
IMATGE I SO
BANDA SONORA - EL MUNTATGE

T2

https://www.youtube.com/watch?v=fvPpAPIIZyo


Imatge i so Activitat InicialT2
Edita un VÍDEO amb OpenShot

1. Filma un EXTERIOR o un INTERIOR amb una duració d’uns 30”

PRÀCTICA

2. Escull i FOTOGRAFIA 2 objectes o màxim 3 que s’hauran de moure sobre (dins) la filmació 
anterior.
3. Retalla el OBJECTES amb l’InkScape i exporta’ls a format PNG de manera que tinguin el fons 
TRANSPARENT.
4. Crea un títol per al teu vídeo utilitzant les eines de TEXT de l’InkScape i exporta’l també a 
format PNG amb el fons transparent.
5. Utilitza el programa OpenShot o similar per editar el teu vídeo.
6. Afegeix-hi la música i els sons que creguis més convenients.
7. Afegeix-hi els crèdits amb les eines que ofereix l’editor de vídeo.



Imatge i so Elements de soT2

La banda sonora del film consta de quatre elements:

veu humana sorolls música silenci

Aquests elements poden ser: 

Diegètics

Extradiegètics

sentit realista apart de nosaltres, també la poden escoltar els personatges

prové de fonts abstractes no sabem d’on prové i els 
personatges no l’escolten

crear una 
atmosfera

poden estar dins o fora de camp (in-off)



Imatge i soT2 Banda sonora

Funció de la música en el cinema

https://www.youtube.com/watch?v=XrrJsHA6Nz4


Imatge i so Cinema sonorT2

1926

https://www.youtube.com/watch?v=-iX2lg4eYwQ
https://www.youtube.com/watch?v=b9b6_6ef3cM


Imatge i so Cinema sonorT2

El so va aportar una sèrie d’avantatges:

Major realisme

Més informació
Potenciació del fora de camp el so suggereix espais i accions que no es 

veuen en l'enquadrament.

Utilització expressiva del silenci amb el cinema mut, el silenci era obligat

Aparició de nous gèneres musical

Potenciació d'altres gèneres policíacs, comèdia,…



Imatge i so Funció expressiva del soT2

https://www.youtube.com/watch?v=NT-FYv55eMk


Imatge i so Funció expressiva del soT2

Paral·lelisme sonor

Contrapunt sonor

si el so es correspon en sentit realista amb 
el contingut de les imatges

si el so entra en conflicte amb la imatge 
buscant nous significats

https://www.youtube.com/watch?v=ccrcW9RFX3o
https://www.youtube.com/watch?v=jfyL8qAxvPU


Imatge i so La músicaT2

Una música ens serveix per:

Subratllar emocions

Crear estats d'ànim

Aglutinar plànols dispersos entre si

Embolicar una seqüència de muntatge

Suavitzar canvis de plans que resulten bruscos

Leit Motiv ús de motius musicals que es repeteixen dins d'una mateixa pel·lícula, 
associant estats d'ànim a situacions o personatges



Imatge i so Banda sonoraT2

Reportatje de la banda sonora de L’impossible

https://www.youtube.com/watch?v=Bzw30h8FU68


Imatge i soT2 Banda sonora

https://www.youtube.com/watch?v=MkS1SBPHN44
https://www.youtube.com/watch?v=Gi_oQMawCwA


Imatge i soT2 Banda sonora

Com la música pot canviar una pel·lícula

https://www.youtube.com/watch?v=rn9V0cN4NWs


Imatge i soT2 Banda sonora

Funció de la música en el cinema

https://www.youtube.com/watch?v=LYqreUM1Urs


Imatge i soT2 Banda sonora

Funció de la música en el cinema

https://www.youtube.com/watch?v=v9L4qL_XKcs


Imatge i soT2 Banda sonora

Elements per a l’anàlisi de la banda sonora musical 

https://www.youtube.com/watch?v=jYJ4dGUE_CQ


Analitza un anunci publicitari des del punt de vista del so
Imatge i soT2 Banda sonora

4. Música:

 
Música i imatge: diegètica / no diegètica 
Música i argument: integrada / no integrada

Música i missatge visual: convergent / divergent

Música i muntatge: bloc genèric / bloc seqüència / bloc de transició

Volum: primer pla / pla secundari

1. Les veus (diàlegs o veus en off) 

2. Efectes (sorolls de tots mena: una aixeta que s'obre, un timbre...) 

3. El so d'ambient (sorolls de fons)



És l’organització dels diferents plans d’un film segons determinades condicions 
d’ordre i durada.

