
9

La música
i els mitjans 

audiovisuals



La imatge i la paraula són objectives perquè representen la realitat. Per 
contra, la música és subjectiva i simbòlica perquè representa els senti-

ments i les emocions.
El fet que els mitjans de comunicació (ràdio, televisió i Internet) i les arts 
(cinema, teatre i dansa) hagin unit els diferents mitjans d’expressió (imatge, 

paraula i so) ha comportat com a resultat fi nal una composició audiovisual 

molt rica.
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1  Escolta els següents exemples de música en els mitjans audiovisuals:

La música, en els audiovisuals, té les funcions següents:

Narrativa: és part del desenvolupament de l’acció.

– Expressa el vertader signi� cat del que es vol comunicar.

– Crea una atmosfera que dóna suport a les imatges.

– Accelera o retarda una acció.

– Recrea una època o un ambient.

Emotiva: intensi� ca sentiments i emocions.

– Aclareix o mostra la psicologia d’un personatge.

– Intensi� ca el sentit d’alguna cosa.

– Pot canviar el signi� cat del que es diu o es veu.

Estructural: organitza escenes, les separa, les uneix i en marca el comença-

ment i el � nal.

2   Torna a escoltar els exemples i observa que l’objectiu de la música és el de 

reforçar el missatge.

1-3

1-3

–  � e James Bond theme 
(M. Norman). Aquesta 
música acompanya el 
personatge protagonista 
en una de les pel·lícules 
de l’agent especial 007.

–  «Maria». West Side 

Story (L. Bernstein). 
Amb aquest tema, Tony, 
el protagonista del musi-
cal, expressa el seu amor 
per Maria.

–  Jingle publicitari. Aquest 
jingle ha estat utilitzat 
per anunciar un conegut 
batut de xocolata.
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3   Escolta un fragment de la banda sonora d’aquesta pel·lícula: Missió impos-
sible, del director Brian De Palma; Bagdad Café, de Percy Adlon, i L’Últim 
emperador, de Bernardo Bertolucci.

Els elements musicals que s’han utilitzat per reforçar la imatge són aquests:

–  El ritme i el tempo. Creen la sensació de més moviment o de menys movi-
ment en funció de si són ràpids o lents. Les músiques amb tempo superior 
als batecs del cor (60 o 80 pulsacions per minut) ens provoquen excitació, 
mentre que les músiques amb tempo més lent ens provoquen relaxació.

–  Els obstinats. Com que són repeticions constants d’un motiu rítmic o me-
lodicorítmic, provoquen una atmosfera d’angoixa i obsessió.

–  La modalitat. Representa l’ambient i el caràcter del missatge que es vol 
transmetre. El mode major expressa felicitat i brillantor i dóna a la melo-
dia un caràcter extravertit, mentre que el mode menor manifesta tristesa 
i dóna a la melodia un caràcter intimista.

–  La tonalitat i l’altura de les melodies. Aquestes característiques musicals 
s’han associat amb qualitats emocionals i amb els colors:

 •  Les melodies agudes són petites, estretes i primes; fermes i anguloses; 
elevades i àgils. Provoquen relaxació.

 •   Les melodies greus són grans i voluminoses; toves i poroses; pesants i 
feixugues. Provoquen excitació i neguit.

–  La intensitat. In� ueix molt en la persona i és la responsable en gran mesura 
de provocar les nostres emocions. Molta intensitat ens provoca un efecte 
de plenitud molt satisfactori, mentre que poca intensitat ens provoca el 
contrari: intimitat, feblesa i aïllament.

–  El timbre. Timbres estridents provoquen angoixa, tensió o irritació. Tim-
bres dolços i suaus ens mantenen en un estat plàcid i tranquil.

