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39 Educació Social 

Enric Benavent Camera i ... acció socioeducativa! 

E El cinema és un art social. No podem restringir-lo a una acti vitat destinada a entretenir o 
a di vertir sinó que ha esdevingut un mitja d'expressió, de comunicació, de rellex ió, de 
denúncia i, per tant , un mitja educatiu de la societat. La gran revolució que ha suposat 
representa la superació de la lectura/escriptura com a únic vehicle d' informació. En la 
societat contemporani a rebem la major part de la in fo rmació mitjan\ant el lIenguatge 
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audiov isual, i el cinema amb tots els seus fo rmats actuals és el gran protagoni sta deis 
f'ormats de comunicac ió i d'express ió del momen!. 

Paraules dau 
Art social, Cinema, Democrali tzacióde mitjans, Educació social, Ei naeducati va, L1enguatge 
audiovisual, Narrati va, Projecte audiovisual 

iCámara y .. . acción 
socioeducativa! 

El cine es lII l arle social. No podel/lOs res
rring irlo a una acr ividad desrinada a en
u'erel/er o a di verlir sil/O ql/e ha llegado a 
ser I/n medio de expresión. de coml/nica
ción, de reflexión, de denl/I/ cia .1', por CO/l 

siguienre. U/l med io educarivo de la socie
dad. La gran re l'oluc iól/ q l/ e ha s l/p l/ esro 
represenra la s l/pe raciól/ de la lec fllm/es· 
crirura como IÍl/ico vehícl/lo de informo, 
ción. EI/ la sociedad conrempo rál/ ea reci
bimos la mayor parre de la il/fo rmaciól/ 
mediante el lel/gl/aje al/dio l>isl/al. y el cine 
COI/ rodas SI/S formaros aC fllales es el gran 
proragol/isra de los fo rm aros de comuni
caciól/ y de expresión del momellfO. 

Palabras clave 
Arle social, Cil/e. Democrari~aciól/ de me
d ios, Educació /I social, He rramiel/ ra edu 
cerr iva , Lenguaje a l/dio visua l. Na rra ril'a . 
Provecro audioviSl/al 
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Camera and .. . social and 
educational action! 

Cil/ e ma is a social a rt . Ir Call/lOr he 
res rr ic red ro pI/re e l/re rtainme nr al/d 
el/j o)'lII el/r, as ir ha s hecolll e a lII ea l/ S of 
express ion. COlllllllllli car iol/ . ref/ecrio n. 
accl/ sa rion and, rh erefore. an edl/ca riol/fl l 
medil/ III for sacien', The grecrr revoll/ riol/ ir 
has g ivel/ rise ro is in replacil/R realfil/ R 
a l/d lI 'rir il/g as Ih e 01/1.1' I'ehiele for 
illforlllarioll. Moderll Sl)eier." recei,'es lIIosr 
of irs illfo rm ar ion rhrol/ gh a I/ dit", i.\'II a I 
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.... Establint vincles entre cinema educació social 

El cinema és un aJ1 soc ial. No podem restringir-lo a una acti vitat destinada a 
entretenir o a di vertir sinó que ha esdevingut un mitj a d 'express ió, de 
comunicac ió, de re fl exió, de denúncia i, per tant, un mitj a educatiu de la 
soc ietat. La gran revo luc ió que ha suposat el cinema, i per ex tensió tot el 
lI enguatge audiov isual, representa la superació de la lectura/escriptura com 
a únic vehic le d ' informació. Els ciutadans de la societat contemporani a rebem 
la major part de la informac ió mitj anc,:ant elllenguatge audiov isual, i el cinema 
amb tots e ls seus formats actuals (des de grans producc ions fin s a realitzacions 
casolanes penjades a intemet, passant pe ls anuncis public itari s, e ls videoclips 
o e ls viedojocs) és e l gran protagoni sta deis formats de comunicac ió i 
d 'express ió del moment. 

El vincle e ntre el c inema il. educaciósocial és moltfacild .establir.La 
proximitat del mi ssatge que transmet una producció cinematogrMica permet 
considerar que el cinema tingui una vocac ió educati va molt directa. Avui di a 
ningú no di scuteix que entre els age nts educatius de la nostra soc ietat ca l 
comptar amb e ls mitj ans de comunicació i, espec ialment, amb els mitjans 
audiov isual s. Cal recordaJ· com al lI arg de la hi storia del cinema hi ha mol tes 
producc ions que han protagonitzat veritables processos educatius 1, ja sig ui 
perque han mostrat o denunc iat una realitat, o perque han popularitzat algun 
personatge o perque han susc itat determinats valors i retlex ions. A un altre 
ni ve ll , constantment tenim a la pantall a de te lev isor un gran nombre de 
documentals o reportatges que pretenen donar a coneixer a la c iutadania habits 
de vida saludable, situac ions socialment complexes, testimoni s de persones 
que poden ser exemple de superació, malalti es poc conegudes, des igualtats 
soc ials ... 

