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1. Introducció 
 

Quan et diuen que has d’escollir un tema per fer un treball d’unes cinquanta pàgines i 

que es valorarà amb el deu per cent de la nota de batxillerat, se’t fa més difícil escollir 

un punt per on començar. Ha de ser un tema que et motivi, que sigui d’interès general i 

sobretot, que en puguis obtenir informació fàcilment. Però és complex. Hi ha una gran 

quantitat d’idees a què aferrar-se i moltes maneres d’enfocar-les.  

 

Per què he escollit el tema dels reportatges i la seva producció? La veritat, hi ha 

diversos motius. Probablement, la raó de més pes és el fet de somiar en convertir-me 

en productora d’una sèrie de gran èxit de la televisió; potser també hi hagi influït el fet 

de passar gran part del meu temps mirant i remirant pel·lícules per copsar-ne cada 

detall.  

 

La televisió, encara que aparentment només ens sembli una caixa que projecta 

imatges, és un món ple de noves tecnologies, màquines i persones que les 

supervisen. Podríem dir que la televisió és com un hotel amb moltes habitacions: a la 

primera habitació hi trobem la pluja d’idees, a la segona la investigació, a la tercera la 

documentació, després l’habitació del guionatge, del rodatge, del muntage, de la veu... 

i finalment, a la suite, la direcció.   

 

No és estrany, doncs, que molts (i aquí m’hi incloc jo mateixa) confonguin termes i 

professions. Però això passa en la majoria d’oficis. I és que un policia nacional no és el 

mateix que un mosso d’esquadra i un físic no és el mateix que un químic. A l’univers 

de la televisió, esdevé igual: molta gent parla de producció, de realització, fins i tot de 

direcció de programes. Però què són exactament? És senzill dir que el director dirigeix, 

el productor produeix i el realitzador realitza. I, evidentement, amb aquestes tres 

funcions es fa un programa televisiu. Però amb això no n’hi ha prou. Cal tenir clares 

les diferents tasques; sobretot els que volem dedicar-nos a la televisió. Per aquest 

motiu, necessitava saber quin era el procés que es seguia fins que una producció 

quedava a punt per emetre’s. Em podia haver centrat en les sèries, en un programa de 

debats, de tertúlies o simplement en els curtmetratges; però finalment, vaig decidir 

descobrir i aprofundir en el món dels reportatges i la seva edició.  

 

La gent té la necessitat de saber què passa al món; bé per creure que hi ha persones  

més infelices, bé per xafarderia o bé per la curiositat que comporta investigar altres  
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llocs i persones, així com les seves costums i les condicions en què es troben.  

 

Els periodistes estarien dins l’espai de la curiositat. Un periodista és algú que treballa 

dins el món de la informació, ja sigui premsa escrita, ràdio o televisió. Jaume Vilalta, 

periodista, reporter i professor de Reporterisme i llengües audiovisuals de la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, descriu al periodista com el “filtre de la 

realitat”. En el seu llibre El reportero en acción cita, textualment: “El periodista aporta 

valor según su criterio de selección y su capacidad para relacionar los hechos con el 

contexto que se dan. Debe contrastar las informaciones con fuentes fiables, dar voz a 

las partes implicadas y no distorsionar las noticias mezclando en ellas sus opiniones 

particulares (...)”.  

Amb tot això, Jaume Vilalta es refereix al fet que els periodistes són transmissors 

d’informació, han de ser objectius amb el que expliquen i han de reforçar els relats 

amb fonts fiables, és a dir, testimonis dels fets, agents i persones properes als 

implicats.  

 

Tot i això, aquesta comesa periodística va acompanyada d’una gran feina d’equip. 

Darrere les càmeres hi ha gran quantitat de tècnics i col·laboradors que fan possible 

emetre una notícia; nosaltres, asseguts davant la “caixa tonta”, només en veiem la 

punta de l’iceberg, però darrere, a sota l’aigua, camuflada entre la vegetació i espècies 

marines, hi trobem els muntadors, els càmares, els editors, els guionistes... ,que 

formen part d’aquest gran iceberg i que passen desapercebuts per l’ull humà; però que 

sense ells, la punta de l’iceberg no suraria.  

A mi m’interessava la branca de la televisió informativa, com les notícies. 

Concretament, els reportatges, una ampliació detallada d’un fet d’actualitat.  

 

És difícil d’explicar com vaig arribar a la decisió de fer un treball destinat als 

reportatges televisius. El que tinc clar és que van ser dues les fonts d’inspiració: 

l’espectacle “Desastres-Tours” que s’estava preparant a l’institut i, sobretot el  

visionatge del documental “Bucarest, la memòria perduda” de l’Albert Solé. Va ser a 

partir del documental que vaig saber com encarrilaria el treball; fins aquell moment, 

només tenia dubtes. De bon principi vaig voler tractar l’edició dels telenotícies, però no 

va ser fins unes setmanes després, que em vaig adonar que els reportatges eren més 

interessants i més desconeguts per a la gent.  

 

Les opinions dels amics i familiars no em van ajudar: uns em deien que havia de 

decantar-me per les sèries, d’altres que els telenotícies eren més accessibles i altres 
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que havia de tractar el cinema. Finalment, potser pel documental de l’Albert Solé, 

potser per trobar-los més interessants, vaig escollir els reportatges.  

 

Vaig posar-me en contacte amb diferents productores i televisions buscant suport. No 

va ser fàcil. Al principi totes les respostes eren “ja et direm alguna cosa” o “ho hem de 

consultar amb el director”. Així anaven passant els dies i veia cada cop més complicat 

poder accedir a veure les instal·lacions i com funciona el món real de la producció. Per 

sort, TV Girona i, més tard, l’Albert Solé, em van rebre.    

 

Ara tenia un tema i ja podia començar. Però, i el treball de camp?  

Aquesta va ser la part més fàcil de decidir. Si en el cos del treball explicava què era i 

com es feia un reportatge, era lògic realitzar un reportatge. El dubte però, va ser 

escollir un tema d’actualitat, d’interès públic i agradable per treballar. Per sort o per 

atzar, com he dit, a l’institut s’estava preparant l’espectacle de circ i vaig arriscar-me a 

fer-ne un reportatge.  

 

D’aquestes fantàstiques experiències en vaig treure informació per al meu treball de 

recerca i un millor coneixement del món dels reportatges i els documentals.  

El resultat de tot això és el treball que teniu a les mans en aquest moment i que, més 

bé o més malament, intenta reflectir el que he après de les visites a les productores i 

dels llibres llegits sobre com fer un reportatge.  

 

El treball està estructurat de tal manera que quan hom arribi a l’apartat “El reportatge, 

un gènere informatiu” ja tingui uns coneixements sobre què és la comunicació i la 

telecomunicació, com va sorgir la televisió i a què es refereixen els professionals quan 

parlen de producció.  

Els punts citats pretenen ésser una introducció en el món de la televisió. El reportatge, 

només és un petit esglaó de l’escala de la televisió.  

 

L’apartat “Desastres tours, el projecte” explica la meva experiència com a reportera, 

els mètodes que he utilitzat i les preguntes que m’he plantejat per arribar a fer el 

reportatge. És l’explicació al resultat final d’aquest treball de camp.  

 

Durant tot el treball, trobareu un seguit de paraules que destaquen perquè estan en 

blau: significa que les podeu consultar en el glossari de la pàgina 72. 

Els esquemes referents a alguna explicació d’algun apartat es troben en els annexes i 

s’hi remet amb la indicació (v. seguit de la numeració de l’apartat). 
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2. Comunicació i telecomunicació 
 

Abans d’endinsar-nos en el món televisiu i dels reportatges, cal tenir clars dos 

conceptes fonamentals de gran importància en el món audiovisual. Aquests conceptes 

són comunicació i telecomunicació. 

 

El terme comunicació prové del verb llatí communico (compartir) i fa referència a 

l’intercanvi d’informació entre éssers. Aquest mot ha esdevingut, també, per designar 

la connexió que existeix entre ciutats i països i se sol utilitzar en l’àmbit dels transports. 

 

La comunicació, per tant, fent ara referència al món televisiu, es defineix com un 

fenomen social que comprèn tots els actes mitjançant els quals, els éssers vius es 

comuniquen per transmetre o intercanviar informació. 

Perquè es produeixi qualsevol comunicació, han d’existir un seguit d’elements.  

Roman Jakobson va plantejar l’any 1948 un esquema de 

l’acte comunicatiu que ha esdevingut el model perfecte de 

comunicació. Segons aquest, ha d’existir un emissor que 

emeti un missatge i un receptor que el rebi i el descodifiqui. 

Els altres factors que han d’intervenir són el codi, és a dir, 

el sistema de signes que s’utilitzi per transmetre el 

missatge; el canal o mitjà a través del qual es transmet 

aquest missatge; una situació o referent, és a dir, la realitat 

el temps i l’espai on es realitza l’acte comunicatiu i el missatge, que és la informació 

que es vol transmetre. (v. 10.3.1). 

 

En un acte comunicatiu també pot haver-hi interferències, que com bé diu el seu nom, 

són pertorbacions que pateix el senyal comunicatiu i que poden tenir lloc en qualsevol 

dels seus elements citats anteriorment. 

Perquè es produeixi la comunicació, ha d’existir la retroalimentació o missatge de 

retorn; hi ha d’haver una interacció entre l’emissor i el receptor mitjançant la qual 

s’obté una resposta. Si no existís aquesta retroalimetació, només tindríem informació, 

es perdria la part bidireccional i interactiva. 

 

Dins de la comunicació, s’ha creat un terme propi pels mitjants de comunicació (ràdio, 

premsa, televisió), la comunicació de masses, que és el conjunt de tècniques que 

permeten la difusió de missatges, escrits o audiovisuals, a una audiència àmplia i 

heterogènia.  
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Telègraf 

Aquests mitjans de comunicació de masses han trobat la seva vehiculació perfecte en 

l’anomenada telecomunicació, la transmissió de senyals a distància d’un punt a un 

altre a través de qualsevol mitjà per tal d’aconseguir comunicar-nos.  

 

Telecomunicació, és un neologisme morfològic, ja que prové del mot grec “τηλε“ 

(distància) i el verb llatí “communico” (compartir), per tant, compartir (informació) a 

distància, i fa referència a aquest fenomen revolucionari iniciat al segle XIX.  

 

Va ser en aquest segle quan es van inventar les primeres formes de comunicació a 

distància reconegudes; tot i que des de temps antics l’home ja havia tingut la 

necessitat de comunicar-se: havia utilitzat els senyals de fum i de tambors per 

informar-se del que succeïa des de grans distàncies.  

 

El primer instrument de telecomunicació que coneixem és el telègraf, inventat l’any 

1837 per Samuel Morse, que va permetre enviar missatges de 

números i lletres. Més tard, Charles Wheatstone, científic i 

inventor britànic, va millorar el telègraf de Morse amb la 

introducció d’una cinta perforada que 

permetia rebre missatges sense la 

necessitat d’haver-hi un operador present. 

Emile Baudot (enginyer de telegrafia) va 

dissenyar el telègraf múltiple a partir del model dissenyat per 

Morse i Wheatstone, que tenia la capacitat d’enviar diversos 

missatges per una mateixa línia. 

Però l’evolució no s’acaba aquí. El 27 de juliol de 1866 es va 

instal·lar el primer cable transatlàntic submarí que permetia comunicar telegràficament 

Europa i Amèrica. 

 

Un any més tard, va arribar el telèfon d’Alexander Graham Bell (alguns afirmen que va 

ser creat per Elisha Gray). Sabem que la primera línia telefònica que va arribar a 

Espanya va ser l’any 1882, a la capital i, la següent, creada l’any 1895, va unir les 

ciutats de Barcelona, Saragossa i Madrid. 

 

El gran descobriment de la telecomunicació però, va ser l’electromagnetisme. Heinrich 

Herzt n'és el descobridor. Tot i així, la base matemàtica sobre la qual es desenvolupen 

les teletelecomunicacions fou desenvolupada pel físic anglès James Clerk Maxwell.  

Samuel Morse 
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Aquest, en el seu llibre Teatrise on Electricity and Magnetism, va 

declarar que el seu objectiu era justificar, matemàticament, les 

lleis d’inducció i els camps de força enunciats per Michael 

Faraday. Amb aquest objectiu, va definir el concepte d’ona 

electromagnètica i va predir que era possible propagar ones a 

través de mitjans radioelèctrics; fet que va corroborar Herzt l’any 

1887, vuit anys més tard de la mort de Maxwell. 

 

Gràcies a les ones electromagnètiques, actualment podem gaudir de la radiofusió i de 

la televisió, que van permetre el seu desenvolupament.  

L’any 1832 James Lindsay va aconseguir dur a terme una comunicació de telegrafia 

sense fils, que anys més tard (1854) va poder transmetre des d’una distància de 4 km. 

utilitzant l’aigua com a mitjà. Les comunicacions de radio però, no van ser provades 

fins el 1893 en una presentació a la National Electric Association.  

 

Hem d’apreciar la col·laboració de John Logie Baird en el 

desenvolupament televisiu, que al 1925 va crear la primera 

forma de televisió. Aquest va ser capaç d’aconseguir una 

transmissió de dibuixos animats a través d’una televisió 

mecànica. 

Les primeres retransmissions es van dur a terme quatre anys 

més tard, en unes proves per la British Broadcasting 

Coporation.  

La televisió es va popularitzar amb la invenció del tub de rajos 

catòdics de Karl Braun.  

A partir de 1935 van arribar les primeres emissions televisives, però van ésser 

aturades amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial.  

 

A Catalunya, la televisió va arribar l’any 1948 dins de la Fira de Mostres de Barcelona, 

organitzada per l’empresa Phillips.  

Les primeres emissions regulars es varen produir entre el 1951 i 1952 amb la creació 

del que posteriorment s’anomenaria Televisió Espanyola. Les primeres emissions 

regulars en català arriben amb Televisió de Catalunya el 10 de setembre de 1983 amb 

les paraules de l’actor i humorista, Joan Pera “senyores, senyors, bona tarda! Amics, 

avui 10 de setembre de 1983 us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de 

Catalunya (...)”; tot i que Televisió Espanyola, a través d’una connexió amb els estudis 

de Miramar, va emetre l’obra Ferida Lluminosa de Josep Maria de Sagarra el mes 

  John Logie Baird 

Heinrich Herzt 
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d’octubre de 1964, i va començar a emetre en català anys més tard amb la creació de  

La 2 que avui coneixem.  

 

Actualment trobem 81 cadenes de televisió a Catalunya que emeten en català i, 14 

cadenes més enllà de les fronteres catalanes que emeten regularment (o tenen alguna 

secció) en català (v. 10.3.2). 
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3. Què significa Televisió? 
  

La paraula televisió va sorgir per primer cop el segle XIX. A grans trets, televisió 

significa visió a distància. Aquesta paraula és un altre neologisme, format pel mot grec 

“τηλε” i el mot llatí “visio”.  

 

Nosaltres hem viscut sempre amb la companyia d’aquesta meravellosa màquina i 

tenim la sensació que existeix des de fa segles. La realitat és una altra. La televisió és 

un invent de la industrialització i el boom causat pel desig de progressar.  

 

Els primers intents per transmetre imatges es van realitzar mitjançant l’electricitat com 

a mitjà d’unió entre dos punts, que servia per rebre i captar les imatges; i la mecànica, 

que s’utilitzava per efectuar les tasques de moviment per tal de realitzar fosos i 

“batudes” de les imatges que es volien transmetre. 

Així, a finals del segle XIX es van desenvolupar les anomenades telefotos mitjançant 

aquest sistema d’electricitat i mecànica. 

 

Aquesta tècnica es va perfeccionar mitjançant el desenvolupament de les cèl·lules 

fotosensibles de seleni i, el 1926 es va poder establir un servei regular de transmissió 

telefotogràfica entre Londres i Nova York.  

 

La telefotografia, però, va arribar al punt més àlgid amb els teleinscriptors, també 

anomenats teletips.  Aquests sistemes de telefotografia s’utilitzaran en els mitjans de 

comunicació fins als anys vuitanta. 

 

La televisió, però, no es dota d’imatges mortes sense moviment, sinó que el que 

veiem, a través de la pantalla, és moviment.  

Els francesos Rionoux i Fornier van desenvolupar, l’any 1906, una matriu de cèl·lules 

fotosensibles que estava connectada a una matriu de làmpades petites. D’aquesta 

manera, a cada cèl·lula emissora li corresponia una làmpada receptora. 

 

Més tard, van substituir la multitud de cables que hi havia per un parell, utilitzant un 

sistema de commutació, però va fracassar degut a la sincronització dels dos 

commutadors i a la velocitat que havien de girar. 

A partir d’aquí, van aparèixer sistemes d’exploració de la imatge i es van desenvolupar 

sistemes mecànics i elèctrics. 
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El 1910 es va utilitzar el disc de Nipkow, que havia 

fracassat anteriorment, per desenvolupar sistemes de 

televisió. Quinze anys més tard, l’escocès John Logie 

Baird, va efectuar la primera experiència real utilitzant dos 

discs separats a una distància  de dos metres i units al 

mateix eix per tal que giressin sincronitzadament. Amb 

aquest sistema es va transmetre el cap d’un maniquí. 

Tenia una definició de 28 línies i una freqüència de 14 

quadres per segon. 

 
D’aquesta manera, el 1926, Baird va oferir la primera demostració pública d’un sistema 

de televisió als membres de la Royal Institution. Aquest fet ha estat recollit per Alfred 

Dinsdale en el seu llibre titulat Televisió, en el qual, descriu l’aparell així: “el aparato 

estaba montado con ejes de bicicletas viejas, tableros de mesas de café y lentes de 

cristal de claraboyas, todo unido con lacre, cuerdas, etc..., lo cual hizo que no 

impresionara muy favorablemente a aquellos que estaban acostumbrados a los 

primorosos mecanismos de los constructores de aparatos; sin embargo, la importancia 

de las pruebas fue real y decisiva para el mundo científico de aquellos tiempos”. 

 

Baird va fundar la companyia Baird TV Development Company per explotar el sistema 

que havia inventat. D’aquesta manera va aconseguir dur a terme la primera senyal de 

televisió entre Londres i Nova York.  

 

Aquest mateix, basant-se amb la teoria de Young, va realitzar els primer experiments 

d’imatge en color. Va cobrir els forats dels discs de Nipkow amb filtres vermells, verds i 

blaus.  