4   Torna a escoltar els fragments de les bandes sonores i digues quins són els 

elements musicals més característics de cada una i per a què els han utilitzats.
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Fotograma de la pel·lícula Bagdad Café
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1.1. La banda sonora musical 

La banda sonora d’una pel·lícula la formen tots els sons enregistrats: diàlegs, 
sorolls i música. Ara bé, per banda sonora musical d’una pel·lícula s’entén el 
conjunt de temes musicals que hi surten. Aquests temes poden ser princi-

pals o secundaris.
Cada tema té una relació directa amb un element narratiu de la pel·lícula 

(personatges, ambients, èpoques…). Al llarg de la pel·lícula, cada vegada que 
es vol fer referència a un d’aquests elements, es recorre al tema musical que el 
descriu, el qual es converteix, doncs, en leitmotiv (‘motiu conductor’).

5   Alguns temes musicals de bandes sonores han estat molt famosos gràcies 
a l’element narratiu que descriuen. Escolta els següents:

–  Un tema com a leitmotiv: «Terry’s theme». Charles Chaplin el va com-
pondre com a motiu conductor identi� catiu dels sentiments del protago-
nista de la pel·lícula Limelight («Llums d’escena»).

–  Un tema per a un personatge: «Lara’s theme», de Maurice Jarre, que 
pertany a la banda sonora de la pel·lícula Doctor Jivago.

–  Un tema per a una seqüència de terror: «� e murder». Bernard Herr-
mann el va compondre per a la famosa escena de l’assassinat a la dutxa de 
la pel·lícula Psicosi, d’Alfred Hitchcock.

–  Un tema per a una portada: «� e Pink Panther theme», de Henry Man-
cini, que acompanyava els crèdits d’inici de la pel·lícula La Pantera Rosa.

El tema «� e Pink Panther the-

me» s’ha convertit en el leitmotiv 

del personatge protagonista de la 

sèrie de dibuixos animats

7

8

9

10
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Un tema com a leitmotiv

6   Escolta un fragment de la banda sonora de Limelight i redacta amb parau-

les teves els sentiments que et suscita aquest tema.

7   Investiga sobre la temàtica de la pel·lícula i digues si creus que retracta 

aspectes de la vida del mateix Charles Chaplin.

8   Interpreta la melodia del tema «Terry’s theme», de la pel·lícula Limelight.

9   Ara, canta la melodia del tema «Terry’s theme».

Tú llegaste a mí cuando me voy;

eres luz de abril, yo tarde gris.

Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol;

trajiste a mí tu juventud cuando me voy.

Any: 1952
Gènere: Drama
País: Estats Units d’Amèrica
Director: Charles Chaplin
Guió: Charles Chaplin
Música: Charles Chaplin
Fotografi a: Karl Struss

Intèrprets: Charles Chaplin, Claire Bloom, Nigel Bruce, Buster 
Keaton, Sydney Chaplin, Norman Lloyd

Premis: Als Estats Units d’Amèrica la pel·lícula no es va estrenar ofi cialment fi ns al 1972 (vint anys després 
d’haver-se rodat). És per això que va ser nominada als premis Oscar l’any 1973 i va guanyar el premi a la millor 
banda sonora original, composta per Charles Chaplin, Ray Rasch i Larry Russell.

Sinopsi: La pel·lícula és una tendra refl exió sobre la soledat i el pas del temps. La trama se situa a Londres, 
durant la Primera Guerra Mundial. Un pallasso anomenat Calvero (Charles Chaplin), que després d’haver gaudit 
de molta fama es troba en plena decadència i alcohòlic, salva una jove ballarina anomenada Terry (Claire Bloom) 
d’un intent de suïcidi i l’acull a casa seva. Després de l’accident la noia pateix un trastorn psicològic que li fa 
creure que ha quedat paralítica de cintura cap avall. El pallasso intenta que la jove Terry recuperi la confi ança en 
si mateixa i torni a ballar, ensenyant-li amb amor tot el que ell sap sobre el món del teatre. Calvero aconsegueix 
que Terry triomfi  en la seva professió, mentre que ell continuarà sent considerat un pallasso acabat.

«Terry’s theme» (Charles Chaplin). Limelight

Entre candilejas te adoré,

entre candilejas yo te amé.