Cinema i educa ció social 

La gran revolució 
que ha suposat 
el cinema, i per 
extensió tot el 
lIenguatge 
audiovisual, 
representa la 
superació de la 
lectura/escriptura 

D' altra banda, I' educació social, en ser una modalitat educati va transversa l, com a únic 
que atén totes les edats de la població i que intervé en s ituac ions educatives vehicle 
marcades per la no formalitat de procés, ha de vetllaJ· per la utilització d 'eines d'informació 
i instruments que permetin I' ex press ió, la relació interpersonal, la moti vació, 
el treball en grup i la dinamització soc ial. Els profess ionals de I' educació 
soc ial han d 'estar espec ia lment atents a treure' n profit educatiu de les ac ti vitats 
més quotidianes . No hi ha cap dubte que una de les acti vitats que més fem 
actualment e ls ciutadans és rebre, interpretar, informar-nos i ga udir amb 
di versos productes audiov isuals. 
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Acció educativa des del lIenguatge audiovisual 

La música, la dansa, l' express ió plastica, el teatre, l' expressió corporal. .. 
qualsevol lI enguatge artísti c és una e ina educati va. De fet qui es dedica a 
I' educació té la virtut de saber treure' n aplicació educati va de gairebé tOl. En 
I' ambit audiovisual , pero, encara hi ha poca tradi ció educati va, i la major par! 
de les experiencies i refl ex ions per tal d ' utilitzar I' audiov isual en educac ió són 
majoritaliament centrades en e l paper deis educands com a receptors i, ga irebé 
sempre, en I' ambit escolar. 

De la mateixa manera que ja fa lemps que en les acti vitats educati ves s' ha 
incorporat I' express ió plastica afavorint que els educands aprenguin i integrin 
aq uesta modalitat express iva, o de la mateixa manera que e l teatre forma par! 
del repertori d ' e ines educati ves en tots els ni ve ll s d 'edat com a eina per 
treball ar en grup, per socialitzar, per dinamitzar i fin s tot amb certes fin alitats 
terapeutiques2 , j a és l'hora que e l treball educatiu amb el cinema fonni pan 
de l repertori d 'acti vitats en I'ambit de I' educac ió social, no tant des de la 
vessant de I' espectador sinó des de I'a ltre costal de la camera, construint 
hi stories, expressant inquietuds, mostrant e l propi testimoni ,. El lI enguatge 
audiov isual, igual que les arts plastiques, ges ti cul ars i musical s, és una manera 
d ' expressió inseparable de I' acc ió. Per aixo són lI enguatges educatius per 
excel·lencia ja que proporcionen als educands una experiencia completa, 
integral i molt propera a la se va vida. (Treffel. 1986: 179) 

Cal aprendre a utilitzar aquest lIenguatgecom a mitj a per expressar i comunicar. 
Ja hi ha di verses iniciati ves que estan treball ant en aquest sentit, pero per fe r 
present la necess itat d ' una educac ió en comunicac ió o d ' una educac ió en el 
lIenguatge audiov isual, encara falta molt de camí per recórrer. 

Darrerament, la Comis ió Europea, a requeriment del Parlament Europeu, ha 
portat a terme una iniciati va sobre Alfabetització Audiovisual. De fet en alguns 
pa"isos com Suecia, Regne Unit o Irl anda es contempla en el currículum del 
escolars la materia d 'Educació en Comunicació. Al nostre país les autoritats 
educati ves encara són molt lIuny de veure la necessitat d'aquesta materi a 
escolar. El 6 d'octubre de 2006 la Comissaria de la Societat de la lnformació i 
Mitjans de Comunjcació de la UE, Yi viane Reding, en la presentació d ' una 
recerca de gran abast feta a escala europea va dir: «Avui dia, l' alfabeLÍlzac ió 
audiov isual és tan crucial per a I'exercici d ' una ciutadania acti va i plena com 
ho fou I' alfabetització convencional a inicis del segle XIX. «3 

Educar amb el Ilenguatge audiovisual i des de I'expressió audiov isual ajuda 
e ls c iutadans a comprendre millor els missatges que reben. Si este m d 'acord 
que per comprendre e l que es lIege ix no n' hi ha prou amb saber desx ifrar les 
lIetres i lIeg ir-les ben seguides, e l mateix passa amb e lll enguatge audiovisual. 
No n' hi ha prou amb una lectura passiva de les imatges per comprendre' n tot 
el seu s igni fica!. Si tenim en compte que un ciulada mitj a arriba a rebre milers 
d ' impactes visuals durant e l di a, cada un d 'ells amb la seva informació i les 
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seves formes i estrategies de suggestió, és facil entendre que I'educació que 
vu lgui preparar ciutadans del segle XX I ha de comptar amb I 'audi ovisual com 
a eina primordial. 

Que es pot treballar amb el cinema com a eina educativa? 