Va ser el 1929 que van començar les primeres emissions regulars a Londres i Berlín 

basades en el sistema de Baird i Nipkow, que utilitzava la banda mitja de ràdio per 

emetre.  

 

A París varen començar les emissions el 1932 i, cinc anys més tard, començaren les 

transmissions regulars de televisió electrònica.  

 

El 1941, l’enginyer d’origen mexicà Guillermo Gonzàlez Camarena, va patentar un 

adaptador cromoscopi simplificat per la televisió, anys abans creat per Baird. 

  Disc de Nipkow 
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L’any 1945 es varen establir les normes CCIR1 (Comitè Consultiu Internacional de 

Ràdio) que regulaven l’exploració, la modulació i la transmissió dels senyals de 

televisió. Aquestes normes varen sorgir per la multitud de sistemes amb resolucions 

diferents que existien i que produïen diferents bandes amples de transicions. 

D’aquesta manera, les televisions es varen agrupar en dos sistemes: el de 512 línies, 

adoptat pels Estats Units, i el de 625 línies, adoptat per Europa. A més, també es va 

adoptar el format 4/3.  

 

El 1953 es va crear l’Eurovisió, un sistema que associava els sistemes de televisió de 

diferents països d’Europa mitjançant enllaços de microones i, a partir de 1960 es va 

iniciar la Mundovisió, que començava a realitzar enllaços de tot el món amb satèl·lits 

geoestacionaris. 

 

La producció de televisió es va desenvolupar, més tard, amb la incorporació d’avenços 

que van permetre la gravació de senyals de vídeo i àudio. Aquest fet va permetre la 

realització de programes que podrien ésser gravats i emesos posteriorment.  

 

Va ser a partir de la dècada dels cinquanta que es van desenvolupar els primers 

magnetoscopis2 i càmeres òptiques intercanviables.  

 

A partir dels anys 80 es va perfeccionar la televisió, tal i com la coneixem avui en dia.  

L’empresa Sony va desenvolupar el sistema de gravació Betacam i, Ampex va 

desenvolupar l’ADO (Ampex Digital Optica), el primer efecte digital. Aquests sistemes 

van evolucionar i es van perfeccionar durant els anys següents.  

 

Va ser al 1997 que van néixer les plataformes digitals per satèl·lit i es va aprovar la 

norma DVBT3 (Digital Video Broadcasting – Terrestial) per la televisió digital terrestre. 

A Estats Units, s’aprova l’Advanced Television System Committee (ATSD), també per 

la televisió digital terrestre. 

 

La televisió, que ens sembla que existeix des de fa segles, és un fenomen actual; en 

només cinquanta anys, s’ha desenvolupat extraordinàriament fins arribar al punt en 

què totes les cases gaudeixen d’una o més televisions. Ha passat de transmetre 

imatges sense moviment i gravades amb una sola càmera, a transmetre imatges 

dinàmiques amb càmeres robotitzades.   

                                                 
1 CCIR: Actualment s’anomena UIT (Unió Internacional de Telecomunicacions) 
2 Magnetoscopi : El 1956 la casa nortamericana Ampex va dissenyar-lo. S’anomenava quàdruple. 
3 DVBT:  En català “difusió de vídeo digital – terrestre”. Va ser creat per la DVB. 
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Durant tota la història de la televisió, artistes, directors, humoristes i escriptors han 

definit i donat la seva opinió de la “caixa tonta”. Trobem dues visions diferenciades; 

unes positives i altres negatives; possiblement el correcte seria dir que és un terme 

mig entre les dues visions. 

Seguidament hi ha un recull amb algunes de les millors sentències: 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bette Davis 
 
“La televisió és el mirall on es reflecteix la 
derrota de tot el nostre sistema cultural”. 

 

 
Federico Fellini  
 
“Trobo la televisió molt educativa. Cada  vegada 
que algú l’encén, em retiro a una altra habitació a 
llegir un llibre”. 

 

 
 
Gilbert Keith Chesterton 
 
“La televisió ens proporciona temes en què 
pensar, però no ens diexa temps per fer-ho”. 

 

 
Alan Coren  
 
“La televisió és més interessant que les persones, 
de no ser així, hauríem de tenir gent als racons de 
les habitacions”. 
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Clive Barker  
 
“La televisió és el primer sistema verdaderament 
democràtic, el primer accesible per tot el món i 
governat pel que vol la gent”. 

 

 
Isidor Loi  
 
“Els matrimonis joves no saben el que li deuen a 
la televisió, abans s’havia de conversar amb el 
cònjuge”. 

Roger Wolfe 
“Crec que porto vint anys odiant i estimant la 

televisió. Les èpoques de les nostres vides es 

poden fixar en el record en funció de la 

programació”. 

“La televisió és un invent que permet que estiguis 

entretingut, a la teva sala d’estar, per gent que 

mai no tindries a casa”. 

 

 
Alain Touraine  

 
“La televisió serà la base de l’opinió pública. Ha creat 
un món esquizofrènic en el qual entre l’individu i el 
global no hi ha res”. 
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Per a mi, en canvi, la televisió és una caixa quadrada que ens informa, ens educa i ens 

treu els maldecaps al mateix temps que ens transporta en un estat hipnòtic que ens 

impedeix realitzar cap altra activitat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alfred Joseph Hitchcock 
 

 “La televisió ha fet molt per la psiquiatria: no 

només ha difós la seva existencia, sinó que ha 

contribuit a fer-la necessària”. 

 

 

 
 

Darryl Zanuck  
 

“La televisió no durará per què la gent es cansarà 
ràpidament de passar totes les nits davant d’una 
caixa de fusta”. 
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4. Producció televisiva 
 

La producció audiovisual es pot definir com el conjunt d’activitats, sistemes i funcions 

que tenen com a objectiu l’elaboració d’un producte audiovisual en el temps, la qualitat 

i el cost adequat a l’objectiu preestablert.  

 

Però això són paraules tècniques. El procés de producció consisteix en fer una obra o 

programa audiovisual per acomplir uns objectius definits prèviament. Quan aquesta 

obra audiovisual és realitzada per una cadena de televisió, s’anomena producció 

televisiva.  

 

El mot producció, també s’usa per fer referència a totes les peces de comunicació on 

hi intervenen imatges i sons. Prové del llatí produco. 

 

4.1 Classes 

Hi ha una gran varietat de gèneres productius, que es poden classificar de moltes 

maneres (estructura, contingut, cadència de repetició4, únics, seriats) segons l’àmbit 

en què els ubiquem, és a dir, cinema o televisió.  

Molts autors han fet classificacions dels diferents gèneres, no obstant, la UER (Unió 

Europea de Radiodifusió) ha proposat un sistema de classificació. Així doncs, hem 

classificat els programes de televisió seguint aquest criteri europeu (v. 10.3.3). 

 

4.2 Realització 

Tota producció audiovisual ha de complir tres funcions bàsiques: preproducció, 

producció i postproducció. Aquestes tres funcions, juntes, formen el que s’anomena 

procés de realització. Per tant, la realització engloba tot el procés pel qual es crea un 

producte audiovisual. Comprèn des del desenvolupament de la idea fins a la distribució 

del producte. D’aquesta manera s’aconsegueix crear una obra audiovisual. Però, com 

es desenvolupen les tres fases?    

 

El primer pas per crear una producció, és la preproducció.  

 

La preproducció, tal i com indica el seu propi nom, consisteix en realitzar les tasques 

prèvies al rodatge de l’obra audiovisual en qüestió; aquestes feines són el 

desenvolupament de la idea i els possibles enfocaments, l’elaboració d’un story board 

                                                 
4 Cadència de repetició: ritme, moviment del reportatge, que no sigui avorrit. 
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(si és necessari), l’atrezzo, la realització d’entrevistes i càstings i la redacció d’un petit 

guió orientatiu.  

 

Seguidament, arribaria la producció, que engloba l’elaboració d’un guió detallat i la 

filmació dels diferents espais i persones. L’edició general també entraria dins aquesta 

fase. 

 

Per últim, la postproducció, que s’ocupa dels aspectes posteriors al rodatge; és a dir, 

la inclusió d’efectes, sons i veus en off i el muntatge final de l’obra audiovisual. 

 

Alguns professionals i especialistes en comunicació, estableixen dues fases en la 

realització d’una obra audiovisual: el desenvolupament i la distribució.  

Aquestes dues vicissituds però, poden ésser considerades processos externs a la 

pròpia creació de l’obra. 
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5. El reportatge, un gènere informatiu 
 

5.1 Definició i classes 
 

Un reportatge televisiu és un gènere periodístic, i per tant informatiu, basat en el 

testimoni directe d’accions que explica a través d’imatges, sons i paraules i des d’una 

perspectiva actual i objectiva, uns fets viscuts per uns protagonistes, dins el seu 

context. Podem afirmar que un reportatge, ja sigui escrit o audiovisual, pretén 

aprofundir en una notícia. 

 

Una manera freqüent de classificar els diferents tipus de reportatge, és mitjançant 

l’intermediari. Seguint aquesta classificació trobem: 

 

1. Reportatges amb intermediari discret 

En aquests reportatges el narrador explica en tercera persona la història d’un subjecte, 

a qui se li atorga el protagonisme; en aquest cas, el periodista no és el subjecte de la 

informació i per tant, no parla als ulls de l’espectador, no apareix a la pantalla ni 

formula preguntes. Existeixen dues visions. Per un costat, uns creuen que és més 

honest que l’entrevistat no miri directament a l’objectiu de la càmera sinó al periodista 

encarregat del reportatge però que no veiem. D’aquesta manera ja s’entreveu que el 

missatge està essent manipulat. Per l’altre, trobem els que pensen que és millor que el 

personatge miri al més directament possible a la càmera, ja que es produeix una millor 

comunicació entre l’emissor i el receptor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estil 1 – entrevistat no mira   Estil 2 – entrevistat mira el més 

                  directament a càmera.    directament possible a càmera. 
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Aparentment, l’intermediari discret, en tots dos estils, és la fórmula més objectiva de 

realitzar un reportatge ja que el periodista no obté protagonisme, però, en realitat, el 

que s’està fent és eliminar la veu de l’entrevistador durant l’edició. Amb tot, la resposta 

queda aïllada del context i la intenció amb què havia estat formulada i les possibilitats 

de manipulació, augmenten.  

 

2. Reportatges amb intermediari declarat 

En aquests reportatges, el periodista es dóna a conèixer des del principi parlant amb 

els protagonistes o dirigint-se directament a càmera. Parla en primera persona i pot 

expressar la seva opinió o impressió sobre una situació o personatge. 

 

Així, l’espectador viu de forma directa l’experiència del periodista i comparteix els seus 

dubtes i dificultats. Dels tres tipus de reportatge, aquest és el més poderós, ja que 

permet transmetre molta més informació que a través de la càmera no pot percebre’s: 

calor, olor, humitat, tensió... A més, permet ésser sincer amb l’espectador. 

 

Trobem tres maneres de connectar amb el reporter o intermediari declarat: 

- Periodista com a conductor: El periodista ha d’intervenir el mínim possible  en 

la realitat que pretén explicar, però per altra banda, no és el periodista el 

mediador entre la realitat i l’espectador? I si és així, no seria millor que 

l’espectador ho conegués en comptes d’haver de creure en la fal·làcia de 

l’objectivitat? Aquesta és la visió dels periodistes de TV3 responsables de la 

sèrie Mousse de Museus en el programa De Vacances que emetia TV3 a 

l’estiu.   

- Reporter-guia: Típic de programes d’estil “en viu”, basats en reportatges que en 

ocasions són en directe i en ocasions no, però que es graven i s’emeten com si 

ho fossin. En aquests, el reporter s’infiltra en les seqüències com a espectador 

o dirigint l’acció. Se submergeix completament en el tema. 

- Stand-up o entradeta: És la intervenció del periodista parlant directament amb 

l’espectador des del mateix lloc on transcorren els fets.  

 

3. Reportatges amb intermediari neutre 

En aquest tipus de reportatge, l’operador es limita a retratar el que succeeix davant 

seu o bé, els productors s’encarreguen de posar els recursos necessaris perquè sigui 

el subjecte qui expliqui les seves vivències. D’aquesta manera, l’espectador hauria 

d’arribar a unes conclusions pròpies. 
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En aquests, on la presència del reporter passa desapercebuda o és pràcticament 

nul·la, s’han establert dos subgèneres: 

- L’ull que mira: Els anglosaxons l’anomenen “la mosca a la paret”. La càmera és 

el testimoni que no busca interpretar la realitat, sinó mostrar-la. El narrador no 

intervé en l’acció, veu l’escena des de l’exterior, com un mosca que observés 

l’escena des de la paret. 

- Colze amb colze: La història és explicada i realitzada en major mesura pel 

protagonista, prèvia selecció del mateix pel protagonista, que supervisa tot el 

projecte.  

 

5.2 Desenvolupament 
 

El primer que s’ha de fer a l’hora de realitzar un reportatge televisiu és plantejar-se una 

sèrie de qüestions: 

- De qui és el projecte? propi, ens l’encarreguen, mixte... 

- Què vull tractar? un desastre, una malaltia, un esfondrament, un descobriment, 

la situació econòmica... 

- Com ho vull tractar? ha de ser un fet actual, de fa uns anys, una evolució, vull 

que sigui curt, emotiu, fred, interessant... 

- Amb quin temps s’ha de realitzar? un mes, dues setmanes, un any...  

- De quin material disposem? tenim càmeres, taules de mescles, micròfons...  

- Hi haurà més d’una càmera? sí, no, potser... 

- Volem un tema d’actualitat? sí, no, d’actualitat recent, volem que sigui actual 

però derivar-nos cap al passat, anar des del passat fins a l’actualitat... 

- Volem testimonis directes? sí, no, volem que sigui emotiu, volem narrar-ho 

nosaltres, volem mesclar testimonis i objectivitat... 

- A qui ens adreçarem? nens/es, adolescents, adults, persones grans, científics, 

artistes, universitaris, a tothom... 

- Com el financiarem? disposem de pressupost, ens ho encarreguen, és un 

projecte propi, tenim un pressupost ajustat, necessitem més diners, en tenim 

suficient... 

 

Aquestes preguntes formen part del desenvolupament del que voldrem dur a terme i 

que ens redueixen la manera d’enfocar el tema. 
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Podríem afirmar que són les “W”4 que necessita una notícia escrita o els quatre punts 

cardinals que necessitem per no perdre’ns abans d’arribar al cim. 

 

Un cop respostes totes aquestes preguntes, s’apunten i partint del resultat, s’obre un 

ventall de possibilitats per tal d’escollir el tema que tractarem en el reportatge. Entrem 

a la fase de Preproducció. 

 

5.3 Preproducció 

5.3.1 Elecció del tema 

“Des de mi punto de vista, hay dos grandes tipos de historias en el campo de los 

reportajes: el conflicto y el hallazgo”. Jaume Vilalta, resumeix així la decisió d’escollir 

un tema.  

 

És una manera senzilla de suprimir el gran ventall de possibilitats que s’obre. I és que, 

tots els reportatges, acaben derivant en els grans temes humans.  

Des dels primers reportatges, els temes han estat sempre els mateixos, només han 

canviat el títol i la manera d’enfocar-los (v. 10.3.5).  

 
 
5.3.2 Enfocament i investigació 

Un cop escollida la idea per un tema i, abans de començar a investigar i buscar una 

manera original d’encarar-lo, el reporter ha de respondre a unes noves preguntes, 

resumides en el gràfic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 W: en Anglés Who, What, When, Why, Where i How (Corresponen a les preguntes Què, Qui, Quan, Per 
què, On I Com.  

 

 N O  

  N O  

  N O  

 N O  

    N O      N O  

a lguna  co sa  
fa lla ! 

a lgun a  cosa  
fa l la ! 

T rac ta m en t 
es tè tic 

E n focam en t  
d idà ct ic  

D O C U M E N T A L  

P ro v o c a rà  e l 
p o s ic io n a m e n t d e

l’e s p e c ta d o r?  
 

A ixe q u e m  
n o t íc ia ?  

In c o rp o re m  
u n  n o u  p u n t  

d e  v is ta ?  

A p o rte m  
n o v e ta ts ?

T E M A  P E R  

IN F O R M A T IU S !  

ID E A  D E  
T E M A  

T é  
c o n f lic te ?  

E s  p o t re la c io n a r  
a m b  p e rs o n e s  

v iv e s ?  

D iu  q u e lc o m  
d e l m ó n  
a c tu a l?  
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Així, el reporter, veient que el seu projecte pot ésser viable, es posa en marxa a través 

dels fets que li han cridat l’atenció i que creu que resultarà interessant parlar-ne.  

Segons l’objectiu que pretén el reporter, trobem els reportatges centrats en fets i 

reportatges amb el focus d’atenció dirigit a les vivències personals. 

El primer pas per orientar l’enfocament és percebre si hem de posar l’èmfasi en 

l’explicació dels fets o en les vivències. Això significa saber com començar, com 

atraure l’atenció de l’espectador per aconseguir un resultat coherent i unificat.  

 

Com va afirmar el realitzador Daniel Fonfría “Definir un punto de vista claro es la única 

manera de evitar la borrachera de información que estamos dispuestos a vomitar, 

cuando, después de asumir un tema, no conseguimos ver...el tema”. 

 

Un cop plantejat un enfocament, s’ha de dur a terme una investigació. El primer pas és 

fer-se preguntes. Això sí, sense descartar el que sembla obvi; una tasca difícil, ja que 

a ningú se li acudeix fer-se preguntes sobre obvietats del tema.  

El segon pas: buscar respostes i explicacions a les preguntes que ens hem formulat. 

Per trobar-les, hi ha tres camins: 

- L’observació 

- L’experimentació  

- El raonament intel·lectual 

 

Observar és constatar un fet sense intervenir-hi. Després de l’observació, es planteja 

una hipòtesi, es fan suposicions i es comproven per constatar que siguin verídiques. El 

problema: segons la ciència, res és veritable si no es pot experimentar.  

Després d’aquests dos plans, s’obtenen algunes conclusions a través de l’anàlisi 

intel·lectual del propi reporter. 

Però, en el periodisme, sembla que només és viable l’observació. La frase “vagi allà, 

observi el que passa i expliqui-ho”, resumeix aquesta afirmació.  

 

El procés d’investigació però, no acaba després d’haver obtingut la resposta a les 

preguntes. No acaba mai. Sempre es poden introduir canvis, especialment durant el 

rodatge.  