La felicidad que diste a mi vivir se fue,

no volverá nunca jamás, lo sé muy bien.

7

12

11, 12

Charles Chaplin
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Un tema per a un personatge 

10   Escolta un fragment del tema «Lara’s theme», compost per Maurice Jar-

re, que pertany a la banda sonora de la pel·lícula Doctor Jivago. Aquesta 

melodia representa l’amor de Iuri Jivago per Lara.

11   Segueix el musicograma del fragment i indica quin tema està en mode 

major i quin, en mode menor.

12   De� neix amb adjectius els sentiments i les emocions que et provoquen 
els temes A i B i explica quina relació hi ha entre el contrast entre els dos 
temes i la pel·lícula.

Repertori. «Lara’s theme» (Maurice Jarre). Doctor Jivago

Any: 1965 
Gènere: Drama romàntic, cinema èpic, cinema històric 
(Revolució Russa) 
País: Estats Units d’Amèrica
Director: David Lean
Guió: Robert Bolt (a partir de la novel·la de Boris Pas-
ternak)
Música: Maurice Jarre
Fotografi a: Freddie Young

Intèrprets: Omar Sharif, Julie Christie, Ralph Richard-
son, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Tom Courtenay, 
Rod Steiger

Premis: Cinc Oscars (guió adaptat, direcció artística, 
fotografi a, banda sonora original, vestuari) i cinc Globus 
d’Or (pel·lícula dramàtica, director, actor principal, di-
recció artística, banda sonora original)

Sinopsi: La història succeeix a Rússia durant la Revo-
lució de 1917. La guerra causa un greu trastorn social 
en un país dividit. És en aquesta situació de confl ic-
te que transcorre el drama íntim d’un home que lluita 
per sobreviure, Iuri Jivago (Omar Sharif), metge i poeta, 
casat amb Tonya, però enamorat i amant de Lara (Ju-
lie Chistie). La seva vida personal i professional es veu 
trastornada per la guerra. Continuarà casat, però mai no 
oblidarà Lara, el seu gran amor, amb la qual tindrà una 
fi lla que mai no arribarà a conèixer.

Introducció A B A B A…

Pàgina 
78

«Lara’s theme» (Maurice Jarre). Doctor Jivago

8

8
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Un tema per a una seqüència de terror

13   Escolta un fragment del tema «� e murder», que Bernard Herrmann va 

compondre per a l’escena de l’assassinat a la dutxa de la pel·lícula Psicosi. 

Hitchcock volia que la seqüència original no tingués música, però Herr-

mann el va convèncer que hi posés el tema que ell havia compost.

  Quins dels elements musicals següents reforcen més la imatge?

  melodia, ritme, tempo, obstinats, modalitat, tonalitat, altura de la melodia, 

intensitat, timbre

14   Torna a escoltar el tema «� e murder», copia les frases següents i com-
pleta-les amb les paraules adients:

 – El tempo és … (lent, inestable –rubato–, ràpid).
 –  El timbre és … (dolç, suau, estrident). El grinyolar de …, …, … (es-

criu els instruments corresponents), … (suavitza, reforça) la imatge de 
l’assassinat.

 –  La intensitat és … (f, p, P, ƒ) i … (contrasta, reforça, suavitza) el 
caràcter … (melanconiós, angoixant i tens, suau) del timbre.

Any: 1960
Gènere: Terror, intriga
País: Estats Units d’Amèrica
Director: Alfred Hitchcock
Guió: Joseph Stefano (a partir de la novel·la de Robert Bloch)
Música: Bernard Herrmann
Fotografi a: John L. Russell
 
Intèrprets: Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Vera Miles,
John McIntire, Martin Balsam, Simon Oakland, Patricia Hitchcock

Premis: Un Globus d’Or (millor actriu secundària) i quatre nominacions 
als premis Oscar