El lI enguatge audiovisua l permet treba llar una combinac ió d 'aptituds i 
acc ions, de coneixements, refl ex ions, sensibilitats i procediments. Per la gran 
diversitat de generes i situac ions en que es pot concretar, ens trobem davant 
d' una acti vi tat molt versatil. O' una banda, veiem que es tracta d' una eina apta 
per a qua lsevol franja d' edat, ja que es pot utilitzar des de amb infants a partir 
de 4 o 5 anys fins amb persones grans. O'altra banda, les característiques del 
lIenguatge que utilitza, la seva immed iatesa i la capac itat de despertar 
emocions, fa que sigui un mitja útil per treballar amb persones amb diferents 
tipus de capacitats. Només caldra fer I 'adaptació pertinent per a cada col·lectiu 
per veure com l' express ió audiovisual condueix de forma natural cap a la 
millora d 'a ltres formes d 'express ió i de relac ió. 

El treball educatiu basat en el lI enguatge audiovisual permet: 

Tenir coneixement deis elements que componen el lIenguatge audiovisual 
Aprendre a analitzar imatges tan fi xes com en moviment 
Coneixer els elements que intervenen en la manipulació de les imatges 
Coneixer la gramatica del lI enguatge audiovisual, és a dir, les normes 
elementals del muntatge. 
Afinar i enriquir la capac itat de percepció 
Oesenvolupar I'aptitud de mirar i escoltar 
Aprendre a comunicar-se amb imatges 
Aprendre a descriure i desx ifrar imatges 
Realitzar assoc iac ions entre imatges i sons 
Aprendre a estructurar una historia 
Oescobrir que els missatges audiovisuals no són mai la rea litat sinó una 
representac ió subjecti va d'aquesta. 
Coneixer diversos mitjans i apaJell s per crear missatges amb lI enguatge 
audiovisua l. 

Amb in fa nts, el treball pot centrar-se en la vessant més lúdica del lI enguatge 
audiov isual: treball ar amb trucs senzill s de camera com aparicions i 
desaparicions, camera rapida o lenta, animació d ' objectes ... pot ser un al·1 icient 
que els motivi a inventar hi stories. En aquest cas I'educador ha ur~1 de tenir un 
papel' de faci litador molt actiu. proposant inicialment els jocs a fer amb la 
camera i convidant els infants a experimentar ell s mateixos mitjanc;:ant els 
generes que els siguin més coneguts: espot publicitari, informatiu de televis ió, 
videoclip, hi storia breu ... 

Cinema i educació social 
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El trebaJl amb adolescents pot donar molt de si, ja que ell s mateixos són un 
sector de la població molt consumidor d'imatges. De fet hi ha hagut di verses 
experiencies en les quals els ado lescents han pres part ac ti va en un projecte 
de realització audiov isual aconseguint un gran h it en aspectes com la 
implicació, la moti vació, el compromís i el treball en equipo Pel seu component 
lúdic i per I'espai que ocupa la imatge i I'autoimatge en el món adolescent 
projectes com "Fugint del futur" han estat un ex it en la utilitzac ió del 
lI enguatge audiovisual com a eina educativa." La camera va acabar perfilant
se com l' aliat idoni de la intervenció, ens permetia veure fragments del seu món 
quotidia al qual no tindríem accés de cap altra manera" (GÓmez. 2003: 14). 

Si una cosa caracteritza la realitzac ió d' un curtmetratge, tal com passa també 
amb un grup de música o de teatre, és que és una feina que necessariament s' ha 
de fer en equipo És una d'aquelles ex periencies costoses, perque moure un 
equip i aconseguir la implicació de tothom desgasta molt, pero a la vegada el 
procés i el resultat fina l són molt gratifi cants. Aquesta característica és la que 
van saber aprofitarels educadors i educadores del Casal de Joves de Prosperitat4 

a Barcelona quan se ' ls va presentar un grup que tenia inquietuds en el món 
audiovisual i demanaven aj uda perque volien rodar un cUl1metratge. Al Casal, 
en aquell s moments, es feien mol tes ac ti vitats amb grups de música i de teatre. 
" Vam aprofitar aquesta iniciativa per posar-los en contacte amb d 'altres 
joves amb inquietuds que els podien ser complementaries: un que sabia 
eso'iure, uns alrres afeccionars a laforografia ° a la música ... ror aixo va serl'ir 
per dinamitzar i posar-los en cOnTacre." L'experiencia amb aquell grup de 
joves va servir no només per afavorir una dinamització entre ells sinó que va 
tenir la se va repercussió al barrio " Va ser un procés de tres ° quatre anys que 
els va porrar a veure que, a escala de barri, no hi havia res de cinema i de la 
seva experiencia van decidir crear un fes tival. que havia de ser de cinema 
reivindicatiu i crític."5 El Festival Solo Para Cortos de curtmetratges de 
tematica social que se celebra anualment a Barcelona és un referent en aquest 
genere. 