Així, durant la investigació hem de: 

- Obtenir més informació del tema. 

- Avaluar la validesa de les fonts i la seva fiabilitat. 

- Decidir amb quins personatges treballarem i les relacions entre aquests. 

- Anticipar-nos a les dificultats oficials. 
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- Localitzar l’entorn on rodarem. 

- Conèixer les dificultats a les que ens enfrontarem (tènciques, logístiques, 

materials, burocràtiques). 

 

Un cop finalitzada, ja podrem realitzar un pla de rodatge i de producció, i calcular el 

pressupost del reportatge. 

 

5.3.3 L’art de preguntar: l’entrevista 
 
Un cop finalitzada la investigació del tema, el periodista hauria de disposar d’una llista 

de fonts fiables. Aquestes podrien esdevenir protagonistes del reportatge. A l’hora de 

posar-se en contacte, el telèfon és el millor recurs. A vegades pot haver-hi dificultats 

per trobar a la persona en qüestió, però no és impossible. A més, un tracte amable per 

telèfon és un punt a favor per a què el possible entrevistat accepti la petició del 

reporter.  

Un recurs també freqüent a l’hora de buscar algú, de qui es desconeix l’adreça, el 

telèfon o el correu electrònic, són els pointers. Normalment localitzats en bars, serveis 

públics, restaurants, administracions de finques...  

Utilitzar correu electrònic, la majoria de vegades és ineficaç. Poden passar dies abans 

que sigui llegit i no convenç la gent.  

 

Un cop concretats els possibles protagonistes o protagonista del reportatge, el 

periodista ha d’elaborar l’entrevista.  

Hi ha cinc tipus de preguntes fonamentals segons la finalitat que persegueixi el 

reporter: 

1 Opinió: què opina de....?, què pensa o recorda de...? 

2 Elecció: què o a qui prefereix? La resposta queda limitada entre un petit 

número d’opcions. 

3 Reacció: què faria?, com reaccionaria?, com actuaria si...? 

4 Coneixença: sap què és?, qui és?, on és...? 

5 Habilitat: desxifri, pronunciï, camini... 

 

Sovint, el problema sorgeix en la manera de formular la pregunta. És convenient que 

sigui clara, que s’evitin preguntes interrogatives totals com per què...? que poden 

derivar a respostes seques de sí/no i que s’evitin conceptes abstractes o fora de 

context. 
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Durant el rodatge de l’entrevista, l’operador ha d’evitar plans picats i plans 

contrapicats. En una entrevista, normalment s’utilitza el pla mig, és a dir, tallant una 

mica més amunt de la cintura. (v. 10.3.6).   

  

 

5.4 Producció 

5.4.1 El pla de rodatge  
 
Aquest consisteix en una divisió en apartats de les necessitats, establint un ordre al 

llarg del temps del rodatge. És necessari per tal de no perdre’s i tenir una visió general 

del que es necessita per a cada escena. 

Es mostra en un quadre i la informació (data, hora, exteriors, interiors, dia, nit, 

personatges, figurants, material, decorat, localització, plans, temps, observacions) 

s’estableix ordenadament i amb un grau de presició molt aproximat a què el reporter 

espera que serà el resultat final. 

A continuació,  hi ha un pla de rodatge d’una sèrie de televisió. Sempre solen incloure 

la mateixa informació. En el cas dels reportatges, no hi ha figurants (normalment) i 

aquest apartat no se sol incloure (v.10.3.4). 

 

5.4.2 El rodatge 
 
Filmar i redactar és el mateix. No hi ha diferència. Es tracta d’expressar una idea 

tenint en compte tots els elements.  

 

A l’hora de filmar, hem de tenir en compte l’edició. No podem centrar tota l’atenció en 

el personatge, sinó captar tots els elements de l’oració; sense deixar de pensar en el 

sentit que li volem donar. 

 

El rodatge és com un nen petit que comença a llegir: primer aprèn paraules però 

s’adona que soles, signifiquen moltes coses i diuen poc. A més canvien el significat 

segons el context.  

En les gravacions succeeix el mateix: els plans són les paraules i, les sequències, les 

frases.  

 
La forma, el contingut i el temps són els conceptes clau per a un bon rodatge.  
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5.4.2.1 Forma i contingut 
 
La forma i el contingut no es poden separar. El missatge que es vol transmetre és únic 

i l’autor o autors han d’assumir la responsabilitat total.  

 

Per fer un reportatge es necessita tocar moltes tecles. Com diuen Llúcia Oliva i Xavier 

Sitjà “escriure una història per a la premsa és com compondre música per a un sol 

instrument. En canvi, fer un reportatge per a la televisió és compondre una simfonia 

per a diversos instruments”. 

Així, podríem resumir els instruments5 per realitzar una notícia televisiva en 6 blocs: 

1 Imatges reals 

2 Grafisme  

3 Text propi 

4 Declaracions 

5 So d’ambient 

6 Música 

 

El rodatge d’un reportatge no pot començar sense que el reporter s’imagini com el vol 

fer. Això significa pensar en les imatges abans de gravar-les. És important també, 

pensar en els conceptes i verbalitzar-los, però en televisió, l’espectador centra 

l’atenció en el moviment de la càmera.  

Per tant, les imatges hauran de parlar sense necessitat d’introduir explicacions, 

encara que després s’hi editin.  

 

Hem de tenir en compte el centre d’atenció del receptor. Segons l’estudi de l’ull humà, 

sembla que la tendència de la nostra mirada i del cervell davant d’una imatge es 

centra en el moviment d’objectes, les variacions de llum, en les zones clares abans 

que les fosques i en el centre de la imatge.  

A més, la mirada trenca les simetries. Presta més atenció a la zona que respon a la 

proporció áurea6. És verificable, també, que la figura humana és la referència per 

saber la mida de les coses, els colors vius atrauen més, l’ull segueix sempre les línies 

i som incapaços de veure una paraula i no llegir-la. 

 

 

                                                 
5 Instruments:  l’informador treballa com a mínim amb 12 grans grups de senyals, que, al mateix temps, 
tenen una gran diversitat d’instruments amb personalitat pròpia. 
6 Proporció àurea: A Grècia es varen adonar que les imatges absolutament centrades són tan solemnes 
que poden desencadenar avorriment. Varen comprobar que el centre d’atenció sol estar en els punts 
d’intersecció d’unes línies imaginàries que dividirien la pantalla en tres terços aproximadament, tant en 
sentit horitzontal com vertical. 
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5.4.2.2 El temps 
 
Pel que fa al temps del reportatge és imprescindible calibrar-lo. Tots els temes poden 

explicar-se en tres minuts, però no tots poden emplenar-ne trenta. 

L’autor està obligat a fer un càlcul abans i durant el rodatge en funció de les 

seqüències que s’esperen construir i les entrevistes que es preveuen fer. 

 

Però quantes seqüències ha de tenir un reportatge?  

Per construir una història, s’han de tenir un mínim de 5 seqüències. 

 

Els reportatges, segons la seva duració, poden ésser de 3 a 5 minuts, de 5 a 7 minuts, 

de 7 a 12 minuts, de 12 o més minuts, de 30 minuts i de 50 minuts. 

En peces inferiors a tres minuts, no podem parlar de reportatges sinó de notícies 

reportatjades o informes, ja que segurament seran mutilats: no serà possible deixar 

les coses vives per si soles, ni gaudir del so d’ambient ni crear un debat entre les 

parts. 

 

3’ – 5’ 
En reportatges de menys de cinc minuts s’han d’assegurar unes quatre o cinc 

situacions amb “xispa”. Aquestes situacions vivides poden anar des d’una intervenció 

a càmera del periodista fins a una declaració del protagonista en una acció o 

circumstància concreta. 

La resta de seqüències són de presentació, transició o cloenda. 

Segons afirma Jaume Vilalta en el seu llibre El reportero en acción “la experiencia 

indica que tres minutos es un módulo de tiempo adecuado para explicar un concepto”. 

 

5’ – 7’  
Aquest format és molt agraït perquè la gent sap que si li interessa, el podrà mirar 

sense suspendre les seves activitats. “És un moment”. 

L’espectador no arriba a cansar-se i pot mantenir la concentració sense cap dificultat. 

 

7’ – 12’ 
Produir un reportatge d’entre set i dotze minuts requereix un plantejament diferent. El 

ventall de temes queda més reduït i es necessita més implicació per part dels 

protagonistes, més investigació i més localitzacions. 

 

12’ o més 
Als dotze minuts es produeix un salt qualitatiu. Requereix captar l’atenció de 

l’audiència més enllà de la curiositat.  
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S’ha de ser cautelós, ja que podria semblar un reportatge de set minuts allargat o un 

de trenta reduït.  

 

30’ 
Un reportatge de trenta minuts ja és una petita pel·lícula. S’ha de disposar d’unes tres 

setmanes de rodatge aproximadament. 

 

50’ 
Han de tenir un clar plantejament i el tractament ha de permetre examinar totes les 

cares del poliedre. Això no vol dir explicar-ho tot! S’ha de continuar amb el principi 

“una peça, una idea”. 

Poden haver-hi entre un i cinc protagonistes, que hauran de sortir en dos o tres 

fragments per tal que l’espectador els pugui recordar. 

 

És convenient que cada tres minuts aproximadament hi hagi un gir en l’argument o la 

ubicació per tal de renovar l’atractiu del reportatge.  

 

D’aquesta manera, tenint en compte la forma, el contigut i la durada, pot començar el 

rodatge.  

S’han de rodar els plans necessaris per a què l’espectador, que no coneix el tema, ho 

entengui tot. Fonfría va citar que “tan malo es rodar mucho como rodar poco”.  

En un rodatge, la mandra i la deixadesa són els pitjors enemics. S’han de buscar tots 

els angles, una gravació no pot ésser estàtica, sinó acaba sent avorrida i fa difícil el 

muntatge.  

La tasca de l’operador, a part de gravar les accions que van succeïnt, és aguantar el 

pla. Els plans han de durar més que l’acció, ja que a vegades, es para la càmera quan 

el pla és bo.  

Un operador ha de saber tenir els ulls oberts, les orelles atentes i la boca que només 

s’obri per preguntar. 

 

El so és l’element que dóna relleu a la imatge. Aporta informació del que es veu i, 

també del que no mostra la càmera. És un gran element de continuïtat en el muntatge.  

 

Un cop finalitzat el rodatge s’ha de fer un visionat de totes les seqüències gravades 

per determinar si els objectius s’han complert i es pot realitzar el guió.  
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5.4.3 El guió 
 
Sir Max Beerbohm va citar: “oferir un informe acurat i exhaustiu necessita una ploma 

molt menys brillant que la meva”; i el periodista Lorenzo Gomis va afegir: 

“efectivamente, cuánto más brillante la pluma, menos exacto y completo el relato. 

Pero, en cambio, más atractivo y fácil de leer”. 

 

Aquesta és la dialèctica a què qualsevol narrador es troba sotmès.  

 

Per fer un guió, després del rodatge i el visionat s’ha de saber què es té, què diu el 

que es té, què es vol dir, què es pot dir i com combinar-ho tot perquè quedi un 

producte coherent. 

 

Un guió pot començar amb paraules o sense paraules, però sempre ha d’incloure una 

imatge. Encara que la pantalla es vulgui deixar en negre. 

Els únics plans que serveixen per començar, són aquells que suggereixen el principi o 

el final de la història. 

 

Començar és un problema, però cap reportatge pot començar pel lead7. Sí per alguna 

de les seves preguntes, però no s’han de voler respondre totes. Es tracta de captar 

l’atenció de l’espectador.  

 

Si es disposa de totes les entrevistes transcrites, és més fàcil identificar les parts que 

interessen després de diverses lectures. Veure-ho sobre el paper permet intuir com es 

podria resumir una frase llarga.  

Les frases s’han de tallar i enganxar per tal de resumir-les i seleccionar els fragments 

que descriguin més el personatge.  

 

Per estructurar bé els retalls, és convenient incoporar-hi un titular que defineixi el seu 

contingut i veure els originals de càmera per si hi ha dubtes en l’entonació del 

personatge.   

Per fer l’estructura o story line no és suficient amb un codi de colors, també es 

necessita combinar la concordància lògica, la concordància de la imatge i el nivell 

d’interès de cada element. 

Es tracta de realitzatr un arbre sinòptic. Darrere del primer pla no hi poden anar tots, 

només els que encaixin per la lògica del discurs, de la imatge o del so.  

                                                 
7 Lead: En periodisme, és l’entradeta  que segueix el titular i que conté, en poques paraules, els elements 
més rellevants de la notícia. 
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El guió és com un trenclacosques. S’han d’anar encaixant totes les peces per poder 

veure la imatge completa. 

 

El problema són les bifurcacions de la idea. Una declaració del personatge et pot 

portar en una altra direcció.   

 

 

 

5.5 Postproducció 

5.5.1 L’edició 
 
S’entén per edició o muntatge, l’operació de collar (unir) els retalls escollits, per 

compondre el producte definitiu. 

És un dels elements més importants, ja que la seva elaboració contribuirà en el 

resultat final i la impressió dels espectadors. 

No necessàriament, en el procés d’edició, el realitzador ha de seguir l’estructura que 

s’havia plantejat. Poden canviar-se moltes coses. 

 

En televisió, es distingeixen cinc sistemes d’editar un obra: 

1 Edició en la càmera 

L’edició es fa mentre es roda, parant la gravació i començant estratègicament. 

Aquesta forma d’edició però, té diversos incovenients. El primer és que obliga a rodar 

en el mateix ordre que es vol pel resultat final. La gravació d’inserts pot resultar 

imprecisa, ja que es poden esborrar parts bones de la presa original.  

L’avantatge d’utilitzar aquest mètode, és que la gravació és de primera generació8.  

 

2 Mesclador d’imatges 

El mesclador d’imatges o mesclador de producció, permet tallar i commutar diferents 

fonts d’imatges i introduir alguns efectes bàsics de vídeo. 

Aquests equips de mescles, poden crear dificultats, ja que en molts es requereix un 

maneig àgil. La seva dificultat però, depèn de les circumstàncies en què és utilitzat.  

Poden realitzar diferents efectes: selecciona i interrelaciona els plans, disposa de gran 

quantitat d’estors9 que faciliten les transicions, permet la inserció de crèdits i rètols 

                                                 
8 Primera generació : Gravació d’una presa original, de la qual no s’han realitzat còpies. 
9 Estors:  Cortines. Efecte de vídeo que permet la transició d’imatges. En castellà: “cortinillas” 
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provinents de qualsevol font (cartons, diapositives, gràfics d’ordinador), poden alterar 

la imatge i normalment, permeten fer croma keys10. 

Els mescladors més avançats permeten el bus de previsionat, un equip que permet la 

comprovació de la imatge i que no afecta a la sortida del programa. 

 

3 Edició lineal 

Per a l’edició lineal es necessita un màster11 que presenta el material seleccionat i 

gravat a la cinta i un monitor de previsionat on es poden veure les parts que es volen 

reproduir de les cintes originals. Per realitzar l’edició es visionen les cintes originals i 

les parts seleccionades es copien en una cinta verge d’un altre equip. Cada pla 

s’enganxa al final de l’anterior i s’obté una nova cinta màster composta.  

Aquesta edició manual és laboriosa i llarga, ja que s’han de buscar els plans i 

seqüències seleccionades de les cintes originals.  

Si sorgeix una presa dolenta, s’ha de substituir per una presa corregida; pot fer-se per 

assambly12  o utilitzant l’edició per insert, que comporta ésser molt precís a l’hora de 

tornar a gravar la presa. En teoria té l’avantatge que conservar la qualitat de la 

gravació original perquè el pla corregit s’intercala imperceptiblament, però, a la 

pràctica, si no s’ha cronometrat l’insert amb molta percisió, es poden borrar plans. 

Una forma perfeccionada de l’edició lineal és l’edició en offline, en la qual s’apunta 

tota l’informació sobre els plans que es volen editar i on es volen situar. Aquesta 

informació s’introdueix en un controlador d’edició informatitzat, que busca la cinta on 

es troben les preses i les inserta automàticament a la cinta màster. 

 

4 Edició no-lineal 

És el sistema més utilitzat. Rep el nom d’analògica. Les senyals d’audio i vídeo es 

digitalitzen13. Aquest fet facilita la cerca de qualsevol pla de la gravació. El control 

principal de la consola d’edició és la shuttle wheel14, que pot anar a qualsevol punt de 

la gravació ràpidament. El sistema es controla a través del teclat de l’ordinador, el 

ratolí, un  llapis òptic o el tacte en una pantalla del monitor.  

Actualment és el sistema més utilitzat, ja que amb un simple programa d’edició, es 

poden realitzar molts productes de gran qualitat professional. 

 

                                                 
10 Croma key:  Insercions d’imatges. Es selecciona un subjecte o secció d’una imatge i s’incrusta a una 
altra. 
11 Màster:  Monitor principal. 
12 Assambly:  Ajuntar dues imatges. En castellà ensamble. 
13 Digitalització:  Es converteixen en format digital les senyals de vídeo i àudio. 
14 Shuttle wheel:  Roda de cerca rápida que reprodueix la imatge i el so sincronitzadament i a velociats 
ajustables. 
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5 Muntatge de pel·lícula 

És un procés de muntatge per material filmat.   

S’anota tota la informació sobre el material, es sincronitzen les imatges i les pistes de 

so, es munten les imatges seleccionades, se seleccionen  els punts de tall i les 

transicions, es preparen les pistes de so adicionals, es munta el soundtrack (pista 

sonora mestra) per compaginar-lo amb la imatge muntada, els negatius originals es 

porten en un laboratori que proporciona còpies de segments per l’aprovació de les 

correccions i el balanç de color, i es realitza la còpia final. 

 

 

L’any 1926 va aparèixer una publicació del director Pudovkin on citava l’experiment 

d’un muntatge ideat pel director soviètic Kulechov i ell mateix. A la publicació 

explicava: “Kulechov y yo hemos efectuado una experiencia interesante. Hemos 

tomado, de viejas películas, un primer plano del actor Mosjukin. Hemos elegido 

primeros planos estáticos, tranquilos, inexpresivos. Hemos montado estos planos, 

todos similares, con trozos de filmes, de tres formas diferentes. En la primera, el 

primer plano del actor era seguido por una vista de un plato de sopa sobre una mesa. 

Era evidente y cierto que el actor miraba la sopa. En la segunda combinación, la cara 

se montaba con un ataúd donde había una mujer muerta. En la tercera, el primer 

plano era seguido por la visión de una niña jugando con un oso de peluche. 