Sinopsi: La Marion Crane, una jove secretària, comet un robatori a l’ofi cina on treballa i s’escapa de la ciutat. 
Després d’haver conduït un dia i mig s’atura per descansar en un motel de carretera propietat d’un jove, Nor-
man Bates. Tot li sembla molt normal i tranquil al motel i a la casa del costat, on sembla que viuen Norman i la 
seva mare, però no serà així. Mentre s’està dutxant, la Marion és assassinada a ganivetades per aquella que 
sembla la mare d’en Norman. Preocupada per la desaparició de la Marion, la seva germana Lila va a veure en 
Sam, l’amant de la Marion, però el jove no té ni idea d’on pot ser la noia. Llavors entra en acció el detectiu privat 
encarregat per l’empresa on treballava la Marion d’investigar la desaparició dels diners i de la noia. El detectiu 
troba fi nalment el motel on la Marion havia passat la nit i avisa en Sam i la Lila. Quan vol parlar amb la mare 
d’en Norman, és assassinat per la mateixa dona que havia matat la Marion. La Lila i en Sam, com que no tenen 
cap més notícia del detectiu, decideixen anar ells mateixos al motel. La Lila aconsegueix entrar a la casa d’en 
Norman, on descobreix el cadàver momifi cat d’una dona. En aquell moment, una persona que sembla la mare 
d’en Norman intenta assassinar-la, però en Sam arribar a temps per salvar-la i descobrir el veritable autor dels 
delictes: en Norman. El jove és arrestat i un psiquiatre n’explicarà el comportament psicòtic: va ser ell qui va 
matar la mare i l’amant fa anys, quan els va descobrir junts. Per tal de compensar la pèrdua de la mare, a la qual 
se sentia profundament lligat, en conserva el cadàver momifi cat i n’assumeix la personalitat. 

«The murder» (Bernard Herrmann). Psicosi

9

9
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10

13

Swing. Si en un compàs 
4/4 accentuem els temps 
dèbils (2 i 4) en comptes 
dels forts (1 i 3), es pro-
dueix l’efecte swing. És un 
efecte típic del jazz.

Un tema per a una portada

15   Escolta la melodia del fragment � nal del tema «� e Pink Panther theme». 

16   Escolta un altre fragment de «� e Pink Panther theme» i, amb l’ajuda 

del fragment de l’activitat anterior, observa els element musicals que va 

utilitzar Mancini. Descobrim-los un a un:

–  El tempo i el ritme. El caminar d’aquesta peça és àgil. En la partitura podeu 

llegir Moderato misterioso, 120 pulsacions per minut (p/m):  són el tem-

po i el caràcter que els vol donar l’autor.

–  Els obstinats. En aquest cas hi ha un obstinat melodicorítmic que ajuda a 

crear aquesta atmosfera misteriosa que buscava el compositor.

–  La modalitat, la tonalitat i l’altura de la melodia. En aquest cas el compo-

sitor buscava una atmosfera misteriosa i intimista.

–  La intensitat és molt present. Fixeu-vos en els reguladors i en les gra� es que 

trobeu en la part inicial de la partitura. El contrast d’intensitats col·labora  

a forjar el caràcter i l’atmosfera que el compositor vol transmetre.

–  El timbre: la calidesa tímbrica acompanya i reforça el caràcter de la melo-

dia i representa la personalitat i les passes pausades de la Pantera Rosa.

Any: 1963
Gènere: Comèdia
País: Estats Units d’Amèrica
Director: Blake Edwards
Guió: Blake Edwards, Maurice Richlin
Música: Henry Mancini
Fotografi a: Philip H. Lathrop

Intèrprets: Peter Sellers, David Niven, Capucine, Robert Wagner, Claudia Cardina-
le, John Le Mesurier, Brenda de Banzie

Pàgina 
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«The Pink Panther theme» (Henry Mancini). La Pantera Rosa

Henry Mancini



17

17   Segueix la partitura amb tempo diferents (66 p/m i 120 p/m). Experi-
menta el ritme swing de la melodia petant els dits en el segon temps i en el 
quart temps.

18   Escolta la versió de l’obstinat i percudeix els ritmes que fan l’acom-

panyament. Interpreta l’obstinat amb swing i sense swing i valora’n les di-

ferències.