Relatar la propia hi stori a mitjan~ant les imatges és un repte interessant i molt 
enriquidor per a persones grans o per a aquell s que tenen una gran histori a 
personal per explicar, com per exemple les persones immigrants. En aquests 
casos, la possibilitat de po ar en ordre els propis records, sentiments i emoc ions 
i, a la vegada, de deixar testimoni personal perque altres en puguin treure profit 
és una garantia d'ex it que el treball basat en elllenguatge audiovisual ofereix 
per a aquests col·lectius de persones. En el cas de les persones grans, un treba ll 
d'aquest estil pot generar una bona ocasió de treba ll amb la reminiscencia. Cal 
ten ir molt present, pero, que no tot s'acaba amb una entrevista o amb un 
testimonial directe davant de la camera. És necessari construir la hi storia, 
donar un fil a I'argument,voler explicar alguna cosa. 
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Els aparell s audiov isuals només proporcionen materi a visual i sonora si se' Is 
utilitza per fe r veure i escoltar. La seva fun ció no és només enreg istrar i 
conservar imatges i sons, aquesta materia primera s' ha de compondre. No es 
tI'acta només d ' explicar la vida davant de la camera sinó que és important fer 
un treball prev i per foca litzar o per donar emfas i a algun aspecte, cal buscar 
i selecc ionar imatges, enreg istrar el testimoni del protagoni sta, donar-Ii fo rma 
i muntar el producte final. " El cinema social no és només cinema d'enrrevisra. 
Cal saber dir alguna cosa. Els problemes del món ja els coneixem ... la 
pregunta és tu, com a director, que vols lransmelre? Si no oferim una mirada 
compromesa amb el món podem ceutre jacilment en el morbo i la sensibleria. 
Volem que també es pugui parlar de is problemes amb un cert pUlir d'humor. 
Aquí no estem molr acosrumars a fer- ho així. Ens arriben proposres de 
sudamerica molt interessants 0 /1 I'humor és present com a Ilenguatge 
compromes i crític per explicar ceNes realitats. " lo 

En aquest monografic podem lI eg ir experienc ies portad es a terme amb homes 
presos, amb persones amb greus di scapac itats, amb adolescents i joves. Són 
un refl ex de com s'esta aprofitant la riquesa del c inema des de la perspectiva 
de la creac ió, en la feina de I' educació soc ial. 

Reptes de futur 

Educar a través delllenguatge audiov isual ha de ser una de les líni es de treball 
de l' educac ió contemporania, tant en ambits formals com no formals. Aquesta 
Iínia d ' acc ió educati va ha de comprendre un treball sobre el lIenguatge 
audiov isual que inclogui el coneixe ment i I'anali si crítica de is productes 
audiov isuals que consumim i, elmés important, un treball amb e l lIenguatge 
audiov isua l com a forma d 'expressió, que se centri en la producc ió creativa 
de mjssatges audiov isuals en qualsevol deis di versos generes que la producc ió 
dig ital domestica ofere ix. 

Cinema i educació social 

Educar a través 
delllenguatge 
audiovisual ha de 
ser una de les 
línies de treball 
de I'educació 
contemporania, 
tant en ambits 

Per desenvo lupar aquest camí en e l marc de I'educac ió soc ial, caldri a: 
formals com no 

Fer un in ventari d ' experiencies i metodes j a experimentats en el camp de la formals 
realitzac ió audiovisual com a eina educati va en entom s no forma ls. 

Recopil ar les in vestigacions i refl ex ions j a ex istents 
Promoure la recerca i experimentac ió en aquest camp 
Desenvolupar procediments d 'avaluació pensats per a entorns d ' educac ió 
soc ia l 
Promoure acti vitats de formac ió específiques per a profess ionals de 
l' educació social que vag in més enlla de la formació tecnológica, incorporant 
e lements de re fl ex ió sobre e l paper delllenguatge audiov iusal com a forma 
d ' express ió . 
Crear guies practiques per a profess ionals de I'educac ió socia l que vul guin 
iniciar un projecte en aquest lIenguatge. 
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Promoure el lIenguatge aud iovisual com a eina bas ica d' informac ió i 
d'expressió en entitats del tercer sector. 
Refl ex ionar des de la perspecti va eti ca i jurídica, i redactar una guia de 
bones practiques referides a l' ús de l' audiovisual en entorns socioeducatius. 
Crear una plataforma de relació amb els mitjans amb I' objectiu de donar 
suport i sortida a les iniciatives que es generin . 
Uti I itzar els recursos de web social per mi llorar la formac ió de profess ionals 
de I'educac ió social, per compartir experi encies entre centres i recursos 
educatius, per intercanviar notícies, per generar centres de documentació, 
per donar a coneixer recursos . 
Promoure i crear, si s'escau, festivals de cinema especialitzats en educació 
social. 7 

La democratització deis mitjans audiovisual s 

A mesura que la tecnologia va atorgant practicament a qualsevolla possibi litat 
de publicar, es fa més necessari que la poblac ió tingui els coneixements 
necessaris perdesx ifrar els missatges audiovisua ls amb que som bombardejats 
constantment, és una destresa cada vegada més essencial. L' alfabetitzac ió 
audiovisual ha d'ajudare ls ciutadans a di scernir fins a quin punt els realitzadors 
de missatges audiovisuals estan filtrant percepcions de la rea litat. creences, 
valors o trets d' identitat. De la mateixa manera que per superar l' analfabe ti sme 
cal ensenyar a lI eg ir i a escriure, en l' al fabelitzac ió audiovisual passa el mateix. 
Cada vegada és més important que la ciutadania sigui formada no tan sois en la 
lectura, interpretació i discerniment deis missatges audiovisuals que rep sinó 
que cal formar en la capacitat d'expressió mitjanc;ant elllenguatge audiovisual. 

La digitalitzac ió de la informació ha estat la gran revolució tecnologica del 
món contemporani. El tractament digital de les imatges ha pennes. entre altres 
moltes coses, posar a I' abast del gran públic la poss ibilitat de treballar, 
d'experimentar, de crear amb imatges amb uns ni ve ll s de qualitat molt alts i 
amb uns costos molt baixos. 

Les conseqüencies d' aquests canvis les estem totjust comenc;ant a experimentar. 
D' una banda, la generalitzac ió de la televisió digita l portara per un costat 
I'aparició de molts canals de televisió temarics i, per tanto la fragmenlació de 
I' audiencia. Cada vegada la tecnologia fara que sigui més fac il generar un 
propi canal de televisióK

, i no sera estrany que mol tes entitats incorporin la 
producció audiovisual com a mitja per informar i donar-se a coneixer. El 
mateix procés que es va donar a l' inici de les pagines web succeira amb la 
incorporac ió de I'audiovisual. De la mateixa manera que actualment ja no es 
concep una institució gran o petita sense la seva web més o menys ben 
elaborada. dintre d' uns anys veurem normal rebre informació amb suport 
audiov iual. 
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Les pri meres passes de tot aquest feno men les podem constatar amb espais com 

e l voulube, amb canal s de te lev isió que no més operen per inlernel o amb la 
progress iva incorporació de peces audiov isuals en di ari s e lectroni cs així com 
en les pag ines web d 'a lgunes instituc ions. 

Una altra de les conseqüencies de la dig italitzac ió és que actua lment rea litzar 
un producte audiov isual és molt faci l i econo mic. Les cameres di gitals són 
productes populars for~a assequibles i que fin s i to t les més senzilles donen 
unes prestac ions de qualitat. Els programes informatics necessari s per muntar 
una pe l·lícu la també són mo lt populars, a lguns vene n per defecte amb e l 
s istema operatiu de I' ordinador i d 'altres es trobe n fac ilment a la xarxa com 
a programari lliure. En de finiti va, dones, podem dir que s' ha prod u'it una 
democrati tzac ió e n la realització de productes audiov isual s. Si abans fer un 
cUl1metratge era a l' abast de només uns pocs, j a que les despeses de producc ió 
eren mo lt e levades, ac tualment és una tasca a r abast de gairebé tothom. 1, a 

més a més, la novetat de la web soc ial o web 2.0 permet que les propies 
producc ions audiovi suals no quedin tancades en un calaix sinó que fac ilment 
es poden compartir. 

Com iniciar un projecte audiovisual 

La rea lització d' un curtmetratge, o de qualsevol producte audiov isual. demana 
uns ni vell s de planificac ió molt alts i imprescindibles per tal de no fer fein a 
en va i aconseguir uns resultats que estiguin d ' acord amb la inte nciona litat 
inicia l. Lacomunicac ió audiovisual , a més delscodi s verbals utilitza nombrosos 
codi s no verbals que cal coneixer i tenir un cert domini sobre ell s. 

El primer que cal fer és acotar la idea i definir quin tipus de producte es vo l fer 
(fi cc ió documental, animac ió ... ) i que es vo l dir. És important posar per escrit 
un a s inopsi que en molt poques frases s itu'i i concentri la idea. En aq uest aCle 
d 'esc riure mo lt sinteticament han de quedar desvetllats alguns inten'ogants 
com: és una hi stori a rea!?, té un argument dramati c?, és un di scurs?, és una 
informac ió? té una component de denúncia?, té un protagoni sta ciar?, és 
I'adaptac ió d ' una hi storia?, etc. De les respostes a aquestes i a ltres preguntes 
en poden sorg ir moltes idees per a la posterior e laboració d ' un gui ó. 