1) El muntatge narratiu

2) El muntatge expressiu

Té per objecte relatar una acció, desenvolupar una sèrie d’esdeveniments.
lineal invertit en paral·lel altern

busquen comunicar a l’espectador un determinat efecte (rítmic o ideològic) a més a 
més de relatar unes accions. És l’ús més “artístic” del muntatge.

intelectual contructiu rítmic

Imatge i so El muntatgeT2



1) El muntatge narratiu
lineal L’acció transcorre sense cap salt en l'espai ni en el temps.

L’acció transcorre com en la vida real i els personatges 
van evolucionant al llarg del guió.

Louis i Auguste Lumière filmaven les pel·lícules des del 
mateix pla com si l'espectador estigués davant d'un 
escenari de teatre.

El regador regat (1895)

Sense muntatge Amb muntatge
Jefa per accident (2018) 

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=lqk1k31CG6Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q4N-IOVC95Q


1) El muntatge narratiu
invertit Les accions no es relaten seguint un ordre cronològic i, per 

tant, són freqüents els salts de temps. Es tracta d'històries 
dins de la història principal.

Un exemple d'aquest tipus de muntatge es troba en la pel·lícula Citizen Kane, d'Orson Welles, 
on el protagonista explica tota la seva vida a partir d'un record infantil com és el seu trineu.

el personatge recorda el passatFlashback

la narració fa un salt cap al futur Flashforward

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=YDOX5Cq2LO4
https://www.youtube.com/watch?v=CybajmsWfVI
https://www.youtube.com/watch?v=SNvXpbr7K9c


1) El muntatge narratiu
en paral·lel consisteix a muntar, de forma successiva, fragments de dues o més 

escenes que passen en moments o llocs diferents, intercalats entre si 
amb la intenció de potenciar un clímax dramàtic.

Life of an american 
fireman (1902) va 

innovar al mostrar un 
mateix fet des de 2 

punts de vista 
diferents.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=p4C0gJ7BnLc
https://www.youtube.com/watch?v=S_I82117oAw


1) El muntatge narratiu
altern Consisteix a relatar diverses accions de diversos personatges que es 

produeixen de forma simultània i que acaben confluint en el temps i en 
l'espai.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=FBBlRmEPD6w
https://www.youtube.com/watch?v=7MooNISe8aM


1) El muntatge narratiu
La diferència entre l'un i l'altre estil de muntatge consisteix que l'altern 
ofereix a les accions la possibilitat d'unir-se en un o diversos moments 

de la línia dramàtica.
D'altra banda, veiem que el “paral·lel” desenvolupa les accions de 

manera lliure sense que en cap moment elles s'entrecreuin.

altern

paral·lel
o

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=Ejp6jQSKyO8


2) El muntatge expressiu
intelectual està basat en el sentit metafòric dels plans completament diferents 

per expressar una idea que no té perquè tenir relació amb el 
dramatisme de la història.

Pot resultar complicat d'entendre o ser molest per l'espectador ja 
que es fa evident que la pel·lícula ha tingut un muntatge i la narració 

pot perdre credibilitat.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=QLneiy0RmcU
https://www.youtube.com/watch?v=gI19M8C9xD4


2) El muntatge expressiu
intelectual Gravity (2013 film)

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=v25ymt87Pd8


2) El muntatge expressiu
constructiu S’utilitzen plans individuals i fragmentats que conformen el tot. Són 

plans que no estan en conflicte un amb l’altre. L’espectador ha de 
reconstruir el tot mitjançant els plans, el significat és la suma del tot. 

La mare, de Pudovkin n'és un clar exemple d'aquest muntatge.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=x_JP3AnzRzw


2) El muntatge expressiu
rítmic està basat tant en la durada dels plans com en el moviment dins del 

fotograma. La trobada entre muntatge i ritme està estretament 
connectada amb les teories i pràctiques d’avantguarda lligades al 

cinema.

El muntatge, com a combinatòria que apel·la a la 
alternança i creació de ritmes, ben pot operar en 
l’organització de plans que ni tan sols posseeixen 
imatges; només articula formes textures. Així, Le 

Retour a la Raison (La tornada a la raó) (1923), de 
Man Ray, deu la seva estructura al muntatge que 

organitza el seu breu transcurs, tot abstracte.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=5Q4vJ8EIPmI


EFECTE KULESHOV

Durant la dècada dels anys vint del segle passat, Kuleshov va mostrar davant del 
públic una seqüència en la qual s'hi intercalava una presa de l'actor Ivan Mozzhujin 

amb un plat de sopa, un taüt i una nena jugant.

Els espectadors van percebre que 
l'expressió de Mozzhujin era diferent a cada 

seqüència.

