BLOC 3.- MIRAR DES D’UN ALTRE PUNT DE VISTA
Acostumats a veure les coses des d’un mateix punt de vista, col·locar-nos en
una posició diferent ens fa veure la realitat d’una altra manera. Es tracta de
descobrir algunes d’aquestes possibilitats que la càmera ens ofereix segons
l’angle de visió que provoquem. Si convidem als alumnes a col·locar l’objectiu
en posicions diferents ells mateixos descobriran els seus efectes i les seves
expressivitats.
3.1.- ACTIVITAT MOTIVADORA
Es tracta d’oferir una història en la qual el punt de vista de la càmera tingui un
cert protagonisme. Podem utilitzar alguna escena o fragment de pel·lícula en el
qual les angulacions de càmera tinguin més presència: des de títols d’Orson
Wells (“El procés” per exemple), l’escena de l’escalinata de “Cuirassat
Potenkim” o seqüències de cinema d’animació (“manga”, p.e.) on el
tractament de personatges es basa fonamentalment en la visió de càmera.
Proposem el visionat del curtmetratge
“Històries del blues” (François Roux,
França) peça d’animació que planteja
una situació de carrer, vianants i tràfic a
partir d’una visió zenital.
Després del visionat recuperem la
història i comentem els elements que ens
han cridat més l’atenció. Fem veure que
el punt de vista no és l’habitual, el
localitzem i comentem els efectes que
aquest punt de vista produeix a la història
i als espectadors.
3.2.- MATEIX ESPAI, DIFERENT VISIÓ
Delimitem un o més espais on sigui fàcil enregistrar i que tingui possibilitats de
diferents alçades i punts de vista: aula, sales, passadissos, espais exteriors….
Cada alumne (o petit grup) determina quina part de/dels espai/s enregistrarà.
Establim una única condició: la visió de la càmera no pot estar a l’alçada
normal dels ulls, s’ha de col·locar per sobre o per sota.
Enregistrem les preses que considerem oportunes. Podem aprofitar-les per fer
petites correccions sobre enquadraments, situació dels elements dintre de la
imatge, col·locació i orientació de la càmera, aprofitament de la llum natural….
Fem un visionat dels plans enregistrats i seleccionem les preses que
considerem de millor qualitat.
Determinem un ordre d’edició de les diferents imatges i fem una petita
producció afegint les transicions que els alumnes creguin convenients.
Col·loquem un títol i una música que acompanyi les imatges.
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Visionem el resultat final.
Posem nom als diferents angles que hem utilitzat al llarg de l’activitat i
plantegem als alumnes quines diferències s’aprecien al variar la situació de la
càmera:
- Visió dels objectes i de les persones
- Coses que es veuen i coses que es perden de vista
- Sensacions que provoca
- ….
Fem una valoració final.

3.3.- ANGLES PER ENRIQUIR UNA HISTÒRIA
L’activitat consisteix en fer la filmació d’una petita història decidint a cada pla
quin tipus d’angulació utilitzarem per tal de reforçar la idea que volem
transmetre en cada imatge.
Disposem un petit decorat amb una taula i dues cadires, dos personatges
asseguts jugant a escacs. Enregistrem la següent història:

“Dues persones juguen a escacs.
Estan concentrats en el joc, el personatge 1 mou fitxa.
El personatge 2 fa un moviment amb el braç i llança al terra alguna cosa de
la taula.
Quan s’ajup per recollir-la el personatge 1 fa trampa i mou una fitxa.
El personatge 2 se’n adona i enfadat li posa cara de pocs amics.
El que ha fet trampes baixa el cap avergonyit.
Torna la fitxa al seu lloc original.
Continuen jugant”

Cada frase correspondrà a un pla, tal qual vam fer al bloc anterior.
Per fer la planificació hem de demanar als alumnes que determinin quin angle
serà el més apropiat per oferir la informació i potenciar elements de cada
personatge com ara la concentració, l’empipament, la vergonya, la calma….
Una vegada determinada la posició de la càmera posem nom a l’angle que
s’utilitza (normal, picat, contrapicat) i omplim el quadre següent
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PLA