Una vegada tingue m una idea clara de l que volem dir caldra narrar aquesta 
hi storia . Sigui quin sigui e l genere que haguem escollit per fer e l curtmetratge 
és conveni ent no perdre de vista els tres moments que ha de conte mplar tota 
narració: plantejament, desenvolupament i desenll a~ . Pode m marcar ritmes 
diferents depenent del temps que ass ignem a cada una de les tres parts. En 
alguns casos voldrem donar mo lt d ' e mfasi en el pl antejament i presentac ió 
d ' una determinada situació i en algun altre cas ens interessara rec rear-nos més 
en e l desenlla<;. El fin al d 'aquest procés és el gui ó literari , una narrac ió escrita. 
ordenada i estructurada d ' una hi stori a pensada per plasmar-la en imatges i 
sonso Aques! guió conté tots els dia legs deis personatges i ha de marcar les 
escenes i les seqüencies.9 
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A continuac ió procedirem a transformar el guió literari en guió tecnic 
incorporant per a cada escena el tipus de pla, la seva temporització i audio que 
I'acompanya. Abans d'escriure el guió tecnic cal haver tri at les localitzac ions 
ja que aquest guió incorpora la situac ió en l' espai de cada escena i de cada pla. 
El guió tecnic pot quedar configurat en un quadre com aguest, que també 
utilitzarem durant el muntatge deis plans. 

aUADRE1 

Exemple d'escaleta de muntatge 
Títol del curt: La llibreria nova 

Sequencia 1 

Loe.lit· N. Ese N. Pla Llum 
zacló 

Im.tge 

PPP de.na del pare 
coIlant un vis a la 

parel. ZOOM OUT a 
PM Pare mirant com 
haquedalcollada la 

lIibreria 
1 1 INT Hab. 

TARDA Francesc ZOOMOUTaPG 
PAN Habilació 

plena de restes de 
bricolatge, es veu el 
pare fent els darrers 
retoes a la lIibreria i 
el Francesc rondant 

peralla 

TRANSIGiÓ TALL a 

INT Hab. PM Es veu el pare 2 
TARDA Francesc recollint el material 

TRANSICIÓ ENCADENAT a 

Audio lempe lampe 
Dlileg r •• 'lnt plrelal acumula' 

So 5" 5" 
ambient 

cE 
bricolalge 

Pare: Va, Francesc.¡ahe So 
acabal de munlar la leva 3" 8" 
lIIbfena nova, 8J1.1Ó&m I ambient 

reoolllrleseroes 

1" 9" 

El guió tecnic és convenient passar-Io a slOryboard 1o , ni que sigui molt 
esquemati c. La tira de dibui xos d' un slOryboard permeten per primera vegada 
fer-se' n la idea visualment de la hi stori a, i del seu resultat final. Moltes vegades 
a partir d 'aquesta primera visualitzac ió es poden introduir retocs en el guió 
tecnic. 

Quan tota aquesta fe ina previa és enllestida es pot comenc;:ar a gravar, seguint 
el pla. Cal tenir present que després d'enregistrar s' hauran de munlar les 
imatges i que si ens trobem amb una imatge que no tenim prevista o recollida 
en el guió tecnic, no sabrem com muntar-la. En aquest procés és millor no 
deixar res ni a la improv isac ió ni a la memori a. Cada presa que fem amb la 
camera ha d'anar degudament identificada. 
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La narrativa audiovisual 

Tot i que este m molt habituats a rebre mi ssatges audiov isuals, no sempre som 
capac;:os de captar les bases de la se va narrati va. Ai xí, doncs, ens endinsarem 
en un repas rapid i molt elemental d' alguns elements que config uren el 
Il enguatge audiovi sual que seran de molta utilitat si volem passar a I' altre 
costat de la camera per construir i ajudar a construir relats cinematografics. 

Quines són les bases de la composició audiovisual? Que s' ha de tenir en 
compte a I' hora d'explicar una histori a mitjanc;:ant la imatge i el so? 

Per posar en marxa una acti vitat educati va basada en elllenguatge audiovisual 
sera interessant familiaritzar-se amb algunes de les bases de la seva narrati va 
específica. Com passa en qual sevol alu'e tipus de lIenguatge, en elllenguatge 
audiovisual hi ha unes normes, una gramati ca, que assegura que el sistema de 
comunicació funcioni correctament. Si quan esc ri vim posem en conjunt 
di verses unitats de lI enguatge com són la frase, el paragraf i el capítol en el 
moment de construir una hi stori a amb imatges, també hi ha uns elements bas ics 
que hem de tenir molt presents: 

PLA: Conjunt d' imatges que constitueixen una mateixa presa. El pla seri a 
I'equi valent a una frase. 

ESCENA: Conjunt de plan s que formen paJi d' una mateixa acc ió. L'escena 
equi va l al que podem expressar en un paragraf 

SEQÜENCIA : Seguit d'escenes que formen una unitat narrati va. La 
seqüencia seria l' equi va lent a un capítol. 

La manera en que es relac ionin di versos tipus de pla en una escena i les diverses 
escenes en una seqüencia donaran peu a di scursos narratius dife rent s, amb 
estil s i intensitats diferents 

Tipus de pla segons I'enquadrament: 

GRAN PLA GENERAL (GPG): Mostra un paisatge o un gran decorat on les 
fi gures humanes i els objectes no tenen practicament cap rell eu. 

PLA GENERAL (PG): Mostra les fi gures i els objectes d' una manera total, 
incloent -hi I' escena on es troben. 

PLA AMERICÁ (PA): Mostra la fi gura humana des deIs genoll s en amunt. 

PLA MITJ Á (PM): Mostra la fi gura humana, tall ada per la cintu ra o a I' alc;:ada 
del pit. 

PRIM ER PLA (PP): Mostra el rostre sencer o una paJi de la figura humana 
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PRIM ERlSSIM PLA (PPP): Mostra una part del rostre de la fi gura humana, o 
només una porció d' un objecte. 

Un pla general aporta molta més informac ió visual que un pla de detall , per 
tant s' ha de tenir present que com més in formac ió visual aporti un pla més 
temps s' haura de mantenir. Els plans mitjans sov int van lIigats amb el dialeg, 
pertant s' han de mantenir el temps que calgui segons el guió. Els plans de detall 
sovint s' utilitzen per reparar una express ió o un aspecte concret d' un objecte, 
normalment seran plans de curta durada. 

Tipus de pla segons I'angulació de la camera: 

NORM AL: El ni vell de la presa coincideix amb la mirada de la fig ura humana. 
La camera esta situada a l' a l~ada deis ull s deis personatges, independentment 
de la seva postura. 

PICA T: Camera inclinada cap al terra. Expressa la inferioritat o la humiliac ió 
d 'un subjecte, o la impress ió de pesadesa, ruina, fa talitat... L' eix optic pot 
arribar a ser totalment perpendicular a I'eix horitzontal, mirant la camera cap 
ava ll (<< vista d'oce ll»). 

CONTR API CAT: Camera inclinada cap amunt. Expressa exaltac ió de 
superi oritat, de triomf ... L'eix optic pot arribar a ser totalment perpendicular 
a I'eix horitzontal, mirant la camera cap amunt «<vista de cuc»). 

Altres ti pus de plans: 

PLA-SEQLJENCIA: Seqüencia que es roda en un sol pla, en una única presa, 
sense interrupció, no s' ha de muntar posteriorment. 

PLA SU BJ ECTI U: Mostra allo mateix que veuen els ull s d' un personatge. Pot 
tenir el mateix moviment que l' interpret. 

PLA «MAsTER»: Seqüencia que es roda en un sol pla per presentar la 
continu"ltat d' una acc ió i que sera enriquida amb inserits. 

Moviments de camera 

El moviment de la camera és un recurs per donar ritme i dinamisme a I' acc ió 
que estem explicant i produeix un canvi en els punts d' interes dintre de 
I'enquadrament inicial. El moviment és un recurs d'expressió, per tant no és 
gratuH i s' ha de fer servir com a recolzament de la intenció narrati va. Tot allo 
que es mou esta cridant I' atenció i per tant, comunicant alguna cosa. 
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Entre els mov iments de camera més habituals cal coneixer: 

PANORÁMICA (PAN): moviment que fa la camera sobre un eix fix. Pot ser 
vertica l o horitzontal. Serveix per conduir I'espectador d' un 1I0c a I'altre 
mostrant-li alguna cosa o bé seguint un personatge. Quan es fa molt rapid 
s' anomena ESCOMBRADA, és molt efecti sta i s' utilitza per denotar canvis 
drastics. 

ZOOM: acosta (IN) o allunya (OUT) la visió de I'espectador mitjant;a nt un 
moviment de I'aptica de la camera . 

TRA VELLlNG (TRA V): ésel moviment de la camera i del seu SUpOl1 que canvia 
la perspecti va i la mida deis objectes, modificant també la composició de 
l' enquadrament. 

Muntatge 

Una vegada s' ha enregistrat t.ot el previst cal in iciar el procés de muntalge. és 
a dir, d'escollir, ordenar i empalmar tots els plans rodats segons una idea previa 
i un ritme determina!. Segons com sigui la transició d ' un pla a un alu'e es crea 
un determinat ritme al producte final. Entre les transicions més habituals hi ha: 

TALL: Pas o unió d' un pla amb un alu'e, mitjant;ant I' enll at; directe sen se que 
hi hag i cap altre pla intermig. 

ENCADENAT: Pas d' un pla a un altre per mitja d' una seri e de fotogrames 
intermitjos en que les imatges se superposen. 

CORTINET A: Efecte aptic que permet substituir de manera gradual una 
imalge per una altra, en diferents direccions. 

FOSA (en negreo en blanc o color): Pla quees va fent cada cop més fosc (o blanc 
o de color), fins que a la pantall a es fa el negre (el blanc o el color) total. ' hi 
ha de tancament id ' obertura . 

En I'actualitat hi ha diversos programes informarics, alguns de is quals vénen 
per defecte amb el sistema operatiu i d'a ltres de codi lliure, que faci liten molt 
la feina de muntatge alhora que proporcionen molts recursos per donar forma 
al producte final. " 

Altres conceptes importants per a la narrativa audiovisual: 

CA MP: Espai visual que pren la camera des del punt de vista en que es troba 
i segons l' angle d' enquadrament. 