Cuando hemos proyectado las tres combinaciones ante un público no avisado, el 

resultado ha sido extraordinario. Los espectadores se maravillaron por el arte del 

actor. Hablaban de su expresión de apetito cuando miraba la sopa, de la profunda 

pena que sentía cuando miraba a la mujer muerta, de la incipiente sonrisa que 

expresaban sus labios cuando miraba a la niña. A pesar de todo, sabíamos que en 

todos los casos el rostro era el mismo”. 

 

Aquest fet demostra que l’edició, pot canviar el significat i el fil de la història que 

s’havia ideat. 

 

Des de les iniciatives soviètiques de Kulechov i Pudovkin, s’han realitzat nombroses 

classificacions del muntatge.  

 

Classificació de Pudovkin 

Establia cinc mètodes de muntatge: contrast, paral·lelisme, similitud, sincronisme i 

tema recurrent o leitmotiv.  
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� Muntatge per contrast: Es produeix per la comparació entre dues idees. Per 

exemple, entre la miserable situació d’un individu afamat amb una imatge de 

riquesa absoluta. 

� Muntatge per parlal·lelisme: Es refereix a la presentació de preses aïllades de 

dos tipus de successos. 

� Muntatge per similitud: Enllaçament de dues escenes semblants. Per exemple, 

quan un personatge interromp l’ametrallament d’un altre amb instantànies del 

sacrifici d’una ovella a l’escorxador. 

� Muntatge per sincronisme: Igual que el paral·lelisme, però amb imatges que 

succeeixen al mateix temps. 

� Muntatge per tema recurrent o leitmotiv: Consisteix en una accentuació de la 

idea central mitjançant la reiteració per tal de repetir una determinada escena. 

 

Classificació d’Arnheim 

Posteriorment, Arnheim va fer una classificació que no va triomfar; segurament  

perquè no aportava les pautes per resoldre els principals problemes de l’edició del 

vídeo. (v. 10.3.7). 

 

Classificació  d’Eisenstein 

Eisenstein va proposar una classificació global i completa: 

� Muntatge mètric: Basat en la longitud dels fragments, segons una fórmula 

equivalent als compassos musicals. 

� Muntatge rítmic: Establert tan en funció de la longitud dels plans com de la 

composició de l’enquadrament 

� Muntatge tonal: Es tracta d’un grau superior del muntatge rítmic, en el que 

intervenen, a més, components com el moviment, el so emocional o el to de 

cada pla. 

� Muntatge harmònic: S’entén com un grau evolutiu del muntatge tonal. És el 

resultat del conflicte entre el to principal del fragment i l’harmonia. 

� Muntatge intel·lectual: Es tracta d’un muntatge de sons i harmonies d’una 

forma intel·lectual. 

 

Classificació de Román Gubern 

Gubern va efectuar la primera catalogació genèrica on indicava, en onze punts, les 

combinacions espai-temps. (v. 10.3.8). 
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Classificació de Federico F. Díez i José Martínez i  Abadía 

El doctor en Ciències de l’Educació, Federico F. Díez i, el professor en Processos i 

Mitjans de la Comunicació, José Martínez Abadía, van publicar una classificació de 

muntatge en el seu llibre Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, segons el 

mode de producció, segons la continuïtat o discontinuïtat temporal, segons la 

continuïtat o discontinuïtat espacial i segon la idea o contingut (v. 10.3.9).  

 

L’altre factor important en l’edició d’un reportatge és l’inclusió de sons i veu en off 

(depenent de la intenció, el tema i la manera d’enfocar-lo, seran necessaris o no). 

Les paraules del narrador van lligades a les imatges i el seu significat a la intenció i el 

sentit que el reporter vol donar. La primera funció del llenguatge oral és aconseguir 

que l’oient passi de sentir a escoltar; de la mateixa manera que el muntatge fa que 

l’espectador passi de veure a mirar. 

  

El text d’un reportatge ha de tenir personalitat, perseguir una intenció, mostrar 

sentiments i, sobretot, mantenir la intenció de l’espectador. 

Jaume Vilalta, ha donat unes pautes per escriure correctament un off (v. 10.3.10). 

 

Molta gent creu que un reportatge és millor sense text, altres tendeixen a incluoure 

més text per afegir més informació.  

El millor reportatge és el que és més eficaç, més clar i atractiu. 

 

S’ha d’utilitzar un llenguatge clar, concís, concret, senzill i inequívoc. El tracte amb 

l’espectador ha de ser formal, és a dir, tractar-lo de vostè, mantenint les distàncies 

però transmetent la informació amb un atractiu que faci apropar a l’emissor i el 

receptor. 

 

Un reportatge, a més de la incorporació de text, pot incloure una petita banda sonora 

en determinats punts. No s’ha d’abusar de la música, ja que el missatge està centrat 

en les imatges i les declaracions del personatge.  
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6. (Des)astres-Tours, el projecte 

 
(Des)astres-Tours, ha estat una iniciativa de l’institut (IES Narcís Monturiol). La idea 

era convertir un fil històric i fantàstic en un espectacle de circ com els que des de fa 

uns quants anys es realitzen amb la direcció del nostre professor d’educació física, 

Pep Invernó.  

 

El projecte, no va arribar fins a principis d’abril de l’any 2008. Necessitava trobar una 

idea per fer un petit reportatge professional i l’espectacle de circ que en Pep Invernó i 

molts dels meus companys estaven preparant, em va semblar un bon tema; com ja 

s’ha esmentat anteriorment, un reportatge necessita ser actual, d’interès i, sobretot 

atractiu.  

En aquell moment, l’espectacle era d’una actualitat impressionant a causa dels 

problemes que hi havia, d’interès per a tots els membres de l’institut i la població de 

Figueres i, un atractiu per a la gent que volgués saber més sobre com un professor 

podia crear un espectacle d’aquestes característiques. 

 

Vaig tenir molts problemes a l’hora de gravar, editar, triar la música i realitzar 

l’entrevista que encapçala el reportatge i per això, vull afirmar des de bon 

començament, que el reportatge que heu visionat o visionareu posteriorment, no 

compleix, ni de bon tros, les espectatives marcades abans de començar el rodatge.  

El principal motiu de no haver-se complert és perquè el món audiovisual està pensat 

per la col·laboració d’un gran equip i una persona, sola, no pot arribar als nivells d’un 

gran conjunt.  

 

6.1 Plantejament i enfocament 
 
Abans de decidir realitzar el reportatge sobre (Des)astres-Tours, em vaig plantejar fer 

un reportatge sobre la influència mitològica greco-llatina a les pel·lícules i sobre la 

censura del franquisme en el món audiovisual; (Des)astres-Tours però, em va semblar 

el millor tema tant per la proximitat, la informació i la seva accessibilitat.  

Em vaig plantejar molts enfocaments, moltes hipòtesis, moltes maneres d’explicar als 

espectadors què és (Des)astres-Tours.  

Segons l’opinió de Jaume Vilalta, el primer requisit que ha de complir un tema per 

esdevenir un reportatge televisiu és aixecar una notícia; (Des)astres-Tours, 

veritablament disposa d’un bon enfocament pel reportatge, ja que no en tots els 
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instituts de Catalunya o sense anar tan lluny, de la província de Girona, un professor 

és capaç de muntar un espectacle de tant ressó. 

Em vaig voler centrar en l’explicació dels fets; explicar com les peces d’aquest 

trencaclosques han anat encaixant tot i els problemes i les dificultats amb què s’ha 

trobat.  

 

Vaig decidir assistir a tots els assajos i realitzar una entrevista al director, sobre el 

testimoni del qual, volia que girés el reportatge. 

 

6.2 Entrevistes 
 
Sempre vaig tenir clar que volia que fos en Pep el protagonista. D’aquesta manera 

vaig demanar-li que em cedís una mica del seu temps.  

Va accedir amablement, però puc dir que va ser complicat. Després de tres 

entrevistes*, vaig aconseguir obtenir el que volia transmetre.  

Vam quedar per primer cop després de l’espectacle. Tot i ésser una bona entrevista, hi 

va haver interrupcions a cada moment de gent que entrava i sortia i, el telèfon, que no 

parava de sonar. El lloc que vàrem triar, definitivament no ve ser l’idoni i, haig de 

reconèixer que amb les contínues distracccions vaig oblidar-me de preguntar-li 

algunes qüestions importants.  

Davant el primer fracàs, vam quedar per segon cop. Aquella vegada, tampoc va sortir 

bé encara que les qüestions i la ubicació eren correctes. El problema van ésser les 

seves respostes: influenciades pels altres espectacles i el circ en general. Així, el 

resultat obtingut tampoc va ser l’esperat. 

Vaig decidir que li faria una tercera entrevista i que si no aconseguia el resultat que 

desitjava, canviaria l’enfocament del reportatge.  

No sé si va ser l’experiència o la pèrdua de  la vergonya davant la càmera, però va ser 

un èxit. Les preguntes ben formulades i les respostes, centrades en Desastres-Tours, 

responien les qüestions.   

I és que ja ho diu el refrany “a la tercera va la vençuda”. Potser és cert o potser no, 

però en el cas del reportatge, s’ha complert.   

 

 

 

 

 

                                                 
* (v. 10.1.3).  
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6.3 El rodatge 
 
A través de l’horari d’assajos que en Pep va distribuir a tots els meus companys que 

participaven en el circ, em vaig poder distribuir el pla de rodatge. Sabia els espais, el 

temps aproximat dels assajos i els personatges que sortirien cada moment.  

 

D’aquesta manera vaig idear un petit pla de rodatge (v. 10.3.4). No em va costar, però 

a l’hora de la veritat, puc afirmar que el que un s’imagina i té planejat, no acaba de ser 

el resultat obtingut.  

 

He anat fent un petit diari de rodatge, on resumeixo les gravacions:  

 

Dimecres 30 abril 

Assaig de 15-17 h.  

He anat molt perduda. No sabia on havia de gravar. Per sort no era l’única. És el 

primer assaig general i tots van perduts. M’ha ajudat tenir el guió de les escenes per 

saber qui entrava cada cop, però no sabia què feien ni cap on es movien. En 

conclusió: espero que el proper assaig agafi millors plans. 

 

Dimecres 7 maig  

Assaig de 11:30-13 h. 

M’he saltat filosofia.  

Encara vaig una mica perduda, però ha sortit molt millor. He agafat molt bons plans de 

clowns i, en general, ha quedat bé. Crec que en puc extreure bones imatges per al 

vídeo. 

 

Dimarts 13 maig  

Hem anat fins al poliesportiu. Feien una petita representació d’algunes funcions als 

alumnes de primària de les escoles de Figueres. M’he assentat a les grades. 

He agafat una bona perspectiva.  

Els alumnes de les escoles han flipat, tot i l’ensurt de la Roda Alemana i la traïció dels 

nervis en algun moment.   

 

Dimecres 14 maig 

M’he quedat al migdia amb els del número del vent. He gravat el primer assaig del 

número, que ha resultat una mica accidentat!  
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Dimecres 21 maig 

Assaig 15-17 h. 

Avui en el teatre Jardí. Falta poc per l’espectacle de diumenge.  

M’he emportat la càmera Sony dels oncles altre cop. Jo anava amb la meva, l’altra l’he 

deixat fixa en el trípode al mig del passadís.  

Tinc grans escenes. S’ha aprofitat el dia. 

 

Divendres 23 maig 

Assaig 15-17 h.  

Penúltim assaig general abans de l’espectacle. Van vestits amb la roba del diumenge. 

M’he posat a mitja platea per agafar tot l’escenari. Ha sigut com veure l’espectacle en 

directe però amb interrupcions de la música i alguna distracció. 

 

Dissabte 24 maig 

Avui han decorat el teatre com si fos un aeroport. He gravat com posaven les lletres 

d’aeroport des del balcó i col·locaven les cintes i el detector. Abans he ajudat a 

col·locar els papers a tots els seients. Hem gastat tones de cinta adhesiva i dues hores 

del nostre temps!  

 

Dissabte 25 maig 

M’he passat el dia al teatre. En part millor, ha plogut a bots i barrals tot el dia. Al matí, 

han fet l’últim assaig general. M’he posat al costat de la taula de mescles. Hi ha més 

bona visió de l’escenari.  

A la tarda, he començat gravant com maquillaven els clowns i els preparatius. Feia 

més nosa que servei, tothom estava histèric!  

Quan han començat a obrir portes la cua arribava  fins a l’escultura del fons o més. 

Tinc algun pla.  

M’ha impressionat la gent que hi havia, gairebé m’haig d’estirar a terra perquè faltaven 

llocs i quasi em prenen el meu.  

He gravat com tots els pares, avis, cosins, tiets i amics passaven els controls.  

Crec que avui ha estat el millor ! He extret moltíssims plans. 

El problema serà seleccionar-los. 

 

 

Durant tots aquests dies, la càmera i el trípode van formar part de mi, de la meva 

vestimenta. Pel que fa als personatges, vaig poder observar l’alegria, els nervis i les 
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tensions que experimentaven els actors a mesura que s’acostava el dia de 

l’espectacle. 

 

Vaig agafar tot tipus d’angles i moltíssims plans. En total, he disposat d’unes deu o 

dotze hores de gravacions que, m’han fet complicada l’elecció d’imatges. 

 

 

 

6.4 Guió 
 
La realització del guió no va ser la part més complicada. Després de la tercera 

entrevista, vaig passar totes les paraules d’en Pep a l’ordinador, tasca que em va 

portar bastant temps i atenció.  

Després d’imprimir les tres entrevistes, vaig anar seleccionant les frases que 

m’agradaven més de cada una i les vaig ajuntar; podria dir que vaig fer un remix de 

cites que va fer en Pep i vaig anar escollint les que volia incloure amb imatge i quines 

no. Vaig anar ideant el possible muntatge, plantejant-me l’estructura d’edició.  

Em vaig adonar que tot el que ell em deia a través del remix, responia a les preguntes 

fonamentals de tot gènere periodístic i, per tant, no necessitava veu en off; bé, vaig 

voler introduir una petita locució al principi per intoduir el tema, i al final, la veu d’alguns 

dels alumnes que havien participat a l’espectacle per complementar unes imatges.  

 

El resultat final del guió, el trobareu a la pàgina 86 de l’annex. 

 

6.5 Visionat 
 
Després de realitzar el guió, vaig repassar altre cop les imatges per comprovar que tot 

plegat tenia una mica de sentit. Vaig comprovar que, efectivament, podia treure un 

reportatge si més no, satisfactori; tenint en compte les dificultats d’actuar 

individualment.  

D’aquesta manera em vaig posar a dissenyar l’esquema del muntatge del vídeo. Com 

que disposava del guió amb totes les frases que hi volia incloure, les imatges van anar 

sorgint al meu cap com una pluja d’idees; cada paraula que llegia es convertia en una 

enorme quantitat d’imatges que reflectien aquelles sentències.  

Ràpidament vaig tenir tot l’esquema fet, organitzat en colors, línies i números que em 

feien comprendre’l només veure’l amb una mirada (v. 10.3.13). 
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6.6 Edició 

 
Tot i tenir-ho tot llest, va ser una part complicada.  

Vaig passar-me hores, tardes davant la pantalla de l’ordinador per enquadrar les 

imatges. El programa Pinnacle Studio 11 em va agilitar el procés.  

Perdia molt temps tallant les imatges i la veu per obtenir el reportatge dissenyat. Havia 

de buscar-les, tallar-les pel punt just, estructurar-les tal i com havia plantejat a 

l’esquema prèviament. 

Un cop vaig tenir totes les seqüències organitzades i enumerades segons l’esquema, 

vaig introduir les transicions (fosos, la majoria) i els talls de veu en off del principi i el 

final.  

És evident que hi van haver petits canvis respecte l’arbre sinòptic, però és que quan 

ho mires amb les imatges sobre la pantalla, amb tots els colors, no és el mateix que a 

l’esquema.  

 

El resultat final el trobem al disc (DVD) que s’incorpora en els annexos.  
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7. Conclusions 
 
Televition, Télévision, Televisione, Televisie, Fernsehen, Fjersyn, Televisija... tots 

signifiquen el mateix: Televisió, un fenomen sorgit al segle XIX del desenvolupament 

de la telegrafia i l’electromagnetisme.  

Baird, va crear la primera forma de televisió i, és gràcies a ell, que avui tots gaudim del 

poder hipnòtic d’aquesta nova religió.  

 

Van ésser els membres de la Royal Institution de Londres, en mans de l’escocès 

Baird, els primers de contemplar el funcionament d’aquesta meravellosa caixa.   

Després d’aquesta representació oficial en societat, es va perfeccionar el senyal de 

transmissió i ben aviat van arribar les primeres emissions.  

 

“Espanya, país de los frutos tardíos”. Tot arriba temps després d’haver succeït. La 

televisió no va ser una excepció: va arribar vint anys a posteriori.    

 

A partir de 1950 es va desenvolupar la Unió Europea de la televisió, anomenada 

Eurovisó que connectava les xarxes comunicatives dels països membres.  

Aquesta organització es va ampliar amb la creació de la Monvisió.  

 

Amb la creació de les cadenes de televisió es va desenvolupar i van arribar els 

programes educatius, religiosos, esportius, musicals i informatius. 

I amb aquesta gran quantitat de subgèneres. En els informatius, es crearen 

ampliacions de notícies en format audiovisual: els reportatges; en blanc i negre i, 

després en color, tenien simples plantejaments. Actualment, es regeixen per la intenció 

del reporter, el missatge que volen transmetre, el punt de vista des del qual es vol 

enfocar i l’interés.  

 

D’aquesta manera, sorgeixen gran quantitat de temes i plantejaments, però tots han de 

mostrar un fet d’actualitat o un conflicte de manera atractiva, sense avorrir a 

l’espectador.  

 

Aquesta ha estat la intenció de (Des)astres-Tours: divulgar un fet d’actualitat recent, 

d’interès i sobretot, de forma atractiva tot i les contínues caigudes que ha patit.  

 

Després de tants dies tancada a casa buscant informació, resumint, redactant, 

corregint, tinc la sensació que el treball forma part de la meva vida; és el record de 



44  

totes aquestes tardes, d’un esforç intens durant mesos que m’ha apropat a les 

tècniques del món audiovisual.  

 

Al principi pensava que no me’n sortiria, que no podria emplenar cinquanta pàgines de 

text; ara, dubto d’haver aportat tota la informació que hauria d’haver proporcionat.   