IMATGE

P.1 Un tauler d’escacs

VOLEM
REMARCAR
Res en especial

POSICIO
CÀMERA
Sobre la taula

ANGLE
Picat

P.2 Dues persones
juguen a escacs
P.3 Estan concentrats en
el joc, el personatge
1 mou fitxa
P.4 El personatge 2 fa un
moviment amb el
braç i llança al terra
alguna cosa de la
taula
P.5 Quan s’ajup per
recollir-la el
personatge 1 fa
trampa i mou una
fitxa
P.6 El personatge 2 se’n
adona i enfadat li
posa cara de pocs
amics
P.7 El que ha fet trampes
baixa el cap
avergonyit.
P.8 Torna la fitxa al seu
lloc original
P.9 Continuen jugant
Una vegada enregistrades les imatges fem una edició ràpida i, si cal, la
complementem amb títol, música, efectes de so i crèdits.
Per finalitzar fem una valoració del treball realitzar i dels resultats que provoca
la utilització de visions diferents a la normal.
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BLOC 4.- UN ULL INQUIET. MOVIMENTS DE CÀMERA
Els moviments de càmera són peça fonamental en el llenguatge que els
mitjans utilitzen actualment. Els video-clips, els films d’acció, de terror, la
publicitat… no s’entenen sense un tractament del moviment. No es tracta de
fer complicats travellings o desenvolupar cada una de les possibilitats de
moviment; es tracta de veure la diferència entre una visió estàtica i una
dinàmica de la realitat filmada; de veure els camps expressius i informatius
que s’obren o es tanquen quan decidim que la càmera anirà d’un lloc a un
altre amb un moviment determinat.
4.1.- ACTIVITAT MOTIVADORA
Visionat de l’inici del film de Brian de Palma “Ulls de serp” (“Snake eyes” Brian
de Palma, USA 1998) i/o del pla inicial d’ “Iberia” (Carlos Saura, EspanyaFrança, 2005) . Es tracta de dos plans seqüència:
en el primer la càmera acompanya al
protagonista en un impressionant travelling
des de que arriba a l’estadi fins que es
produeix el tiroteig. El pla original té una
duració de 12 minuts, dels quals oferim
només una part (3 minuts)
en el segon la càmera arranca d’un
pla de detall del piano, fa un llarg recorregut
pel plató de rodatge i acaba en un pla curt
de la pianista i les seves mans
Després del visionat podem comentar les impressions que els alumnes han
rebut al veure les imatges i podem tornar a veure petits trossos per tal de fixarnos en el tractament de càmera, com es mou amb el personatge o per
l’escenari, comprovem que no hi ha talls en les presses i quins efectes provoca.

4.2.- DE LA IMATGE FIXA AL MOVIMENT DE CÀMERA
A partir de l’enregistrament d’imatges fixes, es tracta de fer un traspàs intuïtiu a
imatge en moviment, de manera que provoquem primer la necessitat de moure
la càmera i després la reflexió sobre tot el que aquest moviment provoca:
dificultats d'execució, efectes produïts, noves nomenclatures a utilitzar…
4.2.1.- Oferim a cada alumne o petit grup d’alumnes una càmera de fotos i els
hi demanem la realització de dues fotografies d’un mateix espai o de dos
espais propers. Per enriquir l’activitat els hi convidem a fer-les de diferents
maneres: des d’un mateix lloc i variant la direcció, des de llocs diferents, sense
moure’ns fent servir el zoom….

19

4.2.2.- Una vegada capturades les imatges les editem amb un fos encadenat
entre les dues fotografies de cada grup i utilitzant qualsevol transició entre les
imatges dels diferents grups. Col·loquem una música i un títol al conjunt i el
visionem.
Podem comentar a partir d’aquí qüestions sobre enquadrament, punts de vista,
valoracions del resultat, efectivitat de les imatges….
4.2.3.- Demanem a cada alumne o grup anterior que facin, amb la càmera de
vídeo, un pla seqüència (sense talls) que comenci a la primera imatge que han
fet i que acabi a la segona. Cada grup haurà de plantejar quin tipus d’acció i
moviment portarà a terme per tal de transitar entre les dues imatges, la qual
cosa els hi obligarà a realitzar travellings, panoràmiques o zoom segons cada
cas.
4.2.4.- Editem els plans enregistrats en el mateix ordre, amb les mateixes
transicions, títol i músiques que els utilitzats amb les imatges fixes.
Visionem el resultat i establim semblances i diferències entre tots dos
muntatges a diferents nivells: informacions que rebem, dificultats de realització,
efectes que produeixen les imatges, interès que provoquen, captació de
l’atenció de l’espectador, valoracions….
Introduïm el concepte de moviment de càmera com a responsable dels canvis
produïts en el segon muntatge i arribem a la identificació dels diferents tipus:
travelling, panoràmica, basculament, zoom…