CONTRACAMP: Espai visua l simetri c al camp, o sia, el camp conlra ri , 
I' in vers. 

FORA DE CAMP: Acció o dialeg que té Il oc fora del camp visual de la camera. 
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E QUADRAM ENT: L'objectiu capta aquell espai de la rea litat que es vol 
prendre i que posteriorment es projectara. 

EIX DE L' ACCIÓ: Unia imaginari a alll arg de la qual es desenvo lupa I' acc ió 
deIs personatges en l' espai. Aquest eix és determinat, en les acc ions estatiques, 
per la direcc ió de les mirades deIs personatges . 

En la realitzac ió d ' un producte audiovisual hi ha moltes altres variables que 
intervenen, com per exemple la il ·luminació, e l so (dialegs, ambient, música, 
efectes especials), el ves tuari, l' atre:;zo ... tol aixo s' ha d ' inregrar també en e l 
procés de plani fi cació. Des d' un punt de vista educatiu el procés de plani fi cac ió 
prev i a I' execució del producte és molt important ja que és on es comenc;:a a 
generar el veritable treball en equip, el di aleg, el consens, la presa de dec isions. 
L'experiencia de fer una bona planificac ió posa en mana di verses aptiluds 
com l' ordre, la capac itat de projectar, la pac iencia o la consc iencia de preparar 
bé la feina. Aquesta és la part menys llu'ida de l procés, probablement la més 
costosa de dinamitzar, pero educativament parlant, és segurament una de les 
més importants. 
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WEBS 

Aul amedia. Educació en comunicac ió: http://www.au lamedia.org/ 
El llenguatge cinematografic. Web de Xavier Ripo ll : http://www.xtec.catl 
- xri poll/llengua. htm 
Manderlay. Espai de cinema: http://www.freewebs.com/manderlay/index .htm 
NeoKinoK. Experimental TV: http://www.neokinok.tv/ 
Solo Para Cortos. Festival Internacional de curtmetratges de tematica soc ial: 
http://www .so loparacortos.org/ 
Xarxa d 'educac ió en comunicac ió: http://www.laxarxa.info/ 

Veure I' anic le de l Dr Joan Ferrés en aques t mate ix monografic 
2 Promog ut pe r Fund ac ió La Ca ixa pe r a mill o ra r la qu a litat de vid a de is ma la lt s 

d ' Alzhe imer panint d ' estrateg ies d 'exp ress ió-dramat it zac ió i remini scenc ia Teatre i 
Alzhe imer va ser un projecte. L' object iu de tot e l procés de treball era la prevenció i 
la conservac ió de les capac itats de la persona. 

3 Co nsult a púb li ca so bre a lfabet ización 3udiov iu sa l. Co mi s ió n Europea hllp :// 
ec.europa.e u/co mm/a vpo l icy / med i 3_1 i ¡e racy/ i ndex _e n. I1t m 

4 Casa l juve ni l autogestionat de l barri de Prosperi tat de Barce lona. 
5 De I' entrev ista mantinguda amb Vi si Maninez, directora de l festi va l Solo Para Conos 

www.so loparaco rtos.co m i anti ga educadora de l Casa l de Joves de Prospe rit at, a 
Barce lo na 

6 De I'entrev ista mantinguda amb Vi si Maninez. direc tora del festival So lo Para Cortos 
www.so lo pa raco n os.co m i anti ga ed uc ado ra de l Casa l de Joves de Prospe rital. a 

Barce lo na 
7 El CEESC acaba de convocar e l co ncurs Re tinES. de c urtm e tr atges i projectes 

audi ov isua ls d' ed ucac ió soc ia l 

8 No més ca l donar una ull ada a www. mogulus.com una e in a que penne t c rear e l teu 
prop i cana l de te lev is ió per Internet, en d irecte o amb cont ingut pre-enreg istrat, amb 
un e levat grau de profess iona lit at. 

9 El prog ra ma de codi lIiure , CELTX és una bo na ap licac ió pensada pe r a esc riure 
g ui o ns d 'audi ov isua ls. Es po t trobar a: hllp://celt x.com/downl oad .html 

10 Un storyboard és essenc ialment una serie gran de vinyetes dibui xades de la pe l·lícul a 
o d ' a lg una secció de la pe l·líc ul a que se rve ix d ' ajuda pe r visualit za r les escenes i 
tro ba r poss ibles prob le mes a bans d 'e nreg is tra r. E ls sto ryboa rd in c loue n també 
instrucc ions o apu nt s necessari s pe r a I' equip de treba ll. 

I I En tre e ls programes d ' ed ic ió de vídeo més coneguts podem trobar : Windows Mov ie 
Maker ( in sta l·la t per de fec te amb e l s istema opera ti u Windows) . l 'A dobe Pre mi e r 
(d ' Adobe Acro bat ), i dive rses opc io ns de soft ware lIiu re . 
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