Però crec, que aquesta lectura ajudarà a comprendre els fonaments del món 

audiovisual a totes les persones que el desconeixien, un món massa ampli per explicar 

en només cinquanta pàgines.  
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10.1 Entrevistes 
 
 
 
    

  ÀLEX MARTÍ 

 
 
 
 
 
 
 
Àlex Martí, realitzador i productor de mitjans audiovisuals, és l’actual director de 

Televisió de Girona.  

 

1. Un cop obteniu la notícia què feu? 

Nosaltres, com a servei d’informatius, tenim diferents fonts però on  ens arriba aquesta 

notícia. Un cop i les hem seleccionat, el que fem és enviar algú a gravar-lo, mirem quin 

tipus de reportatge pot ser, si pot se un VTR, és a dir, veu en off, imatges i talls de veu. 

Un cop s’arriba aquí a les instal·lacions es redacta el text, mentre l’altre està editant les 

imatges i tallant-les per poder fer la noticia; es locuta la veu i s’edita, en funció de les 

imatges que han d’anar a sobre d’aquesta veu. 

 

2. Normalment a quina hora us solen arribar les notícies? 

Arriben durant tot el dia: hi ha notícies d’aquell moment, que han ocorregut en aquell 

moment que arriben quan arriben i després hi ha les que estan programades, que 

arriben el dia abans o una setmana abans. Aquí la feina la té el cap d’informatiu, que 

ha de seleccionar les notícies del dia miran quines poden ésser interessants per l’ 

audiència.  

 

3. Quants equips teniu, preparats per sortir a buscar la notícia? 

Al matí hi ha treballant dotze persones. En els informatius són sis grups, els quals es 

destinen a anar, uns a rodes de premsa i uns a fer la notícia del dia. 

 

4. Quins programes utilitzeu per editar les noticies? 
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En aquests nous estudis que s’han creat al carrer Nou es va pensar amb la necessitat 

que qualsevol periodista que vingués pogués editar. Ens trobàvem que els periodistes 

saben redactar molt bé però a l’hora d’editar hi havia limitacions, doncs ens hem 

adaptat a un sistema d’edició que és especial per periodistes. Poden bolcar les 

imatges a través del framework de la camera, per tant els hi surten tot el que han 

gravat de disc dur a disc dur, tot el que han gravat surt al costat d’aquest programa, 

que és exclusivament per fer talls d’informatius. No pots crear reportatges d’aquests 

més treballats sinó que és informatiu per tall o sigui un programa ja dissenyat 

exclusivament per aquests periodistes que no son editors. Són programes per crear 

peces d’un minut i mig, en el qual hi ha una sèrie de plantilles que ha d’editar a través 

de creacions. 

 

5. Disposeu de cambra de so per posar les veus en off? 

Actualment hi ha dos llocs per ficar veus: hi ha el pectornews, que et permet editar, a 

través d’un micròfon de bigotera.  

Ara, quan s’han de posar veus per reportatges del mes que són reportatges de mitja 

hora, és molt millor treballar en un lloc acústicament tancat i que pots estar assentat i 

amb unes condicions de treball diguéssim còmodes.  

 

6. Teniu algun reportatge previst?  

Ara estan preparant reportatges per l’hivern; ara mateix estàvem parlant amb els del 

Museu Dalí, que els hi estem fent un reportatge que l’aniran acabant per poder-lo 

emetre potser d’aquí dos o tres mesos. 

 

7. Com es fa per emetre la notícia editada? 

Un cop acabada la notícia, la passem a la màquina del vector i aquesta es prepara fan 

tota l’escaleta de les noticies que hi ha d’anar, després des de carrer de Barcelona a 

les vuit la màquina es desconnecta  per connectar amb carrer Nou i partir d’aquí es 

realitza un informatiu.  

 

8. Quin tipus de càmeres utilitzeu? 

Les càmeres són totes robotitzades. D’aquesta manera tenim quatre càmeres 

controlades per una sola persona a través d’un joystick, el qual té memoritzats deu 

memòries de càmera i els plans. Són tres persones que s’encarreguen de la 

realització: so, realització i control de càmeres.  
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9. Què feu si sorgeix algun error en la informació de les càmares a l’hora d’emetre el 

directe? 

Si hi ha un error, el directe és el directe, per tant, es manté, però llavors, el corregim 

per la repetició,  al principi era complicat ara fa sis mesos quan vam crear els estudis, 

perquè tot era nou, però ara difícilment hi ha algun error informatiu, però el 

presentador ha de tenir capacitat per sortir-se’n de qualsevol impediment que pugui 

tenir un informatiu.  

 

10. Tots els telenotícies s’emmagatzemen en un ordinador?  

Un cop s’acaba l’informatiu es grava en DVD, que queda arxivat per Televisió de 

Girona i al cap de l’any, passa al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de 

l’Ajuntament, que guarda des del principi, de fa vint-i-dos anys, tot el que hem anat fent  

no només d’informatius sinó també de departament de programes.  
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   ALBERT SOLÉ BRUSET 

 
 
 
 

 

 

Albert Solé Bruset, fill del polític Jordi Solé Tura i nebot de l’actual Consellera de 

Justícia Montserrat Tura, és llicenciat en Ciències de la Informació i ha treballat com a 

periodista i com a reporter televisiu a TVE i TV3. Actualment dirigex documentals i és 

codirector de la productora Minimal Fims, S. A. Ha treballat també, amb Bausan Films, 

S. A. en diverses produccions. 

 

1. D’on extreuen les idees per fer els documentals?  

Hi ha 2 tipus de començament d’un documental: per iniciativa pròpia o bé per 

encàrrec. Òbviament al principi sol venir per encàrrec i després, quan ja tens un cert 

coneixement del sector, arribes a una posició privilegiada que tots els documentals són 

d’iniciativa pròpia. Un d’iniciativa pròpia té el problema que és un desgast immens, 

perquè de que tens la idea fins que arribes a veure la pel·lícula poden passar, aquí a 

Espanya, dos anys tirant curt, i són dos anys que t’has d’estar maxacant i maxacant 

amb la idea, t’has de convertir en un obsès d’aquella idea, perquè hi ha tants paranys 

en el camí que ès fàcil que es perdi... Primer ho has de convertir en un projecte , el 

projecte s’ha de convertir en una idea vendible, després has d’anar als finançadors per 

a  què te la comprin; cada un d’ells diu alguna cosa al respecte que fa que puguis 

canviar la idea. Finalment, quan tu fas el rodatge, tens una sèrie de problemes 

logístics,  de mitjants, de diners, de recursos que pots utilitzar i, al final, has de fer tot 

el muntatge de producció. És a dir, que de la idea inicial fins que pot sortir hi ha tants 

passos intermitjos que si no et converteixes, en un obsès de la idea i, realment  tens la 

idea molt clara, al final acabes sent un cosa totalment diferent de la que preveies. 

 

2. Solen ser temes d’actualitat? 

No... en els d’iniciativa pròpia tens les dues opcions. Diguem que els temes d’actualitat 

els solen fer les televisions, de tal manera que, el marge que deixen als productors 

independents és fer temes amb un valor afegit de creativitat o inversió personal  ( que 
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en diem documental o cinema d’autor), Però per altra banda és molt agraït.Ara, això sí, 

vol dir que encara t’has de rumiar molt més les coses, perquè no només has de dir 

“faré un documental sobre el problema de... la droga” per exemple, perquè això ja ho 

fan les televisions, tu has de dir “vull parlar de la droga i, a més vull donar-li una forma 

absolutament diferent que una televisió no sabria” i això és el complicat. T’has de fer 

moltíssimes preguntes abans de fer un projecte perquè sinó, ja saps que a la mínima, 

la televisió, que al cap i a la fi són els que financen, diran “no, això ja ho fem nosaltres” 

i llavors tu has de poder dir que  per que hi afegeixes aquest element que ells no  

proporcionen. Es tracta de donar un plantejament molt original, un personatge que tu 

has trobat i que no poden trobar ells... i, això, suposa un esforç personal que ells no 

poden fer. 

 

3.  Com decideixen els espais i els entrevistats?  

Això depèn del tema. Si tu agafes un tema, posem un exemple: el circ. Tu vols fer el 

circ de la teva escola. Doncs, has de trobar que t’ho expliquin pocs personatges i que 

els personatges siguin bons; això vol dir que comuniquin bé, que se sàpiguen 

expressar bé, que siguin emocionals, que transmetin emocions. (Si jo et parlo de 

manera molt freda, això no arriba a ningú i, en canvi, si et parlo amb passió i veus que 

allò que et dic realment et toca a dins, la fibra, allò comunica deu vegades millor). Per 

tant, busca sempre això: personatges que parlin bé, que tinguin emoció i, òbviament, 

que tinguin una història a explicar, interessant.  

Dins dels personatges has de  fer un càsting per escollir aquells que et funcionaran, és  

fonamental, aquí te la jugues. I, un mal càsting, equival a un fracàs del projecte! No 

ser, que la història del projecte sigui tan potent, que el càsting no sigui fonamental.En  

aquest cas, explicar una història que ningú ha vist, que és importantíssima...;bé i sinó 

busques un càsting  potent. Això vol dir que has de perdre el temps entrevistant a la 

gent abans d’obrir càmera. Sabent què et pot explicar, preparar les entrevistes i deprés 

anar-los a veure. 

 

4. Deixant ara de banda el circ, qui sol finançiar els reportatges? 

Aquest és el gran tema. Els productors i directors independents treballem sempre 

sobre finançadors que poden ser: les televisions, i aquí Catalunya, òbviament TV3, 

televisions locals, però aquests tenen molt poc diner; i a Espanya, sol ser TVE; 

finançadors també europeus, que n’hi ha bastants, hi ha bastants cadenes europees 

que els hi pot interessar un projecte; i després  hi ha un nivell de finançament que són 

les institucions, les quals els pot interessar el tema. 
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Aquestes entitats solen tenir petits pressupostos que si els hi presentes un projecte 

que sigui atractiu,  ben fet i ben lligat, et poden ajudar.  

Si parlem ja d’un gran documental, bàsicament els de les televisions i tota una sèrie de 

mecanismes de subvenció que posa tan la Generalitat com el Ministeri de Cultura de 

Madrid. Aleshores, la feina del productor, ( jo sóc productor però encara no estic 

preparat, jo tot just ara hi he arribat i encara no domino aquest entramat de línies de 

finançament), però el bon productor sap navegar bé en aquest mar i aleshores sap 

constantment on estan els diners. 

 

5. Quina tàctica hi ha per avançar-se a les televisions i trobar aquell personatge clau?, 

Hi ha una tàctica que sol ser bona que és “aquí te pillo, aquí te mato” , és a dir, quan 

trobes un bon personatge o una bona història, tu grava i, un cop gravat, ja en 

parlarem, però grava. Això és especialment punyent si fas televisió, si fas coses per 

televisió perquè allò que t’està passant en aquell moment, no tornarà a passar mai i, 

possiblement la manera en què una persona t’explica una cosa, és diferent un dia que 

l’altre. Per tant, aprofita els moments, perquè sovint, les situacions no es tornen a 

repetir. Això és especialment punyent si fas reportatge de carrer o documental de 

carrer. Jo n’he fet moltíssims i, aleshores, els personatges els trobes en situacions que  

no es torne a repetir. 

 

6. Quin percentatge se sol agafar de tot el material gràfic que s’ha obtingut? 

No hi a proporció. Al final, l’únic que funciona és que quan una cosa transmet i és 

bona, és bona. Hi ha gent que ha fet un documental només a base de fotografies 

antigues i, òbviament hi ha gent que grava durant centenars d’hores abans de posar-

se a muntar. Aquí, és la sensibilitat de cadascú, el que funciona és allò que transmet. 

A vegades és tan senzill com posar una càmera davant d’un cotxe i deixar-te cinc 

minuts veient la carretera que et transporta a una mena d’estat anímic que funciona.  

Aquí ets tu, la teva creativitat, sensibilitat i la teva capacitat d’explicar històries el que 

serveix, no hi ha fórmules màgiques. Però bé, està clar que no pots reciclar material 

audiovisual; pots fer-ho, si estàs explicant la història d’un personatge de fa deu anys i 

tens pel·licules o vídeo VHS d’aquell personatge de fa deu anys. Però en general, el 

que es demana és que sigui material gravat,  de qualitat i que hi hagi un plantejament 

estètic. Que sàpigues com vols explicar la història, com vols que es mogui la càmera;  

això vol dir tenir un plantejament de realització, que hi hagi un criteri, una certa 

coherencia. Per exemple, si tots els personatges els expliques amb pla curt, després 

no n’expliquis un amb pla general. 
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7. L’entrevista estàtica millor? 

Estàtica o no és sigual. El que et demanen és que hi hagi una lògica. Pots decidir fer 

entrevistes amb pla estàtic perquè que els ulls no es desviïn i es concentrin en el que 

es diu; o al contrari, voler que la càmera estigui en moviment.  

Llavors posem uns petits rails sobre la taula, de manera que constantment hi hagi un 

moviment de pla. 

Entrevistes: on les fas? Les fas en un escenari natural o les fas en un plató? Si les fas 

en un escenari natural és molt més ràpid, perquè vol dir anar a casa de la gent i 

entrevistar-los allà on que funcioni. Si ho fas en un plató, vol dir fer venir tots els 

entrevistats, això exigeix una coordinació important.  

Tot això són una sèrie de decisions que s’han de prendre al començament del 

reportatge, perquè sinó, quan ho intentes muntar, tens registres molt diferents.  

Per evitar-ho el que recomano, és que quan et facis el projecte, et facis també un 

plantejament de realització i que estigui explicat. Si l’expliques als altres, també te 

l’expliques a tu, és molt important. 

En un documental s’han de prendre tants milers de decisions, que va bé tenir uns 

esquemes previs. 

Nosaltres quan hem de vendre un projecte sempre portem un projecte escrit; un 

dossier bastant gruixut amb el  plantejament, o aigui allò que volem fer, els criteris de 

realització, els personatges a entrevistar, els temes que tractarem, el calendari de 

producció i el pla de finançament. Després hi afageixes el teu currículum, el de l’equip i 

tot el material d’addició al projecte que puguis tenir. 

 

8. A l’hora de produir, a l’hora d’editar, les músiques com se solen triar? 

Postproducció és un altre univers, de vegades no li donem prou importancia i,  és ben 

bé la meitat del projecte. En músiques; tens dos universos possibles: aprofitar 

músiques ja existents, això només pots fer-ho, si fa un documental des de la televisió, 

perquè paguen un canon anual a les SGAE (Societat General d’Autors i Editors). I 

poden fer servir totes les músiques que vulguin. Si ets productor independent, has de 

pagar per cada segon de música composada que posis;i pot costar una fortuna. Si són 

músiques d’amics, pots arribar a un acord, però les músiques conegudes et poden 

costar una fortuna. Per posar-te un exemple, a “Bucarest” vaig voler posar un tros 

d’una cançó d’en Silvio Rodríguez, que parla del comunisme, i em demanaven quatre 

mil euros per menys d’un minut.  

També depèn de la difusió que hagi de tenir; si és una difusió europea  et demanen un 

preu, si és una cosa local potser et demanen una misèria, però s’ha de tenir en 
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compte. Qualsevol documental que tingui difusió pública, ha d’haver fet, pagat i signat 

tots els drets que necessiti: tan els drets d’imatge com els drets de la gent que surt.  

Això, són aquestes precaucions bàsiques que sovint ens oblidem i després, ens 

acaben portant problemes.  

Temes de música, si fas servir música aliena, sempre has de pagar o bé tenir una 

autorització per fer servir aquella música. Sovint te la cediran gratuïtament, però que 

estigui signat.  

Cap televisió t’acceptarà emetre un producte que no tingui aquestes garanties perquè 

si hi hagués un problema, podrien carregar contra tu i contra la televisió que ha emès i, 

les televisions es curen en salut.  

Una manera més fàcil, composar la música. Agafar un amic, un bon compositor que 

faci una música especial. D’aquesta manera controles més, domines molt més els 

estats anímics que vols crear en el teu reportatge o pelicula. 

 

9. Hi ha algun instrument, predilecte? Què s’utilitza més?  

Això depèn del temps. Si vols un quartet de cambra, et costarà molt més. El  

compositor bàsic és el que fa servir sampler,  música electrònica; és un ordinador  que  

té l’avantatge de que ell ve amb tu, es posa al teu costat i tu li dius el que hi vols posar.   

Si vols  molta qualitat i et vols complicar la vida, has de començar a llogar músics. 

Fas venir, fas venir tants musics com vulguis, graves i després, es munta. Però  fer-ho 

és complex; si fas composició pròpia, saps que tindràs una música bastant senzilla, si 

la vols complicar, són molts més diners o que tinguis més amics i que els  puguis 

demanar un favor. Aquesta és l’altra gran via que fem servir, pels documentals. 

 

10. A l’hora d’introduir la veu en off, s’espera que estigui tot muntat? 

Sempre. Bé, no sempre, t’ho dic malament. El que fem durant el muntatge és posar 

veus en off provisionals, és a dir, no fem venir al professional fins que ja ho tenim tot 

lligat, perquè un professional costa molts diners i, necessites un professional i un 

estudi de so i, saps que el dia que vingui, ha de ser per quadrar-ho tot; ja estan pactats 

els textos, revisats mil vegades, tothom hi està d’acord, sabem que aquell és el text bo 

i, aleshores, fem venir al professional que amb un parell d’hores t’ho quadra.  

El que fem nosaltres és fer servir veus provisionals, perquè el client es faci una idea 

molt precisa del que dirà l’off. Si li agrada, es fa venir el professional.  

L’altre opció és no posar veu en off. Una de les grans preguntes que t’has de fer quan 

facis un projecte de documental és quin és el punt de vista, qui te l’explica, perquè 

determinarà el lloc on poses la càmera.  
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Això és fonamental, i sol ésser per aquí que hi ha molts errors de projectes fets per 

principiants, no determinar bé el punt de vista.  

  

11. Quin punt de vista funciona millor?  

Pels animals, és un narrador extern. Si és una història personal com és “Bucarest”, l’he 

d’explicar jo, i només pot ésser la meva veu. Però hi ha diferents tècniques, diferents 

escoles. Els britànics fan servir el que es coneix com “la mosca a la paret”, fly on the 

wall, que és com si el narrador fos una mosca que mira i no intervé gens amb allò que 

s’està explicant; però hi ha altres escoles de documental que fan que el narrador 

participi i,faci evolucionar la història.  