19   Quin mode utilitza Henry Mancini per crear 

l’atmosfera adequada: el mode major o el 

mode menor?

20  Quin instrument interpreta la melodia?

21   Fes una síntesi de les característi-

ques musicals de la banda sonora 

de La Pantera Rosa.

22   Busca la banda sonora de 

La Pantera Rosa, escolta-la

i troba-hi totes les caracte-

rístiques que hem anat des-

crivint.

14, 15

16-18
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El racó de la web
Com es crea una fonoteca

Connecta’t:

Entra en el web www.espaibarcanova.cat i 
clica els enllaços 1 i 2 de l’apartat La música 
i els mitjans audiovisuals del llibre de tercer 
d’ESO de Música. Et connectaràs als catà-

legs de la xarxa de biblioteques de Catalunya 
i de la mediateca de la Fundació ”la Caixa”.

Una fonoteca és una col·lecció de docu-
ments sonors. A Catalunya tenim dos espais 
importants on trobem un gran fons: les biblio-
teques municipals i la fonoteca que trobem 
en la mediateca de la Fundació ”la Caixa”.

Les productores de cinema de sempre han 
inclòs en el seu marxandatge de productes 

relacionats amb les pel·lícules les grava-
cions de les bandes sonores.

Fes una fi txa 

Busca tots els materials sonors relacionats amb bandes 
sonores de pel·lícules que tinguis a casa teva i fes-ne una 
fi txa tècnica seguint l’exemple següent:

Sovint les referències de les autories de les obres mu-
sicals que hi ha en una banda sonora no consten en els 
crèdits d’una pel·lícula. Per tant, cal fer una feina de re-
cerca per tal d’esbrinar si els temes han estat compostos 
expressament per a la pel·lícula o bé si s’han utilitzat te-
mes que ja existien.

Ordena les fi txes

Una vegada tinguis totes les fi txes, fes-ne un índex per-
què sigui fàcil poder-les localitzar. Les pots ordenar pel 
títol de la pel·lícula, pel nom del compositor de la banda 
sonora o segons un altre criteri, però sempre el mateix i 
que sigui senzill.

Fes una recerca 

Estableix dos grups de bandes sonores:

–  Les originals, és a dir, les que han estat com-
postes expressament per a la pel·lícula.

–  Les que utilitzen majoritàriament temes 
musicals ja existents.

Finalment, poseu en comú totes les bandes 
sonores de la vostra fonoteca i pengeu la 
llista en el bloc de la classe o deixeu-la a la 
biblioteca de la classe o de l’escola.

Títol de la pel·lícula: Quatre bodes i un funeral

País, any: Gran Bretanya, 1994

Gènere: Comèdia

Director: Mike Newell

Música: Richard Rodney Bennett estructura la banda so-
nora amb temes coneguts del pop i del rock (Elton John, 
Wet Wet Wet, Sting, Gloria Gaynor, etc.)

Font: Nom del company o companya que ha fet l’aportació
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Activitats teòriques

1  Explica quines són les funcions de la música en l’audiovisual.

2   Explica quins són els elements musicals que s’utilitzen en el cinema per reforçar una imatge i com 

s’apliquen.

3  De� neix què és una banda sonora musical.

4  Explica els elements narratius que poden descriure els temes musicals de les bandes sonores.

Activitats d’audició

5  Escolta totes les bandes sonores cinematogrà� ques d’aquest bloc i anota’n els aspectes següents:
 – L’element narratiu que descriuen.
 – L’element o els elements musicals més signi� catius que les caracteritzen.
 –  La seva classi� cació segons el gènere de pel·lícula a la qual pertanyen (acció, terror, comèdia, drama…).