4.2.5.- Finalment podem oferir un petit exercici per tal de recollir i fiançar la
terminologia omplint un petit quadre a partir d’alguns dels plans que els propis
alumnes han produït:
Imatge inicial

Moviment

Imatge final

Descripció del pla

Nom del moviment

Descripció del pla

Valoracions
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BLOC 5.- FORMES I COLORS. LA LLUM
La llum és, a més a més d’un element fonamental dintre d’una producció
audiovisual, una de les eines més complexes de controlar. Si disposem
d’eines per produir diferents llums (focus, filtres…) podem convidar als
alumnes a generar situacions en les quals la llum tingui un paper rellevant. Si
no disposem d’aquestes eines, us proposem un petit exercici per jugar amb
les diferents il·luminacions que podem trobar en el propi centre: llum
natural, amb o sense ombres; llum directa i
indirecta;
llum
artificial
d’interiors,
manipulacions del balanç de blancs de la
càmera..
5.1.- ACTIVITAT MOTIVADORA.
Visionat del curt “Petita depressió localitzada”
(Fernando Lorza, Dani Arizmendi, Catalunya
2006) film que planteja la situació d’un personatge que comença a veure i mirar
de manera diferent a partir de que se’n va la llum a casa seva. El curt ofereix
diferents tipus d’il·luminació segons la situació en les quals es troba el
personatge.
Després del visionat comentem la història i mirem de recuperar els diferents
tipus de llum que es veuen als diferents ambients: saló amb llum blanca, llum
de carrer, espelmes, espais sense llum…
5.2.- HISTÒRIES AMB LLUM PRÒPIA.
Recuperem els fragments de pel·lícules i curtmetratges que en el bloc 1 ens
han servit per parlar de gèneres . Mirem d’identificar en cada imatge els trets
característics de la il·luminació pròpia de cada gènere:
-

Western (Cowboy de mediodía).Espais oberts amb llums de tons ocres i certa textura polsosa; interiors
foscos, bruts i tons marcats de fusta.

-

Comèdia (Mujeres al borde de un ataque de nervios).Escenes il·luminades amb molta claredat, amb colors vius molt marcats,
amb ombres molt desdibuixades o inexistents.

-

Terror (El cuervo).Espais foscos, amb importants zones amb visibilitat molt baixa o nul·la;
predomini de tons blavosos i fortes ombres.

-

Thriller (Blade Runner) .Colors densos i força contrastats, amb fonts de llum molt localitzades
que potencien determinats elements de l’enquadrament (cares, gestos,
detalls, objectes…); blans i negres de fort contrast i ombres dures i ben
definides.
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-

Documental (De la mano) .Il·luminació realista, cerca de textures vives i colors naturals.
IMATGE