Aquí, no hi ha cap escola, no hi ha cap regla fixa. El que tu determinis ha de ser lògic. 

Només has de decidir si tu vols intervernir o no intervenir a l’acció, si vols ésser una 

narradora externa o una part subjectiva del documental, que és diferent, i mirar de ser 

coherent amb aquest plantejament. Tot és vàlid mentre sigui coherent i mentre la gent 

quant ho veu, s’enganxi. Al final, l’únic que importa és que l’espectador es quedi allà 

mirant-ho. Si està mal seleccionat el punt de vista, si estan mal seleccionats els plans, 

si hi ha molts errors de concepte, el que passa és que te’l mires i “quin rotllo”. A 

vegades, els documentals que han guanyat els Goya són molt senzill; només sobre la 

base d’agafar imatge antiga i un comentari neutre.  

No hi ha fórmules màgiques si tu esculls, per exemple, aquestes tres pel·lícules: 

“Septiembres”, “Balseros” i “Bucarest, la memòria perduda”, cada una d’elles té el seu 

punt de vista. El que et recomano és que miris molts documentals i facis una anàl·lisi. 

Sí, que quant els hagis vist, et preguntis “qui m’està explicant la història? Com me 

l’està explicant? I, quins són els elements que fan que em provoqui emoció?”. 

Quan tinguis aquestes tres respostes, et permetrà agafar moltes decisions respecte el 

teu propi documental. 

 

12. Com treballeu a Bausan Films? 

Bé, jo no sóc Bausan, jo sóc absolutament independent, jo tinc una productora pròpia, 

Minimal Fims, però Bausan fa diferents tipus de productes: documentals, pel·lícules... 

Normalment a la productora li arriba l’autor amb una idea o bé, truca un client (una 

institució, una televisió). Els dos camins són inversos. 

Quan ve l’autor, que és la majoria de vegades, el que fa Bausan és agafar aquesta 

idea , li fa una reserva de drets a l’autor: “mira durant un any, no la venguis a ningú 

més aquesta idea”; i Bausan té un any per buscar finançament; llavors, comença  a 

trucar les televisions, comença a anar als festivals de finançament de projectes, 

comença a tocar totes les claus i aleshores, quan aconsegueix un pressupost, truca a 
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l’autor i aquest posa en marxa la maquinària: fa el plantejament, la preproducció, el 

rodatge, entrega la pel·lícula i la productora ven aquell producte sobre prevendes que 

ha fet. A vegades, un cop acabada se’n va a buscar mercats externs, tipus mercats 

europeus, que potser no han participat al principi però que potser els hi pot interessar. 

Si és la televisió, busques un director que pugui fer bé la feina i, els diner els porten 

ells; el mateix, busquen un director i es posa en marxa tota la maquinària. Quan està 

acabada s’entrega. 

Val a dir que, si la iniciativa és d’una entitat, d’un client, d’una televisió, d’una institució, 

ells posen gairebé tot el finançament: és més fàcil, però en canvi, després no tens cap 

dret. La pel·lícula els hi pertany a ells, i tu, com a director, com a productor no la pots 

presentar a festivals, no pots vendre-la a ningú més sense l’autorització d’aquell client.  

 

12. Per exemple, si ara volguéssiu portar “Bucarest” a Alemanya, ho podríeu fer?  

Sí, perquè jo en tinc els drets d’això. 

 

13. La veu en off de la versió alemanya, la posaries tu també? 

Depèn, perquè jo alemany no en parlo. Jo he posat el francès, el català, el castellà i 

estic pensant si faig l’anglès, perquè no crec que tingui l’anglès molt marcat i..,. 

alemany..., en seria incapaç. ,I menys la veu en off, que és una gravació de 90 minuts i 

són dos dies. Per un professional és molt menys, però per mi són dos dies i, clar, amb 

alemany és impossible; semblaria un d’aquells cantants americans que intenten cantar 

castellà i la única cosa que fan és una transcripció fonètica pura i dura, sense entendre 

el que diuen.  

Per tant, el que es fa és vendre-ho a una televisió alemanya i aquesta posa el seu 

propi locutor. Tu li envies tots els textos per al locutor i, molt important, una versió nua 

del documental, sense mescla de so; perquè ells puguin agafar allò i posar la seva 

pròpia mescla. Si tu els hi dones una versió tancada amb tot el so incorporat, ells ja no 

poden treure aquell so. Per tant, has de recordar-te de fer tres versions: una amb so 

mesclat, una altra sense so i una altra amb la banda sonora original.  

 

14. Quins projectes teniu plantejats actualment? 

En tenim molts. Ara estem entregant una cosa de Televisió de Barcelona sobre la 

música del Raval. Després, estem entregant una sèrie històrica que he dirigit de la 

guerra de Napoleó; hem fet ficció perquè no teníem res més i aquests dies ho estem 

acabant. Estic acabant de rodar una cosa sobre l’eutanàsia en memòria històrica, una 

cosa molt interessant; estic preparant una cosa del Pakistàn sobre narcotraficants, 

també una producció sobre un poeta que va estar 22 anys a la presó franquista, que 
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ho estem fent amb l’Almodóvar, i estem preproduint una cosa sobre els abusos de la 

indústria farmacèutica que ens creen tantes noves malalties  

 

15. Normalment, quants projectes acostumeu a fer per any? 

El meu plantejament és dirigir un o dos projectes per any i produir-ne tants com pugui; 

sabent que la meva capacitat també és limitada: acabo d’escriure un llibre que sortirà 

el Nadal i, aleshores, hi ha tota una sèrie d’activitats promocionals, estic fent festivals, 

conferències o mitjans de comunicació..., m’ocupen molt de temps. 

El meu repte és produir sense perdre la capacitat de dirigir, perquè a vegades 

produeixes i estàs tant absorbit, que al final, perds capacitat de dirigir. I això és el que 

no vull que em passi. 
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PEP INVERNÓ 

PRIMERA ENTREVISTA 

 

 

 

 

Josep Invernó, professor d’educació física a l’IES Narcís Monturiol de Figueres. 

 

1. D’on et ve aquesta passió pel circ que t’impulsa a muntar aquests espectacles? 

Evidenment s’ha acabat convertint en una passió però va començar per casualitat; fa 

quinze anys estava a l’escola Pous i Pagès d’aquí Figueres i se’ns va acudir amb el 

professor de tecnologia construir xanques amb els alumnes i, les utilitzàvem a les 

hores d’educació física. El resultat va ser tan bo que cada any vaig anar introduint 

coses de circ de forma autodidàctica i, funcionava. Per tant, va ser quasi com una 

casualitat que l’hem anat explotant.  

 

2. D’on extreus la idea de muntar un espectacle de ficció amb escenes de circ? 

Al principi només treballàvem les habilitats, no feiem espectacles. Llavors, va ser una 

mica l’evolució de provar coses noves, que intentes demostrar el que saben els 

alumnes amb una mena d’actuació. Però vàrem començar de forma intuïtiva i vas 

provant, el camí és bo i busques més recursos, un guió més acurat i un vestuari i bé, la 

gent respon. 

 

3. Centrant-nos amb (Des)astres-Tours, com va sorgir la idea d’un viatge 

interplanetari? 

Tornen a ser casualitats. El guió el va fer un company meu que escriu contes i, per 

tant, tenim una ajuda molt important perquè el guió té una coherència, una lògica i una 

mica de màgia; però el fet de decidir si és un viatge interplanetari o un restaurant com 

va ser el primer any, és fruit d’una pluja d’idees. S’acaba escollint en funció dels gustos 

i de les possibilitats del tema.  

  

4. Normalment, quina edat solen tenir els alumnes que participen a l’espectacle? 

Són alumnes de tercer i quart d’ESO. Aquest any ha estat una excepció: hi havia gent 

de primer de batxillerat perquè l’any passat no es va poder fer degut a les obres, i hi 
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hagués hagut alumnes que s’haguessin quedat sense fer l’espectacle. És per això, que 

vam fer el compromís que aquests alumnes el podrien fer l’any següent. Per tant, en 

aquest espectacle hi havia gent de tercer, quart i primer de batxillerat. 

 

5. Els espectacles són sempre cada dos anys? 

Bé, els primers espectacles eren cada any, però estem parlant d’espectacles amb la 

mateixa filosofia de les habilitats de circ i amb un fil conductor de teatre molt senzill.  

I a mesura que van anar passant els anys suposava un esforç molt considerable, i vam 

decidir ajuntar tercer i quart. Una de les coses positives és que fa que es relacioni gent 

que normalment no es relacionarien. 

 

6. El circ i l’espectacle estimula als alumnes de cara als estudis?  

Aquesta és la pretenció, que realment el fet de treballar en el circ o qualsevol activitat, 

transcendeixi més enllà en el sentit de creixement com a persona. Fer una activitat que 

que se’t valora a nivell d’autoestima i satisfacció personal, és molt important. Per tant, 

és lògic que puguis afrontar altres reptes en millors condicions. 

 

7. Un cop decidit l’enfocament de l’espectacle, els alumnes comencen a practicar les 

tècniques de circ des de zero o ja tenen un contacte anterior amb aquest món? 

Hi ha una progressió que l’hem anat acurant i perfilant de mica en mica; quan arriben a  

primer cicle, fan una iniciació al circ i d’aquesta manera, quan comencen a fer els 

crèdits variables de segon cicle, comencem amb un nivell més elevat que et permet fer 

coses més difícils. 

 

8. Com es decideix el paper que té cada alumne a l’espectacle? 

És com un trencaclosques; la filosofia és que tothom aporti el que sap i que tothom es 

pugui apuntar a allò que sap i que li agrada més. El primer procediment que fem és 

penjar una graella a l’institut i, tothom s’apunta a les tècniques i a les funcions que més 

sap. A partir d’aquí anem fusionant. La idea és que tothom pugui sortir a dues o tres 

funcions de l’espectacle. 

És difícil perquè, vol dir cinquanta alumnes i s’ha d’anar treballant de mica en mica. 

 

9. Llavors l’organització és una mica complicada i més per una persona sola... 

Sí és difícil, però s’ha de fer amb paciència, s’ha d’anar molt a poc a poc i anar 

muntant les peces del trencaclosques de mica en mica. 
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10.  A l’hora d’assajar, com ho feu? 

És la mateixa idea del trencaclosques. La gent s’ajunta per tècniques i, cada tècnica o 

grup de tècniques és una funció. Llavors, cada funció es treballa separadament, de 

forma individual i, de mica en mica, es fan assajos petits generals fins que arribes a fer 

els típics assajos generals en el mateix gimnàs o, els últims dies, en el teatre.  

 

11. Com es financia l’espectacle? 

Depèn de l’any; aquest és el primer any, que hem tingut una partida destinada des del 

mateix institut. Però fins ara, tots els espectacles s’autofinançaven amb les entrades 

de la gent que venia a veure l’espectacle.  

 

12. Quines millores o inconvenients hi ha hagut respecte als primers espectacles? 

El fil conductor era el mateix però molt més simples. En canvi aquest any els alumnes 

actuaven abans de començar, l’obra començava quan els espectadors entraven al 

teatre fent el check-in a l’aeroport i, hi havia coses molt petites que s’havien d’anar 

enllaçant; Aquesta era la por que tenia, que les peces petites no acabessin d’encaixar 

bé i, al final, crec que va anar molt bé. 

 

13. Què en treuen els alumnes dels espectacles? 

Jo espero que creixin com a persones, a nivell personal, que sàpiguen que les coses 

són possibles però que cal un esforç i, per tant, tots els somnis que tu et puguis 

plantejar si realment t’hi impliques, són possibles. 

 

14. Els alumnes, fan alguna mena de representació abans de l’espectacle per 

acostumar-se a ser observats? 

Normalment no. Aquest any però, hem tingut l’oportunitat de fer mini funcions a 

diferents; una ocasió va ser a la jornada de portes obertes d’aquí a l’institut i, l’altra a la 

jornada esportiva de primària en el pavelló i això ens ha servit per habituant-se. Crec 

que una de les variables clau en aquest any va ser que els alumnes estaven 

acostumats a sentir-se observats i va fer que en el Teatre Jardí estiguessin més 

concentrats.  

 

15. Com decidiu el vestuari? 

Bàsicament, és com treballar per diferents sectors. La Belén s’encarrega de dissenyar 

el vestuari i quins complements portaran juntament, amb en Xavi Camps, que feia 

l’escenografia  a través de l’asignatura de tecnologia amb els alumnes de l’Aula 

Oberta.  
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Hi ha diferents porfessors que coordinen l’escenografia, els vestuaris i la música. La 

música és una mica diferent, perquè entre tots anem provant la funció i decidint quina 

és la més adecuada.  

És una mica d’assaig i error. 

 

16. D’on va sorgir la idea d’habilitar el teatre en un aeroport de veritat? 

Tornen a ser casualitats. La primera idea era penjar diferents planetes, però la 

dificultat per penjar-los ens va obligar a canviar d’idees i ho vam transformar en un 

avió.  

 

17. Com definiries (Des)astres-Tours? 

(Des)astres-Tours va ser una cosa increïble, increïble en tot el procés. Crec que els 

alumnes han estat increïbles, i espero que sigui un bon record.  

 

18. Heu enregistrat tots els espectacles? 

Sí, els tenim gravats tots, de cada any. 
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 PEP INVERNÓ 

 SEGONA ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
1. D’on et ve aquesta passió pel circ que t’impulsa a muntar aquests espectacles? 

Bé, la passió pel circ bé de quan tenia 16 anys, que vaig començar amb uns 

companys a fer una mica de xanques, de pilotes... i després, quan vaig entrar de 

professor d’educació física, vaig veure que això podia ser una bona eina per treballar 

la motricitat i cada any he anat introduint coses noves i, de moment amb bastant èxit.  

 

2. D’on traieu la idea per muntar els espectacles? 

Normalment partim d’un guió, que sol fer un escriptor de contes infantils i juvenils, i 

que garanteix la qualitat, però després som tot l’equip tècnic d’alumnes i professors 

que l’anem canviant. 

 

3. Com va sorgir la idea d’un viatge interplanetari per l’espectacle? 

Jo crec que aquestes coses,  són una mica fruit de la casualitat. Se’ns va ocórrer  

perquè et permet fer escenes molt diferenciades; però crec que va ser una casualitat. 

Vam anar sumant idees,i no te’n dónes compte i, tens l’obra completa. 

 

4. Quina edat tenen els alumnes que participen en els espectacles?  

Els alumnes són de tercer i quart, per tant tenen 15 i 16 anys. Amb Desastres Tours 

també hi havia gent de primer de batxillerat, perquè per culpa de les obres de l’any 

passat ens vam quedar sense poder fer l’espectacle.  

Però també cal dir que abans, a primer i segon d’ESO, ja fem una introducció al circ 

perquè quan arribin a tercer i quart ja en sàpiguen una mica més i poguem aprofundir 

llavors en tècniques més difícils. 

 

5. Es fan espectacles sempre cada dos anys?  

Sí, són sempre cada dos anys. Bé, al principi eren cada any, perquè eren espectacles 

molt senzills, però intentes fer-ho  una mica més difícil i complex, això vol dir més 

hores d’assaig, escenografies més completes i més difícils i, fer-ho cada any 
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implicava un esforç enorme. Per això vam decidir fer-ho cada dos anys i ajuntar el 

alumnes de tercer i quart. Crec que això és positiu perquè hi ha alumnes que 

coneixen molt bé als de la seva classe, però mai s’han relacionat amb alumnes del 

curs anterior o posterior. 

 

6. Estimula als alumnes haver d’implicar-se en els especatcles, tan a nivell acadèmic 

com extraescolar? 

Jo crec que sí, si més no, així ho espero. Penso que això ho haurien de dir els  

alumnes i els professors d’altres assignatures... però sí que és veritat que de 

vegades, alumnes que no estaven tan motivats per l’escola demostren un canvi 

d’actitut a nivell personal i... bé molts ho aprofiten, es treuen el graduat i tiren 

endavant, o els serveix  per esser una persona més responsable a la feina o allà on 

vagin. 

 

7. Un cop enfocat l’espectacle, els alumnens comencen a practicar des de zero? 

Comencen a practicar des de 1,d’ESO i ara, fins i tot, venen alumnes que a primària 

ja han fet una mica de tècniques de circ; per tant, és lògic que aquests alumnes 

tinguin un nivell de circ més elevat i quan arriben a 3 i 4 poguem anar més ràpid! 

 

8. Com es decideix el paper de cada alumne en l’espectacle? 

Això es decideix una mica entre tots. Penjem un paper al gimnàs i  tothom s’apunta  a 

la funció que vol fer, respectant que tothom pugui participar i, que se sentin a gust amb 

el que han escollit. Normalment intentem que tothom surti entre 2 i 3 funcions. 

 

9. Així resulta complicada l’organitazació? 

Aparenment sembla una gran complicació , però és tan senzill com un 

trencaclosques. Hi ha diferents funcions, cada peça treballa per separat, a mesura 

que es va acostant l’espectacle es fan assajos generals i es van ajuntant  totes les 

peces fins que surt tota l’obra. 

 

10. Cada quan assajeu? 

El que decidim és el dia que comencem a assajar, que normalment, és després de 

Nadal. A partir d’aquí solem treballar hores de pati, de menjador i el dimcres o el 

divendres a la tarda, a mesura que ens apropem a l’espectacle assagem més hores i  

es fan assajos en el teatre. 
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11. Comenceu sempre fent funcions individuals? 

Si, normalment fem funció per funció; fins i tot, els protagonistes que enllaçen totes 

les funcions, les plantejem com si fos una funció. 

 

12. Com es finança l’espectacle? 

Fins ara s'autofinançava, però  va anar augmentant de  complexitat i, per tant, va anar 

augmentant de pressupost. Cobriem les despeses amb les entrades que veníem. 

Aquest any, hem tingut pressupost específic l’hem complementat amb les entrades. 

 

12. Quines millores o incovenients ha trobat respecte els espectacles anteriors? 

És bastant semblant, l’organització sempre és la mateixa; hi pot haver novetats com la 

dansa aèria i és diferent assajar aquí al gimnàs que ho tens tot molt calculat que en un 

lloc com  el teatre. Per exemple aquest any vam tenir problemes amb unes cordes que 

ens rescaven en un paret i vam estar a punt de suspendre els número de les 

CORDES. O la roda aleman, que l’hem incorporat, no és el mateix rodar en un terra  

llis, i estable, que en un escenari de parquet que té rugositats i es mou més. Això, 

implica que els actors, els alumnes s’han d’adaptar al nou espai en poc temps. 