6   Torna a escoltar les bandes sonores d’aquest bloc i puntua-les de l’1 al 10 segons el teu gust personal.

19

A v a l u a c i ó

Repertori

1   Interpreta els temes següents:

 – «Lara’s theme» (Maurice Jarre). Doctor Jivago

 –  «As time goes by» (Herman Hupfeld). Casablanca

 – «Love theme» (Nino Rota, adaptació Atsushi Nomura). El padrí

Vivències musicals

2   La música és catarsi
Pàgina 
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Tempo i ritme

El tempo o moviment és la velocitat que té la pulsació d’una peça musical. Hi 

ha pulsacions més lentes i pulsacions més ràpides.

El tempo s’indica amb paraules italianes al començament del primer pen-

tagrama. Les indicacions més habituals són les següents:

El ritme s’expressa grà� cament amb les � gures. Observeu el quadre se-

güent per familiaritzar-vos amb el ritme i les � gures.

Cadascú de nosaltres té una visió subjectiva del tempo. Per establir el ma-

teix tempo per a tots, el marcarem amb el metrònom. 

1   Per experimentar la subjectivitat del tempo, feu l’experiment següent: 

tanqueu els ulls i compteu interiorment els segons durant un minut. 

Quan hàgiu acabat, aixequeu la mà i obriu els ulls. Veureu que la majoria 

no coincidiu.

Nom en italià Traducció
Velocitat metronòmica
(pulsacions per minut)

Presto

Allegro

Andante

Adagio

Largo 

Molt ràpid

Ràpid

Mitjà

Lent

Molt lent

268 / 200

168 / 120

108 / 76

76 / 66

60 / 40

Sobre les fi gures

Durades de les fi gures

w, h, q, e, x

Característiques:

–  Les durades no són fi xes.
–  Les durades depenen de les fi gures i van en funció del que duri un temps, 

segons l’indicador de pulsació.

L’indicador de pulsació

 = q = h 

Característiques:

L’indicador de pulsació ens informa sobre: w, h, q, e, x
–  La unitat de temps (unitat de pulsació): pulsació = unitat de temps = tempo.

–  El tempo o velocitat, és a dir, la durada en segons d’un temps (30, 60, 
120…).

Indicacions
metronòmiques

Característiques:

Les indicacions metronòmiques ens indiquen quantes unitats de pulsació hi 
ha d’haver en un minut:

120 = 1/2 segon per cada unitat de pulsació (1 temps = 1/2 s).
60 = 1 segon per cada unitat de pulsació (1 temps = 1 s).
30 = 2 segons per cada unitat de pulsació (1 temps = 2 s).

El tempo i el ritme ens 
apor ten les sensacions de 
moviment. Si són ràpids, 
creen sensació d’excitació, 
mentre que si són lents 
provoquen relaxació.
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2   Interpreta la frase rítmica següent amb el metrònom a 70 pulsacions per 

minut i amb diferents objectes que tinguis a l’aula, com per exemple pi-

cant amb el bolígraf sobre la taula.

3   Interpreta la mateixa frase amb el metrònom a 80 pulsacions per minut, 

primer, i a 120 p/m, després. Descriu les sensacions que t’aporten els dife-

rents tempo. Procura perfeccionar la tècnica que utilitzes per percudir per 

tal d’interpretar correctament el tempo més ràpid.

4   Feu dos grups i interpreteu amb dos timbres de percussió diferents el 

ritme de sota, que és la frase de l'activitat 2 a cànon. Un grup continua 

percudint amb el bolígraf mentre el segon grup agafa un llibre de text, el 

posa sobre la taula i el percudeix amb el puny tancat, de manera que el so 

emès tindrà un timbre més sord i apagat que el del bolígraf.

              

5   Interpreteu el ritme de l’activitat 4 amb un tempo de 80 p/m i amb un de 

120 p/m. 

6    Torneu a interpretar el mateix ritme canviant les sonoritats dels timbres.

7    Familiaritza’t amb els ritmes següents. Després, escolta’ls i digues en quin 

ordre han aparegut.

a)

q
44 qq q q q

b)

Œq e
44 q qe

c)

Œ ‰44 q qk
d)

‰ e
44 q qq q q
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Els obstinats

Els obstinats són idees rítmiques, melòdiques o harmòniques que es repe-
teixen insistentment a manera de patró al llarg de tota la peça. És fàcil iden-
ti� car aquestes idees perquè funcionen com a motor de l’obra i predominen 
sobre les altres veus, que van evolucionant al seu voltant.