GÈNERE

CARACTERÍSTIQUES

5.3.- AUTORETRATS.Demanem als alumnes que es facin un autoretrat amb una única condició: hem
d’il·luminar-nos (o buscar la llum) de manera diferents dels altres companys.
Fem notar al alumnes que al nostre voltant tenim diferents fonts de llum que
podem aprofitar i que elements com ara finestres, parets, vidres…. provoquen
modificacions en la qualitat i la quantitat de llum i que, per tant, podem
aprofitar-les per generar retrats diferents.
Si disposem d’algun tipus de font addicional (focus, làmpades…) podem oferirlos per ser utilitzats.
També podem donar alguns consells per tal de fer petites variacions de la llum
que tenim: utilitzar parets o superfícies blanques per provocar llum reflectida,
variar manualment el balanç de blancs de la càmera, col·locar papers de color
a mena de filtres…
Inicialment demanaríem als alumnes una petita planificació del retrat (per escrit
o en forma d’esbós gràfic) i a partir de les seves propostes realitzaríem els
diferents retrats de manera que cadascú tingués una característica
diferenciadora.
Durant el visionat dels resultats podem identificar les fonts de llum (posició,
tipus i intensitat), valorar el resultats i proposar millores o noves planificacions.
Finalment podem plantejar un o diversos retrats per grups per tal d’aprofitar les
conclusions a les quals hem arribat.
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BLOC 6.- DE LA IDEA A LA PEL·LÍCULA. GUIÓ I PRODUCCIÓ
Sense voler ser exhaustius, es tracta d’oferir un parell d’exemples per tal
que els alumnes vegin la necessitat d’escriure abans de fer una producció i
que aquestes són el fruit de tot un equip de persones que s’han de coordinar
sota les directrius del director.
Hem de tenir en compte que els alumnes acostumen a tenir bones idees però
de forma inconnexa, sense formar una estructura narrativa coherent i
interessant. Es tractaria d’aprofitar les iniciatives més consensuades, fer
un bon treball de guió i ajudar a refinar el producte final: és necessari ser
narrativament correcte, no excedir-se en missatges i temps, i buscar el
millor ritme a l’acció que es desenvolupi.
6.1.- ACTIVITAT MOTIVADORA.
S’inclouen en el DVD tres produccions diferents elaborades per alumnes de
UAC/Aula Oberta de l’IES Miramar de Viladecans que poden servir com a
orientació d’algunes de les possibilitats de realització per part dels alumnes:
-

“Cacho a cacho” és un vídeo-clip elaborat a partir de la cançó del grup
“Estopa” i que combina imatges enregistrades pels propis alumnes i
d’altres extretes de pel·lícules.

-

“Documental IES” és un petit reportatge sobre les instal·lacions del
centre que es va fer prenent com a base un tema del grup “Supertramp”

-

“Taz” és una història de ficció en la qual els alumnes aplicaven diferents
tècniques d’animació i trucs de càmera

6.2.- EL GUIÓ.
Oferim un extracte escrit del guió
“Una nit a l’òpera” (“A night at the
opera” Sam Woods, USA 1935). Es
tracta de la seqüència de la cabina
del vaixell que comprèn les escenes
19 a 25. Si es considera massa llarg
podem seleccionar només una part o
alguna escena.
Després de la seva lectura
comentem com transformarien ells
aquelles paraules en una sèrie
d’imatges; posteriorment oferim el
fragment de la pel·lícula del germans Marx que li correspon.
Comentem les solucions visuals que es proposen, diferències i semblances
amb les imatges que hauríem fet nosaltres, altres possibilitats de realització…

23

6.3.- LA PRODUCCIÓ
6.3.1.- A partir del visionat de la escena inicial de “La nit americana” (“La nuite
americaine” François Truffaut, 1973) mirem d’identificar els diferents
professionals que intervenen en una producció cinematogràfica i concretar la
tasca que fa cadascú.
En aquesta escena veiem el rodatge d’una pel·lícula en una plaça i ho veiem en
tres parts: primer una primera pressa tal i com la veuríem al cinema; després
una segona afegint el so que se sent en el lloc de rodatge, i una tercera en la
qual sentim i veiem a les persones que hi participen.
Professionals

Tasques

6.3.2.- Oferim de nou el vídeo promocional de “Salvador. Puig Antic” que ja
hem vist al bloc 1.
Amb una estructura de vídeo-clip, podem veure diferents moments del rodatge
de la pel·lícula i localitzar persones, eines, efectes…
Després del visionat podem comentar també la necessitat de treball en equip,
les dificultats que suposen aquestes produccions, la necessitat de generar
falses realitats…

6.3.3.- Proposem la elaboració d’una producció de ficció (o documental) a partir
de les propostes dels propis alumnes.
Aquesta producció s’hauria d’organitzar amb una clara divisió de funcions de
manera que tothom tingués una clara funcionalitat dintre del projecte: director,
càmeres, script, claqueta, producció, decorats, il·luminació….
Algunes possibilitats de realització:
a.- Il·lustrar una cançó: el video-clip
b.- Un documental sobre el centre
c.- Il·lustrar un poema: veu en off
d.- Narrar una història original
e.- Adaptar una història (conte)
f.- Parodiar una producció.
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