 

13. Fan representacions prèvies a l’espectacle? 

Tota l’obra no. El que fem és oferir petites funcions a diferents llocs: per exemple, hem 

anat al pavelló d’esports, per la jornada esportiva de les escoles de 6è de primària i els 

hi hem fet una mini exhibició. També el dia de portes obertes de l’institut i, això ens va 

servir per tenir els numeros més preparats; d’aquesta manera veiem on fallavem Ens 

va anar molt bé, perquè arribes al dia de l’estrena i tens experiència tan en el numero 

com en sentir-te observat. 

 

14. Com escolliu el vestuari? 

A vestuari hi ha un equip de professors i la Belén és l’encarregada de dissenyar el 

vestuari de cada grup de personatges. 

 

15. Com va sorgir la idea d’habilitar el teatre com un aeroport de veritat? 

Va ser un èxit, però la primera idea que vam tenir va ser crear planetes, crear una nau 

en el hall i, al final va canviar tot,  ha estat un aeroport; són coses que es van parlant i, 

van sortint idées. 

 

 

 



66  

16. La música també és espontània? 

És bastant espontania, normalment el moviment del propi exercici et marca un tipus 

de ritme o un altre i, a partir d’aquí, tots han portat música i anem provant-les i és 

qüestió de trobar la més adequada per a  cada funció. 

 

17. Heu enregistrat tots els espectacles en vídeo? 

Sí, els tenim tots enregistrats. Per què pensem que només es fa un dia a la vida i 

volem que els actors el record de l’experiència que han viscut i que ho puguin veure a 

casa tranquil·lament . 

 

18. Com definiries “Desastres-Tours”? 

Increïble, increïble... Et diré la resposta de tots els alumnes: va ser una cosa fora de 

sèrie!  
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 PEP INVERNÓ 

 TERCERA ENTREVISTA 

 

 

 

 

1. D’on et ve la passió pel circ?  

Bé, la passió pel circ és una mica fruit de casualitats; causalitats a nivell personal i 

quan començo a ser professor d’educació física veig que això pot tenir èxit amb els 

alumnes pel tema de coordinació; i, vam veure que funcionava i cada any vas creixent 

fins que s’ha fet gran i ara, ja tenim des de trapezis a dansa aèria.  

 

2. Tens algun referent professional com Tortell Poltrona? 

Tortell Poltrona és el referent d’aquí Catalunya, impressionant però bé, n’hi ha molts: 

des del clown internacional, també català, Charlie Rivel fins el “circ du Soleil” que és 

una mica el que ha tornat a revifar la passió del circ a nivell popular.  

 

3. Què és (Des)astres-Tours? 

(Des)astres-Tours és un viatge interplanetari comercial. Imagina’t que ets a l’any 2000 

i escaig i la gent se’n va a viatjar als diferents planetes com aquell qui se’n va a la 

platja; i, partint d’aquesta idea, vam fer que es visitessin tres planetes i cada planeta 

aportés alguna cosa a la terra per millorar el desastre que hi ha; d’aquí ve el nom de 

(Des)astres-Tours. 

 

4. S’ha inspirat una mica amb la crisi que estem patint? 

No que va..., ni l’ensumàvem la crisi llavors; quan vam fer els (Des)astres-Tours 

pensàvem més en el caos de qüestions de sostenibilitat: trànsit, pol·lució... una mica 

amb aquest sentit, no en sentit econòmic. 

 

5. D’on heu extret la idea d’un viatge interplanetari? 

La idea és d’un company meu que es diu Xarli Reixach, que sempre fa els guions i, 

després, nosaltres fem l’adaptació.  

 

 



68  

6. Heu seguit el mateix guió que us va escriure? 

Si, el guió és més o menys el mateix, amb alguna variació. Nosaltres  adaptem cada 

funció depenent de com ho fan els alumnes. Per exemple, en el guió no hi figurava el 

personatge de Superman  i el vam introduir perquè crèiem que era un punt de comèdia 

bo dins de l’espectacle, per trencar una mica els números més seriosos.  

 

7. Quin significat porta el nom? 

Sempre es busca un nom simple que amb una paraula et defineixi l’espectacle. En 

aquest cas, Desastres-Tours et deia que era un viatge on passaven tot de coses que 

no acabaven de rutllar. 

 

8. Els alumnes participants solen ser els grans de l’institut?  

Normalment són els alumnes de tercer i quart d’ESO, que han fet els variables de circ. 

 

9. Com s’escullen? 

No hi ha un criteri per escollir sinó que la gent que ha fet els crèdits variables té l’opció 

d’apuntar-se o no, qui s’apunta està ben rebut. 

 

10. Quants alumnes, professors i tècnics han col·laborat a l’espectacle? 

Exactament no ho sé, però normalment ronda sobre un centenar de persones; solen 

ésser cinquanta persones actuant i llavors, gent des de construint material, 

maquillatge, perruqueria, atrezzo, vestuari...en general, sobre unes cent persones. 

 

11. Quan van començar a innovar amb les tècniques de circ? 

Jo vaig començar l’any 92 i, a les diferents escoles que he anat he anat introduint el 

circ; Aquí a l’institut fa onze anys vam començar amb un grup molt reduït per provar-

ho, i, a partir d’aquell any, vam veure que la fórmula funcionava i cada any hem buscat 

fer una obra més completa.  

 

12. Cada alumne fa una funció? 

Això cada alumne ho tria. Quan hem de començar l’espectacle pengem una graella al 

gimnàs on hi ha tots els aparells, des de diabolos, trapezis, acrobàcies, cordes...tot, i la 

gent s’apunta allà on s’hi troba més còmode o li surt més bé. Llavors la gent es pot 

apuntar normalment d’una a tres, quatre funcions. Hi ha qui tria fer-ne una i, hi ha gent 

que triar sortir a més funcions. És una mica variable, però normalment, dues funcions 

com a mínim.  
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13. De quants membres consta cada funció? 

Depèn, hi ha funcions de sis, set persones i funcions de setze, disset, depèn. Si és de 

cordes que hi cap més gent, hi posem més gent, si és de trapezi doncs menys gent, 

depèn de la funció. Però normalment, oscil·la de cinc, sis persones com a mínim fins a 

quinze, setze. 

 

14. Com planifiqueu els horaris d’assaig per compaginar-los amb els horaris de 

l’institut, dels alumnes i els extraescolars dels alumnes? 

És una mica buscar el forat que hi ha. Bàsicament fem els dimecres o divendres a la 

tarda, a les hores de pati i a les hores de menjador. Al principi assagem els números 

de forma separada i, llavors, a mesura que estan ben assajats, els anem ajuntant, com 

un trencaclosques, anem ajuntant totes les peces, fins que fem els assaigs generals 

tots junts.  

 

15.  No creus que haurien de disposar d’hores d’esbarjo, en comptes de dedicar 

aquestes hores al circ? 

Hi ha moments de tot, evidenment hi ha d’haver moments d’esbarjo, però per un dia 

que sacrifiquis el moment d’esbarjo no passa res. Jo crec que s’ha d’aprendre que les 

coses que es volen, volen un esforç, per tant, algun dia hauràs d’estudiar a l’hora del 

pati i no podràs jugar, un dia assajaràs i no podràs jugar, és igual, no hi ha diferencia. 

Tot depèn de les ganes, si no hi ha ganes, millor no ficar-s’hi.  

 

16. Qui va financiar (Des)astres-Tours? 

(Des)astres-Tours, bé, fins ara s’autofinançava amb les entrades de la gent; aquest 

any hem tingut una subvenció del Pla de Qualitat, que hem pogut tenir totes les 

despeses de material, maquillatges i extres que hi ha hagut. 

 

17. S’ha compaginat amb les entrades del teatre?  

Sí, s’han compaginat les entrades i el pressupost que ens han passat.  

 

18. En algun moment vas pensar que no seria possible fer l’espectacle? 

No; o sigui, fer-se es fa, la incògnita és “quan l’estrenem, haurem tingut prou temps per 

fer-ho amb determinada qualitat?”;estrenar-se, s’estrena. Jo crec que s’ha estrenat 

amb unes perspectives més altes del que em pensava arribar, i el resultat ha estat bo. 
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19. Creus que va fomentar el ressò de l’espectacle el seu endarreriment a causa de 

les obres? 

No, jo crec que és pel fet que fa anys que fem espectacles i la gent ja ho sap. El fet 

que es retrassés un any va ser perquè l’any passat hi havia obres i no es va poder fer, 

però això només va fer que s’haguessin d’ajuntar tercer, quart i primer de batxillerat i, 

podria ser que al haver-hi més alumnes, més famílies per tant, vinguéssin a veure 

l’espectacle, per tant, en aquest sentit podria ser. Però jo crec que és més la tradició 

escolar, que molta gent ja sap que es fa l’espectacle.  

 

20.  Amb quin criteri vàreu introduir la música dins de l’espectacle? 

La música és a posteriori, primer has de saber el missatge que vols transmetre i 

llavors, fer la funció amb aquest sentit i veure quin ritme porta la funció que estàs 

creant. A partir del ritme que porta la mateixa funció has de triar la música. En aquest 

sentit, és la música que s’adapta; s’ha de trobar una música que s’adapti al moviment 

dels actors. 

 

21. Qui s’encarrega del maquillatge i la perruqueria?  

Del maquillatge i la perruqueria se n’encarrega el professorat i els alumnes del cicle 

formatiu d’imatge personal, ja sigui d’estètica o de perruqueria. Fem diferents proves: 

primer els alumnes ho dibuixen en un paper com serà el maquillatge i després, fem 

una prova real per veure com quedarà i llavors, directe a l’espectacle.  

 

22. D’on va sorgir la idea de convertir el teatre en un aeroport? 

Bé, jo crec que són fruit de casualitats; aquí, va ésser igual. Vàrem començar a parlar 

de viatge planetari, vàrem parlar d’una nau, ho vam veure difícil i després vam dir un 

avió i per lligar un avió vam fer que fos l’any dos mil i escaig conforme els avions ja 

arriben als planetes. Bé, són coses que no és que ho pensi una persona determinada 

sinó que són fruit de molta gent, d’anar dient idees. És una mica en aquest sentit.   

 

23. Per què fer passar controls als espectadors?  

Bé, és el mateix, torna a ser el mateix; quan dius “farem un aeroport”, dius doncs 

farem que la obra comenci, no a la platea, sinó abans. Clar, quan dius que fas un 

aeroport penses “podríem fer un check-in”, i després del check-in, la duana, el control 

de metalls i d’aquí, s’embala tot: poses un diari a cada seient perquè la gent pugui 

llegir com en els avions de veritat. És una pilota que es va fent gran i acabes que 

tothom estigui vestit com un aeroport o, fins i tot, que a l’àudio sonin els avions i les 

hostesses que diuen les indicacions que hi ha en els aeroports normals. 
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24. Què mostràveu en el diari?  

A la portada hi havia un escrit del director i meu explicant una mica el perquè de 

l’espectacle, una mica les idees pedagògiques. Al mig, a la pàgina central, hi havia les 

cares de tota la gent que havia participat a l’espectacle amb un nas de clown 

fotografiats i, a la part de darrere, hi havia missatges dels alumnes, dels participants, 

del que havia significat per ells fer aquest espectacle. Era la idea que el diari servís de 

diari, però a més a més de record pels alumnes que havien participat. 

 

25.  Què recordes de tota aquesta experiència? 

Jo em quedo molt satisfet quan veig que els alumnes estan satisfets, i crec que serà 

un record que no oblidaran mai, que portaran sempre dins seu, que se’n recordaran 

tota la vida; esperem això.  

 

26. Què ha representat per tu (Des)astres-Tours? 

(Des)astres-Tours, bé una mica la conformació que el treball pedagògic és l’encertat, 

que té bons resultats i, a nivell personal, una gratificació molt gran. 

 

27. Descriu-lo amb una paraula? 

Paraula? Increïble.          
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10.2 Glossari 
 

Adaptador cromoscopi: Sistema d’imatge en color que consistia en cobrir els forats 

dels discs de Nipkow amb filtres de color blau, vermell i groc. Guillermo Camarena el 

va patentar i li va donar nom.  

ADO: Sigles d’Ampex Digital Òptica. L’empresa Àmpex va dissenyar el primer sistema 

d’efectes digitals l’any 1965. 

Atrezzo: Conjunt d’instruments, eines, mobles i objectes que s’utilitzen en la decoració 

d’una determinada escena. 

Càsting: An arts escèniques és l’etapa que s’escullen els actors, cantants, ballarins i 

figurants per l’espectacle. En periodisme és el nom que rep l’etapa que permet escollir 

les persones que s’entrevistaran. Es busca la persona idònia per expressar el que es 

vol transmetre i ha de tenir alguna relació amb el tema del reportatge en qüestió. 

Controlador d’edició: Aparell electrònic robotitzat que busca les preses de les cinta en 

què es troben i les uneix automàticament a la cinta màster.  

Format 4/3: Proporció de l’altura i l’amplada d’una pantalla de televisió tradicional. 

Corresponen a la “X” i la “Y”, respectivament.  El format es calcul·la dividint l’alçada per 

l’amplada de la imatge de la pantalla. Actualment s’utilitza el format 6:9 de vista 

panoràmica (en anglès widescreen). 

Magnetoscopi: Aparell que permet enregistrar en una cinta magnètica senyals de 

vídeo i àudio que després es poden reproduir en un monitor de televisió. Prové de 

“magneto” i del grec “σκοπεο” (mirar). 

Operador: Mot tècnic que s’utilitza per designar al tècnic de càmara, persona 

encarregada de gravar les imatges. 

Pointer: Persona que coneix un barri o una petita localitat perfectament; coneix tots els 

racons i persones. Solen ésser empleats de serveis públics i de comerços que deixen 

temps per parlar i canviar opinions. 

Story board: Dibuix pla per pla del contingut visual d’un segment o de la totalitat d’un 

film fet prèviament al seu rodatge. Pot existir o no, depèn de l’obra audiovisual que es 

vulgui produir. En els reportatges no s’incorpora. 

Telefoto: Telefotograma, informació trasmesa per telefotografia. La telefotografia és 

una fotografia obtinguda mitjançant una màquina fotogràfica amb teleobjectiu. 

Teletip: Aparell de teclat que pot rebre i transmetre informació de manera ràpida en 

forma d’impulsos, que són convertits en perforacions sobre una cinta de paper, la qual 

és llegida pel mateix aparell, que imprimeix sobre una fulla de paper el missatge emès 

o rebut. 
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Televisió mecànica: Creada per John Logie Baird l’any 1925, era capaç de transmetre 

imatges a distància. Per aconseguir-ho, Baird va construir un emissor (format per un 

disc de Nipkow que feia d’analitzador de la imatge i, una cèl·lula fotoelèctrica) i un 

receptor (una làmpada de neó i un disc restituïdor), que havien de romandre en 

sicronisme.   

UER: En anglès EBU (European Broadcasting Union), es va formar el 1950 per 23 

organitzacions. El 1993 es va fusionar amb l’OIRT (Organització Internacional de 

Radio i Televisió). Està formada per 78 membres actius d’Europa, Àfrica i Amèrica del 

Nord i, 44 membres associats.  
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10.3.1 Esquema de la comunicació de Jakobson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un exemple d’acte comunicatiu seria aquest treball. En aquest cas, l’emissor seria jo, 

que he redactat i buscat la informació per transmetre-us-la a vosaltres, els membres 

del tribunal, que feu la funció de receptors.  

El missatge és, clar, l’explicació de l’evolució de la televisió, què és la producció 

televisiva, què és i  què ha de tenir un bon reportatge i com he fet Desastres-Tours, el 

projecte.  

En aquest cas el canal seria el visual, conforme aneu llegint el treball i el codi utilitzat 

és la llengua catalana.  

El referent, també anomenat context, és l’institut, sóc alumna de segon de batxillerat i 

se’m demana fer un treball de recerca que compte com el deu per cent de la nota final; 

i, tot l’entorn que m’envolta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENT 

MISSATGE RECEPTOR 

CANAL 

EMISSOR 

CODI 
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10.3.2 Televisions de Catalunya  

 
o 8TV  
o BTV (Barcelona Televisió) 
o Cabrera TV 
o Calella Televisió 
o Canal Blau TV 
o Canal Camp 
o Canal Català 4 Pla 
o Canal Català Anoia 
o Canal Català Berga 
o Canal Català Ebre/ Canal 21 Terres de l’Ebre 
o Canal Català Osona 
o Canal Català Tarragona 
o Canal Català V. Oriental 
o Canal Català Vallès 
o Canal Mollet TV 
o Canal Nord Catalunya Televisió 
o Canal Reus TV 
o Canal SET Santa Eulàlia TV 
o Canal Terrassa TV 
o Conca Televisió 
o Costa TV 
o El 9 TV 
o Empordà TV 
o Esplugues TV 
o ETV – Llobregat TV 
o Gavà Televisió 
o Gelida Televisió 
o Gràcia Televisió 
o Granollers TV 
o La Granada TV 
o Lleida Televisió 
o Maresme Digital TV 
o Maricel Televisió 
o Matadepera Televisió 
o Mola TV 
o Molins de Rei Televisió 
o Montbui Televisió 

o Mora d’Ebre TV 
o Olot Televisió 
o Piera Televisió 
o Pirineus TV 
o Ràdio Televisió Cardedeu 
o Ràpita TV 
o RTVE Catalunya 
o Segrià TV 
o TAM (Meresme) 
o Tele Taxi TV 
o Televisió Badalona 
o Televisió de l’Hospitalet 
o Televisió de Llavaneres 
o Televisió de Vallirana 
o Televisió de Vandellós 
o Televisió del Ripollès 
o Televisió El Vendrell 
o Televisió l’Escala 
o Televisió Palamós 
o Televisió Vilanova del Vallès 
o Teveon 
o TV Blanes 
o TV Cambrils 
o TV Costa Brava 
o TV Girona 
o TV Maçanet 
o Tramuntana.tv 
o TV Tossa de Mar 
o TV Ulldecona 
o TV3. Televisió de Catalunya S.A. Canal 33 i Canal 

3/24 
o TVM. Televisió de Manresa 
o TVM. Televisió de Mataró 
o Video Ascó TV 
o Viladecans TV 
o Vilafranca TV 
o Vilaweb TV
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10.3.3 Classificació dels gèneres televisius segons la Unió Europea de Radiodifusió 

EDUCATIUS 

Educació 
per 

adults 

Escolars i 
preescolars 

Universitaris i 
preuniversitaris 

GRUPS 
ESPECÍFICS 

Nens i 
adolescents 

Ètnies i 
immigrants 

RELIGIOSOS 

Serveis 

Confessionals 

ESPORTIUS 

Notícies 

Magazines 

Events 

NOTÍCIES 

Telediaris 

Resums 
setmanals 

Especials 
informatius 

Debats 
informatius 

DIVULGATIUS 
I D’ACTUALITAT  

Actualitat 

Ciències, 
cultura i 

humanitats 

Oci i 
consum 

Parlaments 

Magazines 

Reportatges 

DRAMÀTICS 

Sèries 

Folletins “culebrons” 

Obres úniques 

Llargmetratges 

Curtmetratges 

MUSICALS 

Operes, 
“sarsuela” i 

música clàssica 

Música lleugera 

Ballet i dansa 

Folklore 

Jazz 

VARIETATS 

Jocs i 
concursos 

Talk-shows 

Espectacles, 

varietats i 

programes 
satírics 

PUBLICITAT  

Ordinària 

Spots 
publicitaris 

professionals 

CARTES I 
TRANSICIONS 

Cartes 

Transicions 

ALTRES 
PROGRAMES 

Taurins 

“Festejos”” 

Revistes 

Avanços de 
programació 

Pret de rèplica 

Promocions de 
programes 

Loteries 



 

 
 

 

PERSONATGES (N.º 

VESTUARI) 

 

FIGURACIÓ I 

ESPECIALISTES 
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10.3.4 Pla de rodatge 

TÍTOL:  ____________________________   PRODUCTOR: __________________________________ 
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10.3.5 Temes més freqüents dels reportatges de les principals 
cadenes de televisió durant l’any 2008 

 
 
TV3 – Televisió de Catalunya   TVE – Televisión Espanyola  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Telecinco   La sexta  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuatro  CNN 
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10.3.6 Tipus de Plans 

 
En televisió i, en el món audiovisual en general, trobem deu tipus de plans diferenciats 

a l’hora de captar les imatges. En la següent fotografia, es mostren els deu plans més 

utilitzats. El seu nom pot variar segons el lloc, però la part d’enfocament, és sempre la 

mateixa arreu del món. S’agafa de punt de partida, el terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PGL:  Pla general llarg o pla general extrem. Sol ésser quan el personatge central queda a una certa distància de l’objectiu de la càmera 

i deixa veure el seu entorn. 

PG: Pla general. El personatge ocupa 1/3 de l’altura de la pantalla. És un entremig del pla general llag i el pla complet. 

PC: Pla complet. Tot el cos de personatge queda a objectiu de càmera, més un petit marge a la part superior i inferior de la pantalla. 

PLA ¾:  Pla americà. Es talla la imatge per baix dels genolls del personatge. (El personatge de la foto, ens l’hem d’imaginar dret, sobre 

la línia negre de la qual partim). 

PM: Pla mig. Es talla el personatge just a baix de la cintura. (El personatge de la foto, ens l’hem d’imaginar dret, sobre la línia negre de 

la qual partim). 

PMC: Pla mig curt. Es talla a la part baix del tors del personatge. (Hem de tornar a imaginar el persontatge de la foto, dret, sobre la línia 

negre del marge inferior, la qual agafem de referència). 

PP: Primer pla. Des de la part superior del cap fins a l’altura de les espatlles del personatge.  

PPC: Primer pla curt. Cap complert. El cap ocupa tota la pantalla. 

PPP: Primeríssim primer pla. Es mostra una part del rostre. Normalment, des de la mitat del front fins al mentó. 

PD: Pla detall. Es mostra un detall aïllat del personatge. 
 
Existeixen però, altres tipus de plans més particulars com el contrapicat (es veu al personatge des de dalt) o el picat (l’angle de càmara 

s’agafa des de baix).  
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10.3.7 Classificació del Muntatge d’Arnheim 

 
1. Principios de cortes 
 
A) Extensión de la unidad de 
corte 
 
1) Bandas largas (tadas las 
tomas que se empalman son 
realtivamente largas. Ritmo 
apacible). 
2) Bandas cortas (...todas son 
realtivamente cortas. Por lo 
común se emplea en casos en 
que las tomas están llenas de 
acción ràpida. Escenas 
culminantes. Efecto de tumulto. 
Ritmo rápido). 
3) Combinación de bandas 
largas y cortas: repentinamente 
te aparecen en bandas largas 
una o más piezas cortas, o 
viceversa. Ritmo correlativo. 
4) Irregular: serie de bandas de 
extensión variable (ni 
claramente cortas ni largas). La 
extensión depende del 
contenido. No hay efecto 
rítmico. 
 
B) Montaje de escenas 
enteras 
 
1)En secuencia (una acción se 
desarrolla sin interrupción hasta 
el fin, se le agrega la siguiente y 
así sucesivamente). 
2) Entrelazado (las escenas se 
cortan en partes pequeñas que 
se intercalan. Continuación 
alternativa de una y otra escena. 
Entrecruzamiento). 
3) Inserción (de escenas o 
cuadros separados en acción 
continua). 
 
C) Montaje dentro de una 
escena determinada 
 
1)Combinación de tomas largas 
y primeros planos (por toma 
larga, que es una expresión 
relativa, se ha de entender la 
que pone el contenido de un 
primer plano en un contexto 
amplio). 
a) En primer lugar una 
toma larga y luego uno a más 
detalles de la misma como 
primeros planos.  
b) Tránsito de detalle (o 
varios) a una toma larga que 
incluye dicho detalle. 

c) Tomas largas y 
primeros planos en sucesión 
irregular. 
 
2) Sucesión de tomas de detalle 
(ninguna de las cuales incluye el 
contenido de otras).  
 
2. Relaciones temporales 
 

A) Sincronismo 
 
1) De varias escenas enteras 
unidas en secuencia o 
entrecruzadas. En secuencias 
que, en general, están 
empalmadas mediante títulos 
que les den continuidad. 
2) De detalles de escenario de 
acción en el mismo momento 
(presentación sucesiva de 
acontecimientos que tienen 
lugar al mismo tiempo en el 
mismo lugar). 
 

B) Antes, después 
 
1) Escenas enteras que se 
suceden en el tiempo. Pero 
asimismo escenas insertas de lo 
que ha ocurrido (“recuerdo”) o 
de cosas que ocurrirán en el 
futuro (“visión profética”).  
2) Sucesión dentro de una 
escena: Sucesión de detalles 
que se seuceden en el tiempo 
dentro del conjunto de la acción. 
  

C) Neutral 
 
1) Acciones completas que no 
están conectadas 
temporalmente, sino tan sólo en 
lo tocante a contenido 
2) Tomas aisladas que no tienen 
vínculo temporal. Aparecen en 
documentales. 
 
3. Relaciones espaciales 
A) el mismo lugar (aunque en 
tiempo diferente) 
 
1) En escenas enteras. Alguien 
vuelve al mismo lugar veinte 
años después. Las escenas se 
suceden o entrecruzan. 
2) Dentro de una sola escena: 
tiempo comprimido. Un slato 
hacia adelante en el timepo que 
permite ver en una sucesión 
ininterrumpida lo que ocurre en 
el mismo lugarpero en reallidad 

después de un lapso de tiempo. 
Inutilizable. 
 

B) El lugar cambiado 
 
1) Escenas enteras. Sucesión o 
entrelazamiento de escenas que 
tienen lugar en diferentes sitios. 
2) Dentro de una escena. 
Diferentes vistas parciales del 
lugar de acción. 
3) Neutral. 
 
4. Relaciones de tema 
 
A) Semejanza  
 
1) De forma: 

a)  De un objeto. 
b)  De un movimiento 

2) De significado: 
a)  Un solo objeto (Montaje 
de Pudovkin) 
b) Escenas enteras. 

 
B) Contraste 

 
1) De forma 

a) De un objeto  
b) De movimiento ( uno 

lento sucede uno 
rápido). 

2) De significado: 
a) Un solo objeto  
b) Escena entera 

 
C) Combinación de semejanza 
y contraste 
 
1) Semejanza y contraste de 
forma 
2) Semejanza de significado y 
contraste.
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10.3.8 Classificació del Muntatge de Román Gubern 
 

I. Canvi d’espai mostrant una acció que transcorre consecutivament a la representada en el 

pla anterior. 

 

II. Canvi de l’espai mostrant una acció que transcórre posteriorment, després d’un lapse de 

temps, a la representada en el pla anterior. 

 

III. Canvi d’espai mostrant una acció que se suposa simultània a la representada en el pla 

anterior. 

 

IV. Canvi d’espai mostrant una acció que se suposa anterior a la representada en el pla 

precedent (flash-back). 

 

V. Canvi d’espai mostrant una acció que se suposa posterior a la del pla precedent, però 

amb una anticipació del futur (flash-forward). 

 

VI. Canvi d’espai mostrant una acció que transcórre en un temps indeterminat. 

 

VII. Canvi de pla mostrant el mateix espai que el pla precedent, però representant una fase 

posterior de la mateixa acció (jump cut). 

 

VIII. Canvi de pla mostrant el mateix espai que en el pla precedent, però representant una 

acció posterior discontinua (el·lipsis). 

 

IX. Canvi de pla mostrant el mateix espai que el pla precedent, però mostrant una acció 

passada (flash-back). 

 

X. Canvi de pla mostrant el mateix espai que el pla precedent, però representant una acció 

posterior com a anticipació del futur (flash-forward). 

 

XI. Canvi de pla mostrant el mateix espai que el pla precedent, però representant una acció 

que succeeix en un temps indeterminat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 

 

10.3.9 Classificacions del Muntatge de Federico F. Diez i José Martínez Abadía 

Mode de 

PRODUCCIÓ 

Muntatge 
intern (en 
la presa) 

Muntatge 
extern (en 

edició) 

Amb 
moviment 
de càmara 

Sense 
moviment 
de càmara 

Pla de 
seqüència 

Profunditat 
de camp 

Enfocament 
retòric 

Acció o 
moviment 

Composició 

Muntatge 
amb la 
càmara 

Muntatge  
amb la 

postproducció 

La continuitat  

TEMPORAL 

Accions en off Accions 
sempre 
present 

Muntatge 
lineal 

Presa 
sostinguda 

Presa 
d’espera 

Muntatge 
alternat 

Variació 
d’enquadre 

Accions 
juxtaposades 

Accions 
paral·leles 

La discontinuitat 

TEMPORAL 

El·lipsis 
evident 

El·lipsis 
oculta 

Tècniques 
del 

muntatge 
continu 

Transició 
suavitzada 

Transició 
evidenciada 

Utilització de 
signes de 
puntuació 

Altres Tècniques 
del 

muntatge 
continu 

Imatges  
clau 

Seqüències 
de muntatge 

Altres 

La continuitat o 
discontinuitat  

ESPACIAL 

Continu 

El·lipsis 
amb 

continuitat 

El·lipsis amb 
discontinuitat i 

relació 

El·lipsis amb 
discontinuitat i 
sense relació 

Idea o 
CONTINGUT 

Narratiu Expressiu Descriptiu Simbòlic 

No integrat 
a la 

narració 

Integrat a 
la narració 

segons 
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10.3.10 Pautes per realitzar una veu en off de Jaume Vilalta 

 
Para empezar: 

• Cada párrafo, una idea. 

• Cada frase apoya la idea central de su párrafo. 

• La primera frase es fundamental, las demás vendrán solas. 

• Olvídate del lead y m mira la pantalla, ella te dirá lo que necesita. 

• Distribuye las W poco a poco para ir manteniendo el interés. 

• Resuelve los poqués hacia el final. 

• Mejor un final abierto que un frase tópica cargada de moralina. 

 

Claridad: 

• El mejor reportaje es el más claro, no aquel que contiene más información. 

• Cuantas más cosas digas, menos te entenderán. 

• La naturalidad es más inteligente que la petulancia. 

• Ser simple en el lenguaje no significa ser simplista en las ideas. 

• Sé claro, pero no maniqueo. 

• Aclara los términos especializados. 

• Evita palabras fáciles de confundir con otras. 

 

Los conceptos: 

• Si no te aclaras tu mismo primero, ¿cómo quieres aclarar algo a la gente?. 

• Cada dos por tres recuerda al público de qué estás hablando. 

• Sitúa el contexto: habla para los que vuelven de vacaciones. 

• Recuerda: de lo particular a lo general. 

• Parte de la acción para ir hacia el concepto. 

• Reiteración sí, pero intencionada. 

 

La frase:  

• No pares al sujeto del verbo. 

• El montador de vídeo no puede escribir frases subordinadas. Recuérdalo. 

• No digas en dos palabras lo que puedas decir en una, pero si el concepto es complicado, usa las que necesites. 

 

Los verbos: 

• Los verbos tienen poder, dibujan la acción y empujan la frase. 

• La voz activa sugiere acción, la pasiva complicación. 

• Busca el verbo exacto, no abuses de ser, estar, tener, haber, producir... 

• Busca el tiempo exacto: “ha ocurrido”, mejor que “ocurrió”. 

• Los condicionales son la ganzúa de los manipuladores. Denotan impresición. 

• Se mató tirándose por lo ventana, no se tiró por la ventana matándose. 

 

Opciones: 

• Adjetivar pude discriminar. 

• Ya se supone que es interesante, ¿no? Pues no lo digas. 

• No escondas tu opinión tras analistas y expertos inexistentes. 

• Fuentes fidedignas... ¿Acaso el resto de tus fuentes no lo son?. 

• Si vuelven a casa con la satisfacción del deber cumplido es cosa de ellos, que lo digan. 

• Ni te justifiques por lo que falta ni te vanaglories por lo conseguido. 

 

Las cifras: 

• Compara pesos y medidas. La ciencia usa el sistema métrico decimal, Homer Simpson no entiende de hectáreas, sólo de 

stadios; el patrón de distancias de la mayoría de la gente es la que hay entre su pueblo y la capital. 

• Redondea las cifras a cuarto y mitad. 

• ¿Dirías el número aproximado de la lotería? Pues, si lo sabes, di el número exacto de víctimas. 

• Un grupo de vecinos, no son los vecinos. Intenta precisar. 
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La relación con la imagen y el sonido: 

• Si la vista y el oído no marchan a la par, el oído se desconecta. 

• Si las imágenes hablan por si mismas, no hables tú. 

• Si el sonido ambiente habla, no hables tú. 

• Si el protagonista habla bien, no hables tú. 

• Si el espectador ríe, habla o llora, no hables tú. 

• Utiliza el silencio para subrayar. Escribe el silencio. 

• Utiliza el off para la información invisible. 

• Si las declaraciones se van por las ramas, resúmelas en el off. 

• Señala con la voz las imágenes que tengan un significado especial. 

• ¿Y quién es éste?, nos preguntamos en cuando aparece alguien. Identifícale. 

• No hace falta que cuando salga la farola digas “farola”. 

 

Lectura, ritmo y cadencia: 

• Cuando corres no te acercas, te alejas. 

• Leer en voz alta es la única manera de saber si escribes bien. No hay otra. 

• Alterna la duración de las frases para que la cadencia no sea monótona. 

• Haz frases cortas, pero no telegráficas. 

El estilo: 

• El uso de la tercera persona transmite objetividad; la primera persona, subjetividad. 

• Las parábolas, las metáforas y la análogas ayudan a entender lo que queremos decir. 

• Lanzar preguntas estimula la participación de la audiencia. 

• Cuando te bases en una redacción ajena, anota los datos y no la vuelvas a mirar. Te contaminará. 

• Al pan, pan y al vino, vino. Un despido no es un ajuste. No hay daños colateras, hay víctimas civiles. 

• Evita los diminutivos y las exclamaciones, puede ser muy cursis. 

• Escatima la rima. 

 

Las intenciones: 

• La gente ya  ve que “las cámaras han salido a la calle”. 

• ”Esta exposición pretende...” Ves al grano: ¿lo consigue o no?. 

• “Hemos querido saber la opinión...” En general, eso sobra: plantea el tema y pasa a las opiniones. 
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10.3.11 Pla de rodatge 
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10.3.12 Guió de l’espectacle 

 
Un institut qualsevol?   
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LA PASSIÓ  1 

PERQUÈ EL VIATGE  

FRUIT DE CASUAL ITATS 

REFERENTS 

INSPIRACIONS 

MISSATGE 20 

22 

(DES)ASTRES-TOURS 2 

4 

5 

23 

ALUMNES  6 

7 

10 

24 

9 

12 

14 

13 

30 

29 

3 

16 

18 

19 

28 

15 

17 

31 

GANES 

100 PERSONES 

FILOSOFIA SER OBSERVATS  

GUIÓ 

PROTAGONISTES 

 

PACIÈNCIA 

TÈCNIQUES 

DIARI 

MAQUILLATGE I PERRUQUERIA  

VESTUARI 

VARIABLES CLAU  

PARAULA  

SATISFET 

PERSPECTIVES 

GRATIFICACIÓ  



 

Agraïments  
 

Vull dedicar aquest treball a totes aquelles persones, moltes, que han ajudat a fer 

possible aquest treball, però sobretot: 

 

A en Pep, per la seva enorme paciència, sense la qual, no hauria pogut realitzar el 

reportatge. 

 

A l’Albert Solé, que molt amablement va parar la seva feina per mostrar-me el 

funcionament de la productora i pels grans consells que em va donar. 

 

A tota la gent de Televisió de Girona, especialment a la Xus, que em va rebre amb els 

braços oberts i a l’Àlex Martí, per fer-me un lloc a la seva saturada agenda per 

entrevistar-lo. 

 

A la Clara i la Llum, per deixar-me els cartells i els vídeos de circ, fonamentals en el 

reportatge. 

 

A en Bernardo, per oferir-me la seva ajuda quan ningú m’escoltava i facilitar-me els 

apunts sobre producció de la seva Universitat. 

 

A l’Albert, que m’ha ajudat, m’ha escoltat, m’ha aconsellat, m’ha facilitat informació i 

m’ha aguantat durant tot aquest temps mentre el turmentava. 

 

I per últim, a la meva família i amics que m’han donat suport durant tot aquest temps i 

m’han facilitat els mitjants necessaris. També vull agrair-los ser tan crítics i no mostrar 

febleses a l’hora de dir el que pensaven. 

 

Gràcies a tots!  
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