L’obstinat rítmic

«L’obstinat rítmic és la repetició constant, per part 

d’un instrument, d’una frase rítmica.»

8   Escolta un fragment del Bolero de Maurice Ravel. En aquesta peça es repeteix 
el patró rítmic 170 vegades. Compta quantes vegades surt en aquest fragment. 
Per comptar-les, utilitza un signe per a cada començament de frase (  ).

L’obstinat melòdic

«L’obstinat melòdic és la repetició constant d’una frase 

melòdica que fa de centre d’interès musical.»

9   Escolta un fragment de la composició de Henry Mancini A shot in the dark 

i un fragment de Missió impossible de Lalo Schi� rin. Segueix en la partitu-

ra l’obstinat del primer fragment.

L’obstinat harmònic

«L’obstinat harmònic és la repetició cíclica d’una sèrie d’acords 

que segueixen els graus més importants de la tonalitat.»

L’obstinat harmònic, doncs, és una roda d’acords. Alguns exemples força 

característics d’obstinats harmònics són les rodes d’acords següents:

I - IV - V    /    I - VI - II - IV - V    /    I - VI - IV - V

En la música popular, com 

ara en la sardana, és molt 

habitual la utilització de 

l’obstinat rítmic com a 

acompanyament.

3
4 qq qq

3

qq qq
3

qq qq
3

qq qq
3

q qqq q q q q
3 3

& bb b 44 œ œ

œ

œ œ# œ œn œb œ

&
I

w
w
w

w
w
w

VI

w
w
w

IV

w
w
w

V

4
4

Els obstinats poden 

provocar des d’una at-

mosfera de simple con-

tinuïtat rítmica fi ns a una 

atmosfera d’angoixa i ob-

sessió.
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«Lara’s theme». Doctor Jivago Maurice Jarre
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«As time goes by». Casablanca

«Love theme». El padrí

Herman Hupfeld

Nino Rota (Adaptació: Atsushi Nomura)

19, 20

21, 22
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«In dreams». El senyor dels anells. La germandat de l’anell Howard Shore36, 37
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La música és catarsi

1   Fes un comentari per escrit sobre la música que consideres catàrtica per a 

tu. Explica en quines circumstàncies sents la necessitat d’utilitzar-la com 

a medicina de l’ànima.

2   Repertori. Escolta Rock around the clock en la versió de Billy Haley i estu-

dia quines característiques de la música sensació presenta. Després, inter-

preta la versió d’aquesta cançó que trobaràs en l’apartat de repertori.

3   Torna a escoltar «Lara’s theme» (Maurice Jarre), de la pel·lícula Doctor 

Jivago, i digues si es pot considerar una peça representativa de la música 
emoció i si et resulta catàrtica.

Pàgina 

95
94

8

S’entén com a música sensació aquell tipus de 
música que té el ritme com a element més ex-
pressiu i aporta sensacions físiques intenses. 
En són exemples, entre d’altres, la música dee-
jay, el rock, la salsa, el merengue i la bachata. Per 
contra, la música emoció és aquell tipus de 
música en la qual la melodia és l’element amb 
més intensitat expressiva. Per tant, si el ritme 
transmet sensacions, la melodia despertarà les 
passions i emocions més intenses. Tant l’una 
com l’altra són catàrtiques. I què és la catarsi?

Els grecs clàssics (segles v-iii aC) conside-
raven que la gimnàstica era la medicina del cos 
i la música, en canvi, la medicina de l’ànima: 
guaria tristeses, neguits i tot tipus de mals 
emocionals. La música era bona perquè pro-
vocava catarsi.

La catarsi és una puri� cació de les emo-
cions que, com hem vist, es pot aconseguir a 
través de la música. Consisteix a eliminar o 
transformar les emocions de manera que si-
guin menys perjudicials. En aquest sentit, el 
ritme, com a element intern de la música, ha 
estat utilitzat des de la prehistòria.

Si estàs nerviós o trist i vols evadir-te, 
aquest tipus de música sensació pot aconse-
guir canviar el teu estat d’anim.
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Entrevista a un compositor 
de bandes sonores

–Per fer una banda sonora es necessita una pre-
paració musical específi ca?

–Com més preparació millor. Als Estats Units ja fa 
temps que existeixen estudis de composició per a ci-
nema i suports audiovisuals. Aquí aquests estudis en-
cara són molt joves, però cada vegada més estem en 
una societat en què la imatge té una gran importància 
i la música és un vehicle que serveix per realçar allò 
que es vol destacar en una història. 

–Quan reps l’encàrrec per fer una banda sonora, 
quin és el teu primer pas?

–Depèn. Si ja està acabada la veig quatre o cinc 
vegades i faig una proposta al director de les esce-
nes que considero que haurien de portar música. En 
aquest cas componc la música a mida i, si és neces-
sari, pla per pla. Si la pel·lícula no està ni començada, 
em llegeixo el guió i componc música general, que 
quadro quan em passen el muntatge fi nal.

Sempre intento entendre el que busca el director, 
ja que fi nalment és ell qui pren les decisions.

–Quines eines utilitzes per compondre la banda 
sonora? 

–Tot el que tinc a mà, des de paper pautat i llapis 
fi ns a l’ordinador, tot i que aquests ocupen cada vega-
da més lloc. Hi ha molts bons programes informàtics 
i bones llibreries (bancs de sons) per poder tenir una 
maqueta digna del que vols que soni. Quan el pressu-
post és baix o es tracta d’un documental, sol passar 
que la maqueta és el producte fi nal.

–Per tu, quina funció ha de fer la música en una 
pel·lícula?

–Ajuda a acabar d’obrir les vies de les emocions que 
l’espectador ha començat a obrir gràcies a les imatges.

–Quins tipus d’escenes són més difícils per posar 
música?

–Les escenes dolentes, que no necessàriament 
són escenes en què surten «dolents».

–Amb quin professional et coordines i vas comen-
tant la feina que vas fent?

–Sempre amb el director, i també amb el productor.

–Quant temps vas trigar a compondre la banda so-
nora de Volavérunt?

–Crec que van ser uns tres mesos, tot i que no ho 
sé exactament. En aquest cas vaig començar a tre-
ballar a partir del guió. Va ser emocionant perquè, en 
algunes ocasions, Bigas Luna fi lmava escenes escol-
tant la música que jo havia compost sobre el guió.

–Imagina’t que has de descriure un personatge 
fosc (molt dolent, maquiavèl·lic…). Quines caracte-
rístiques musicals tindria (tipus de ritme i tempo, mo-
dalitat, intensitat i timbre)?

–És molt difícil de concretar. Depèn de moltes co-
ses: de l’escenari que ocupi aquest personatge; de la 
seva importància dins del guió; del tipus de pel·lícula… 
Aquest tipus de personatge et suggerirà unes coses 
si es tracta d’un drama, i d’altres, si es tracta d’una 
comèdia. Cal intentar desfer-se de les idees estereoti-
pades; no tots xiulen al Far West, ni tots els assassins 
van acompanyats de músiques dissonants i fosques.

–A quina pel·lícula t’hauria agradat posar-hi músi-
ca? I quina és la teva banda sonora favorita?

–A mi m’agradaria posar música a les bones 
pel·lícules que es fi lmin a partir d’ara. 

No tinc una banda sonora favorita. Hi ha moltes 
bandes sonores originals que em fascinen i molts 
compositors magnífi cs.

Albert García Demestres va néixer a Barcelona l’any 
1960. És autor d’un bon nombre de peces musicals, a 
més d’òperes com Aprima’t en 3 dies, � e party o Els 

cinc dits de la mà. També és l’autor de la banda sonora 
de la pel·lícula de Bigas Luna Volavérunt.
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