Demostrant així que el muntatge és de gran 
influència en la comprensió semàntica d'allò 

que apareix a l'escena

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc


EFECTE KULESHOV
està basat tant en la durada dels plans com en el moviment dins del 

fotograma. La trobada entre muntatge i ritme està estretament 
connectada amb les teories i pràctiques d’avantguarda lligades al 

cinema.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=4x5z6XPa9Hc
https://www.youtube.com/watch?v=jinjXmBmnpc


Signes de puntuació

Tall en sec
Consisteix a unir, sense cap efecte, dos fragments de pel·lícula.

Saltem directament d’un pla a un 
altre.

Bàsic en el pla/contrapla i el més 
utilitzat per mantindre el racor 

visual de continuitat.

Imatge i so El muntatgeT2



Signes de puntuació

Tall en sec
Tall sobre l’acció (Cutting on action)

Consisteix a passar d'un pla a un 
altre quan el personatge està fent 

una acció. Des d'aixecar-se, a 
passar per una porta, a propinar 
una puntada de peu o un cop de 

puny.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Tall amb inserció (Cut away)
En aquest cas, inserim un pla 
recurs del que està veient el 

personatge, i després hi tornem.

Podem fer un inserit del que està 
passant pel cap del personatge. 
Com si tingués una visió, o un 

record.

Això ens permet, per exemple, 
escurçar el pla del personatge si 

n'ha quedat llarg, o fins i tot agafar 
la primera part d'una presa, i la 

segona part d'una altra.

Tall en sec

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Muntatge creuat o en paral·lel
En aquest cas, estem muntant una 

seqüència que transcorre a dos 
llocs diferents. Per exemple, una 

conversa per telèfon. O dues 
situacions que transcorren alhora, 
i les muntem seguides per crear 

expectació i suspens.

Tall en sec

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Jump cut
Consisteix a fer petites el·lipsis 

amb un mateix pla, obviant 
l'espectador. S'utilitza 

principalment per donar 
dinamisme al muntatge.

O també per mostrar la quantitat 
de vegades que algú intenta 
aconseguir un objectiu: com 
copejar una bola de beisbol.

Tall en sec

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Match cut
Consisteix a passar d'un decorat a 

un altre o d'una seqüència a un 
altre amb una composició de 
l'enquadrament pràcticament 

idèntica o continuant una acció.
També valdria l'exemple d'Austin 

Powers on van construint una 
frase jugant amb diferents 

moments inconnexos i imatges 
per fer humor.

Tall en sec

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Fosa en negre (Fade Out) / Obertura en negre (Fade In)

L’obertura consisteix a obrir de 
negre per passar a poc a poc a 

una imatge nítida.

La fosa consisteix en anar 
enfosquint la imatge poc a poc 

fins arribar al negre.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI
https://www.youtube.com/watch?v=RJCHvmQhnbg


Signes de puntuació

Fosa en negre / Obertura en negre per enmascarament (Invisible Cut)

Consisteix a utilitzar un element 
profílmic que en un moment donat 
tapa tota l’escena per donar pas a 

la continuació.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=hThI7VeK5CU
https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Fosa encadenada (Cross Disolve)

En aquest cas, passem de mica 
en mica d'una imatge a una altra. 

Una es va esvaint, deixant pas a la 
següent. Es pot fer 

intencionadament, o de vegades, 
com a darrer recurs si dos plànols 

no munten bé al tall.
Pot representar un pas del temps, 
per fer el·lipsis. També com a truc 
per veure com algú s'esvaeix de la 

imatge.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI
https://www.youtube.com/watch?v=LMp7ylB3-C4


Signes de puntuació

Iris

Simulació de desaparició de la 
imatge anterior pel tancament del 

diafragma de la càmera.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Cortineta

Les imatges es desplacen fins a 
un costat o fins amunt o avall. La 

imatge que entra desplaça 
l'anterior, ja sigui verticalment, 

horitzontalment, diagonalment...
Dóna idea de simultaneïtat, però 

s'usa poc degut a la seva 
artificialitat.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI


Signes de puntuació

Escombratge (Barrido)

Pot mostrar un canvi de lloc o un 
petit pas del temps.

La càmera es mou a tota 
velocitat de un objecte a un altre. 
Un desplaçament molt ràpid de 
la càmera dóna pas a la següent 

imatge.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=PegrCjZuokM


També es pot donar que entri un 
nou pla i encara es senti el so de 

l’anterior.

Signes de puntuació

Transició acústica (L-Cut - J-Cut)

El so s'avança a la imatge; 
mentre s'acaba la primera, 

comença a sentir-se el so de la 
següent imatge que va situant 
l'espectador. Es tracta d'una 

transició que només té en 
compte el so, així que es pot 
combinar amb qualsevol dels 

altres canvis en la imatge.

Imatge i so El muntatgeT2

https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI

