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Resum 

Es fa una investigació sobre la vessant emocional de les bandes sonores de les pel·lícules a 

partir de l’anàlisi de diversos referents. Es pretén comprovar la influència que té la música 

per transmetre unes emocions concretes. A partir de tres creacions musicals diferents per a 

una mateixa escena i vint enquestes, s’ha comprovat que el conjunt d’emocions previstes 

en la creació de la música es transmeten i es perceben per part dels espectadors. 

 

Resumen 

Se realiza una investigación sobre la faceta emocional de las bandas sonoras de las 

películas a partir del análisis de diversos referentes. Se pretende comprobar la influencia 

que tiene la música para transmitir unas emociones concretas. A partir de tres creaciones 

musicales diferentes para una misma escena y veinte encuestas, se ha comprobado que el 

conjunto de emociones previstas en la creación de la música se transmiten y se perciben 

por parte de los espectadores.  

 

Abstract 

An investigation is made on the emotional side of the film soundtracks from the analysis of 

several referents. It tries to verify the influence that music has to transmit certain emotions. 

From three different musical creations for the same scene and twenty surveys, it has been 

proven that the set of emotions expected in the creation of music are transmitted and 

perceived by the audience. 
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Glossari de termes 

En aquest apartat s’explica el significat de diversos conceptes musicals més tècnics 

d’aquest treball amb l’objectiu de facilitar-ne la seva comprensió.  

Compàs ternari Són els compassos que es divideixen en tres temps. 

Consonància  Efecte sonor produït per la simultaneïtat de sons (acord) que provoca 

una sensació de repòs o estabilitat harmònica. 

Dissonància  Qualitat d'alguns intervals o acords que produeixen un efecte 

subjectiu d'insatisfacció auditiva. 

Do natural  Nota musical “do” que no és modificada per un sostingut o un 

bemoll. 

Do sostingut  Nota musical “do” amb una alteració d’un semitò cap amunt.  

Harmonia  És tot el que es relaciona amb els sons simultanis (acords). 

Harmoniós  Que sona agradablement a l'orella. 

Inaudible  Que no es pot sentir 

Instrumentació  Distribució el material sonor entre els diferents instruments que ha 

d'interpretar-la, d'acord amb la capacitat de cadascun per a reproduir 

la idea musical de l'autor. 

Interval  Distància entre dues notes musicals. 

Quinta justa   Interval de cinc graus entre dues notes musicals les quals tenen tres 

tons i mig entre les dues. 

Segona  L’interval que conté una distància de dos graus 

Segona menor Segona amb un semitò de distància entre les dues notes. 

Semitò  Distància mínima d'entonació entre dues notes de la música 
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occidental. Es troba entre les notes mi-fa i si-do en l’escala del do major. 

To  Distància doble del semitò. Es troba entre el do-re, re-mi, fa-sol, la-si en 

l’escala del do major. 



Introducció   1 

	
	

	

1.	Introducció		

Aquest treball consisteix en una anàlisi sobre la incidència que té la música d’un 

audiovisual en les emocions i les informacions que arriben als espectadors.  

D’aquesta manera, es vol incidir en la importància que té el procés de posar música a un 

audiovisual segons allò que es vol transmetre. Aquest treball es centra en la música, que és 

el component del so més expressiu.  

El treball es contextualitza al voltant d’un marc teòric que fa referència principalment a la 

música i les emocions. S’exposen les relacions entre aquests dos conceptes i les relacions 

d’ambdós amb el cervell humà. A més, s’expliquen diferents paràmetres musicals i com 

afecten aquests en la percepció i les emocions humanes i s’incideix en les funcions de la 

música i el so en un audiovisual.  

Es realitza una anàlisi sobre què transmet la música de diferents escenes de pel·lícules on 

la banda sonora té un gran component emocional. S’exposen els motius pels quals la 

música en aquestes escenes és important i quina informació aporta a l’espectador. També 

s’identifiquen els trets que fan que aquestes músiques transmetin unes emocions en 

concret. 

Després d’analitzar certs referents i contextualitzar el treball, es demostren tots els aspectes 

analitzats i explicats mitjançant tres propostes originals de disseny de so sobre una mateixa 

seqüència. 

Cadascuna d’aquestes tres propostes pretén transmetre a l’espectador un tipus d’emocions 

diferents i, per tant, la música en cadascun dels casos serà diferent. S’apliquen els patrons 

musicals que s’han esbrinat a través de l’anàlisi de referents i el marc teòric. 

Així doncs, visualitzant i escoltant cadascuna d’aquestes tres versions de disseny de so es 

pretén demostrar que les escenes de pel·lícules, curtmetratges, anuncis, etc., no arribarien 

de la mateixa manera a l’espectador sense una música feta intencionadament d’una manera 

concreta i no transmetrien, per tant, el missatge que es vol fer arribar a aquest. La música té 
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un gran poder a l’hora de fer sentir emocions, i sense aquest element no seria possible fer-

les arribar al públic d’una manera tan intensa.  

Posteriorment, es mostra l’opinió de diversos espectadors que exposen la seva percepció 

personal de tres propostes musicals sobre una mateixa escena, explicant quina informació 

els ha arribat en cada cas i si han tingut o no les mateixes emocions en cada visualització i 

escolta.   

A través d’aquestes enquestes es vol esbrinar si s’ha aconseguit demostrar el que es 

pretenia: el gran canvi que suposa en la percepció dels espectadors que una música sigui 

d’una manera o d’una altra quan estan mirant una seqüència audiovisual. A més, també es 

vol mostrar si els patrons que s’han descobert sobre les característiques que ha de tenir 

cada tipus música segons l’emoció que vol transmetre són aplicables o no. 
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2. Marc teòric 

2.1. Les emocions 

Segons el DIEC2, una emoció és una “Reacció afectiva, en general intensa, provocada per 

un factor extern o pel pensament, que es manifesta per una commoció orgànica més o 

menys visible” (DIEC2, 2007: 621) 

En segon lloc, d’acord amb Goleman una emoció “se refiere a un sentimiento y a los 

pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la 

acción que lo caracterizan” (Goleman, 1996: 181). 

Per últim, segons Tarrida “Totes les emocions són impulsos que ens duen a actuar. L’arrel 

etimològica de la paraula ‘emoció’ prové del llatí movere que significa moure’s, més el 

prefix ‘e’ que significa ‘cap a’, suggerint que a tota emoció hi ha implícita una tendència a 

l’acció. L’emoció és una reacció circumstancial i transitòria, que desapareix quan ha fet la 

seva catarsi i ha complert la seva missió d’avisar sobre quelcom que està succeint o ha 

succeït al nostre voltant” (Tarrida, 2012). 

 

2.2. Els tipus d’emocions 

D’una banda, d’acord amb autors com ara Filella (2009), podem classificar les emocions 

que sentim en funció de si són negatives o positives, és a dir, si són agradables i ens fan 

sentir bé (alegria, satisfacció, serenitat, triomf, seguretat...) o són desagradables i ens fan 

sentir malament (por, ràbia, tristesa, dolor, inseguretat, tensió...). A més, també hi ha 

emocions ambigües, és a dir, que poden ser agradables o desagradables segons cada 

situació en concret (sorpresa, esperança, compassió...). 

D’altra banda, segons altres fonts com ara Enciclopedia de Clasificaciones (2013) es 

poden classificar les emocions segons si són emocions bàsiques o primàries (emocions 

fàcils de percebre: tristesa, felicitat, sorpresa, fastig, por i ira), les emocions de fons (són 

producte o resultat de les emocions bàsiques, com ara el desànim i l’entusiasme) i les 
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emocions socials (són aquelles que només es produeixen amb la presència d’una altra 

persona, com ara la vergonya, la gratitud, l’admiració, l’orgull...). 

2.3. La música  

La música segons el DIEC2 és “l’Art que s’expressa mitjançant la combinació de sons, 

d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme”. (DIEC2, 2007: 1152). 

D’acord amb la Real Academia Española (RAE) la música és “El arte de combinar los 

sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que 

produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente”. (RAE, 

2017). 

Així doncs, tal com explica Barrocal (2008) en el seu llibre Música y neurociencia: la 

musicoteràpia, el cant d’una persona, el so d’un piano, d’un violí o d’una flauta, el so d’un 

tambor o d’un didjeridú o de qualsevol instrument o grup d’instruments és música. 

 

2.4. La relació entre la música i les emocions  

Barrocal explica que a l’antic Egipte els jeroglífics que representaven la paraula “música” i 

“alegria” o “benestar” eren exactament els mateixos. Així doncs, des d’aquella època ja es 

lligaven els conceptes emocionals amb la música.  

Tal com diu l’autor no hi ha unes normes musicals universals per reconèixer què és música 

i què no ho és. Cada cultura té la seva percepció, però se sol acceptar com a música 

combinacions sonores que es capten com a agradables.  

Segons Barrocal, si s’escolta un acord de quinta justa el so que se n’obté és harmoniós, per 

exemple el de les notes do i sol sonant a la vegada. Pel contrari, si s’interpreta una segona 

menor com podria ser un do natural i un do sostingut ens resultarà desagradable. 
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2.5. L’afectació de la música dins del cervell  

Tot i tenir en compte la relació 

entre la música i les emocions, tal 

com diuen Oscar Lozano, Shalom 

Santons y Fabio García (2013) en 

el seu article anomenat El cerebro 

y la música, les definicions i 

relacions anteriors comprenen la 

música com un aspecte cultural, 

com un organitzat i com un 

element que provoca emocions. 

Però cal tenir en compte que quan 

la música arriba al cervell es posen 

en marxa de manera simultània diverses xarxes neuronals que permeten que aquesta 

s’interpreti tal com és coneguda. Els autors de l’ article El cerebro y la música (2013) 

expliquen el recorregut que fa la música quan arriba a l’oïda humana i com rep el cervell 

aquesta informació.En primer lloc, quan 

s’escolta una peça musical, l’orella externa 

(veure Fig. 2.1.) porta les ones sonores cap 

al conducte auditiu extern, el qual estimula 

la membrana timpànica. Les ones sonores 

passen per l’orella mitjana, on la cadena 

d’ossets, formada pel martell, l’enclusa i 

l’estrep, transmeten les vibracions 

provinents de la membrana timpànica a 

l’orella interna. Aquest procés és realitzat 

de forma mecànica. En aquest punt, a 

l’òrgan de Corti situat dins l’orella interna 

(veure Fig. 2.2.), hi ha les cèl·lules ciliades –que són cèl·lules sensorials auditives– les 

quals estimulen fibres nervioses a l‘òrgan de Corti. Aquestes es transmeten al gangli 

espiral de Corti, que és on es troben els cossos cel·lulars de les neurones. Les fibres 

nervioses penetren en els nuclis coclears dorsal i ventral situats a la part superior del bulb 

Fig. 2.1. Parts de l’oïda. 

Fig. 2.2. Òrgan de Corti. 
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raquidi, al sistema nerviós central (veure Fig. 2.3.). Des d’allà, els impulsos passen per 

diferents vies als tubercles quadrigèmins inferiors, que són els encarregats de coordinar els 

moviments de cap i el tronc en resposta als estímuls auditius. A través del cos geniculat 

intern del tàlem –situat al centre del cervell– fins a la escorça auditiva, la qual és la 

responsable del processament de la informació auditiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons els autors, estudis recents realitzats per la investigadora Isabelle Peretz a 

l’Universitat de Montreal, han permès el disseny d’un model de cognició musical. Segons 

aquest estudi, la percepció musical s’organitza en dos sistemes independents. Un d’ells és 

l’encarregat de processar la melodia i s’etiqueta amb el nom de “sistema melòdic” (SM). 

L’altre, és l’encarregat de processar el temps i s’etiqueta amb el nom de “sistema 

temporal” (ST).  

El primer, permet diferenciar el to (notes) i els intervals (distància entre notes); en canvi, el 

segon, permet captar la melodia processada en el temps a través del ritme (polsos) i la 

mètrica (els accents). Tots dos sistemes treballen conjuntament i envien la informació 

emmagatzemada a través de les xarxes neuronals al lèxic musical, on es troba tota la 

informació musical percebuda al llarg de la vida. 

Fig. 2.3. Sistema nerviós central. 
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Gerrig i Zimbardo (2005) expliquen en el seu llibre Psicología y vida que quan el cervell 

rep estímuls agradables, l’encèfal incrementa la seva activitat en l’escorça prefrontal de 

l’hemisferi esquerre. En canvi, quan el cervell rep estímuls desagradables l’encèfal 

augmenta la seva activitat en l’escorça prefrontal de l’hemisferi dret. 

Expliquen que per tal de comprovar el funcionament de l’encèfal segons si li arriben 

estímuls agradables o desagradables, es va realitzar un experiment on es van reunir dades 

encefalogràfiques d’uns estudiants mentre escoltaven música feliç o desagradable. 

D’aquesta manera, van afirmar que la música feliç fa que qui l’escolti senti una sensació 

agradable perquè afecta a les mateixes regions encefàliques que altres experiències que 

evoquen sentiments de felicitat. El mateix passa amb les emocions negatives que ens 

transmet la música; les tenim perquè aquesta afecta a les mateixes regions de l’encèfal que 

altres experiències desagradables que hem tingut. 

Així doncs, el fet que una música ens transmeti unes emocions o unes altres, està totalment 

relacionat amb la nostra experiència i els nostres records.  

Des del principi de la humanitat, ja s’utilitzaven la música i els sons com a teràpia, fins i 

tot Plató afirmava que “la música és per l’ànima com la gimnàstica pel cos”.  

 

2.6. Els paràmetres musicals i la seva influència 

Com explica Barrocal (2011) en el seu llibre Música y neurociencia hi ha diversos 

paràmetres musicals que influeixen en les emocions que pot transmetre la música. No 

obstant, cada persona té un conjunt d’experiències i records individuals que també 

condicionen les emocions que se senten, així com l’entorn cultural en el qual cadascú ha 

viscut. 

Segons Barrocal hi ha set factors musicals que poden produir efectes sobre les emocions.  

1. El ritme: actua sobre la dimensió física-corporal, tenint en compte que els ritmes 

lents condueixen a la quietud i el repòs i, en canvi, els ràpids condueixen al 

moviment. El ritme actua sobre els propis ritmes del cos, com ara el respiratori i el 
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2. cardíac: incideix en la pressió sanguínia, en el pols, en les funcions cerebrals, en la 

respiració, en les respostes musculars i motrius i en els canvis de les funcions 

endocrines i metabòliques. Pel que fa a les emocions, la música alegre sol estar 

caracteritzada per tenir ritmes ràpids i la música trista per un ritme més lent. A més, 

un ritme irregular suggereix alegria i estimulació, mentre que un ritme regular i 

monòton pot produir sensacions més tristes.  

3. La melodia: pot portar records i això afecta directament a les emocions. A més, una 

música marcada per una gran variació melòdica es relaciona amb l’alegria, mentre 

que una variació mínima de melodia es relaciona amb sensació de tristesa.  

4. Harmonia: incideix en la nostra dimensió cognitiva-mental. Si una música està 

formada majoritàriament per acords consonants produirà sensació de simpatia, 

benestar o alegria. En canvi, si hi ha molts acords dissonants aquesta música 

produirà sensació d’irritabilitat i pot generar ansietat.  

5. To: els sons greus són percebuts com a calmants i tranquil·litzadors i influeixen 

preferentment en les zones corporals buides com ara els pulmons, el cor i 

l’abdomen. Això és degut a un efecte mecànic de ressonància física. D’altra banda, 

els sons aguts són estimulants i actuen sobre el sistema nerviós i les contractures 

musculars. Els sons greus es vinculen als sentiments de tristesa, mentre que els 

aguts es vinculen als sentiments d’alegria.  

6. Tonalitat: les tonalitats majors evoquen a estats alegres i eufòrics mentre que les 

tonalitats menors suggereixen tristesa o melancolia.  

7. Volum: un volum o intensitat elevada, sense sobrepassar certs límits, indueix a 

sensacions d’alegria. En canvi, un volum baix transmet sensació de tranquil·litat i 

serenitat. No obstant, el els efectes del volum d’una música sobre les emocions està 

relacionat amb el seu to. Les notes agudes a baix volum són agradables, 

antidepressives i transmeten felicitat. Un exemple seria una música interpretada per 

una arpa, una guitarra clàssica, l’oboè..., i també ho serien el cant dels ocells o el so 

d’un riu corrent. 
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Tot i això, les notes agudes amb un volum elevat transmeten un estat d’alerta i 

atenció. Si li afegim un ritme accelerat, convidarà al moviment, però pot convidar 

també a l’agressivitat. Aquestes sensacions poden ser generades a través 

d’instruments com ara la bateria, la trompeta, la guitarra, etc.  

D’altra banda, les notes greus a un volum baix indueixen a la serenitat i reflexió i 

són molt útils per la relaxació.  El contrabaix i el violoncel són molt adequats per a 

transmetre aquest tipus de sensació. Pel contrari les notes greus amb volum elevat 

produeixen sensacions de por, terror i perill. Aquesta estratègia és molt usada en la 

indústria del cine a l’hora de fer música per pel·lícules de suspens.  

8. Silenci: el so és molt poderós, tant, que inclús la seva absència pot provocar 

determinades respostes emotives i cognitives. Barrocal posa alguns exemples 

d’aquest fenomen: “¿Qué ocurre cuando estamos viendo la televisión y de repente 

se queda muda? ¿Por qué se emiten anuncios publicitarios sin sonido? ¿Cómo 

reaccionamos ante las pausas de silencio de un orador, de un conferenciante o de 

alguien con quién mantenemos una charla? ¿Qué efectos nos producen? 

Seguramente hay un aumento de la atención, puede crearse una expectativa de 

temor, de sorpresa, de desconcierto, pero no hay duda alguna que incluso la 

ausencia de sonido también nos afecta”. (Barrocal, 2011: 116). 

 

2.7. El paper del so i la música en una pel·lícula 

Massanet (2011) explica al seu article La vibración emocional del sonido, que el so en una 

pel·lícula accedeix a les emocions més primitives molt més ràpid que les imatges i, per 

tant, es queda més temps en la nostra memòria emocional. 

A més, Massanet afirma que el so és capaç de projectar imatges en la cambra fosca del 

nostre cap. A més, considera que un bon expert del so pot aconseguir que un so sigui casi 

inaudible per l’espectador, és a dir, que sent el so i l’interioritza però no és conscient de 

fer-ho. D’aquesta manera, més que acompanyar les imatges el so pot ser el moto
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d’aquestes i pot donar tota la informació que les imatges per si soles no poden transmetre a 

l’espectador. 

Seguint aquesta idea, segons Massanet el pla del so està molt més a prop de l’espectador 

del que ho està el pla de la imatge i aquest se sent molt més endins i ens aporta molta 

informació a nivell narratiu.  

Teresa Fraile (2011) en el seu treball titulat Introducción a la música en el cine, explica 

que la música en el cinema és un element fonamental dins de la concepció de l’obra i, per 

tant, no és un element que apareix gratuïtament a la pantalla. La música intervé en tots els 

aspectes de la pel·lícula i, per tant, tal com diu Teresa Fraile, també podem diferenciar la 

seva funcionalitat. L’autora presenta quatre grans grups en els quals es divideix aquesta 

classificació. 

1. Funció expressiva: fa referència a l’ús de la música per tal d’arribar a una 

emotivitat i a un sentiment. Potencia la recepció i fa que l’espectador s’introdueixi 

en el món creat per la pel·lícula.  

2. Funció estètica: contribueix a crear una atmosfera fílmica. Ajuda a crear l’estil de la 

pel·lícula, i a donar un aspecte o una estètica. Les pel·lícules d’un cert gènere són 

associades a un tipus concret de música. Així doncs, es col·loca en la mateixa línia 

que els decorats, el vestuari o la fotografia. 

3. Funció estructural: serveix com a recolzament a la forma de narració, és a dir, a 

l’organització estructural de la pel·lícula. Per tant, aquesta funció de la banda 

sonora pot ajudar a enllaçar dues escenes, al ritme cinematogràfic, etc.  

4. Funció narrativa: millora l’efectivitat narrativa i l’acció dramàtica. La música 

aporta contingut i narrativa en la història. Així doncs, aporten informació pel que fa 

al guió i permeten a l’espectador entendre aspectes narratius que no podrien 

entendre sense la música. 



Marc teòric   11	
	 	  

	

 

2.8. Compondre música per a la imatge 

Nieto (2003) en el seu llibre Música para la imagen planteja quatre qüestions fonamentals 

per a començar a compondre música per a la imatge: la música, ¿per a què?, ¿on?, ¿quan?, 

¿com? 

En primer lloc, l’autor es centra en contestar la pregunta inicial: per a què la música? Qui 

té les respostes finals sobre aquesta qüestió és el director, igual que en els temes relacionats 

amb l’estil de fotografia, el vestuari o l’estil interpretatiu dels actors. Tot i això, hi ha 

diferències entre aquests aspectes i la música. El director té molt clar com vol que siguin 

els aspectes visuals i interpretatius des d’un bon principi, però, en canvi, pot ser que acabi 

tot el rodatge i muntatge sense haver-se plantejat els temes musicals en la seva pel·lícula.  

La majoria de vegades no és així, però també és cert que en la majoria de casos els 

directors no treballen amb un compositor plantejant-se des de la fase de preproducció 

exactament com serà la música. Això es deu a que moltes vegades els directors no tenen 

gaires coneixements musicals, però realment la qüestió més important que ha de deixar 

clara el director al compositor, és que vol que la música aporti a la seva pel·lícula. Així 

doncs, tal com diu Nieto es tracta de parlar de conceptes i no de música. 

És molt important que les primeres converses entre el compositor i el director tinguin lloc 

abans que comenci el rodatge. Així, el compositor pot començar a fer-se una idea sobre 

diferents aspectes de la pel·lícula com ara l’argument, l’època, el temps històric en el qual 

es desenvolupa una acció i la psicologia dels personatges. A partir d’aquesta idea, el 

compositor pot obtenir una primera resposta a la pregunta: per a què la música? 

Tot i això, segons diu Nieto, aquesta resposta només serà una aproximació, ja que a partir 

del guió serà difícil fer-se una idea clara de com serà la pel·lícula. Per tant, l’època en la 

qual es començarà a tenir una idea clara sobre la realitat de la pel·lícula serà un cop el 

rodatge s’hagi acabat i es pugui visualitzar almenys un pre-muntatge del material. En 

aquest moment, serà més fàcil entendre la seva estructura i altres aspectes com ara la 

planificació, l’estil del muntatge i la interpretació dels actors. 
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Una manera eficaç d’entendre el component estètic que tindrà la pel·lícula (fotografia, 

vestuari, decorats, etc.) és assistint a alguna de les projeccions del rodatge o acudint a la 

sala de muntatge des d’un bon principi. No obstant, només quan el muntatge estigui acabat 

el compositor sabrà amb exactitud com ha de ser el paper expressiu de la música dintre de 

la pel·lícula i quin ha de ser el seu ritme, i això permetrà estructurar la música en aquesta. 

Nieto considera molt important el primer visionat que el compositor fa sobre la pel·lícula, 

ja que encara que aquest hagi parlat amb el director i hagi estat present en alguna sessió del 

rodatge, sempre tindrà una impressió de sorpresa en la visualització inicial que no tornarà a 

experimentar en futures visualitzacions. Aquesta sorpresa vindrà donada per la diferència 

que existeix entre les imatges reals que s’estan veient i les que el compositor 

inconscientment s’havia creat en la seva ment a partir de la informació teòrica que posseïa.  

Aquesta sensació de novetat situarà al compositor en unes condicions semblants a les d’un 

espectador normal en una sala de cine comercial. Per aquest motiu, és important intentar 

que aquest conservi en la seva memòria durant el major temps possible aquesta irrepetible 

impressió. D’aquesta manera, el compositor podrà contrastar l’efecte global que la narració 

produeix realment amb el que se suposa que hauria de ser. En aquest moment, pot valorar i 

respondre amb més precisió la pregunta: la música, per a què? 

En segon lloc, l’autor es planteja una altra pregunta: on anirà la música? El compositor 

s’ha de posar d’acord amb el director sobre quines parts de la pel·lícula han d’incorporar 

so i quines no, en funció de les necessitats estructurals que puguin sorgir de l’anàlisi de 

cada seqüència.  

Tot i això, el compositor no només s’ha de posar d’acord amb el director, sinó que ha de 

tenir certa complicitat amb el muntador, el qual serà l’últim responsable del acabat final 

dels aspectes com ara la continuïtat i el ritme. Així doncs, depenent de la complexitat de la 

pel·lícula, l’anàlisi sobre quines parts de la pel·lícula han de dur música i quines no, s’ha 

de realitzar a la sala de muntatge. 

Una vegada s’han decidit quines escenes duran música, cal decidir juntament amb el 

director i el muntador en quin moment exacte aquesta ha de començar i acabar. Així doncs, 

cal respondre a la pregunta: quan hem d’introduir i treure la música? Nieto considera que 

aquesta decisió és de gran importància tenint en compte que la música, amb la seva única 
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aparició modificarà la imatge introduint algun element dramàtic o estructural. Segons 

l’autor, cal tenir molt clar quin és l’objectiu de la música en cada moment i, tenint en 

compte aquest factor, l’encert de l’elecció sobre quan ha d’entrar i sortir la música serà 

donat per la coincidència entre aquest resultat i l’objectiu. 

A partir d’aquest punt, l’àmbit del treball del compositor canvia radicalment, ja que passa 

de les sales de projecció i muntatge al propi estudi, en la intimitat. Per tant, ja no està 

exposat a un intercanvi d’opinions i respostes compartides, sinó que ha de prendre 

decisions tot sol. Dependrà totalment d’ell la resposta de l’última pregunta: com ha de ser 

la música? D’aquesta manera, el compositor haurà de decidir el llenguatge musical, el 

color orquestral i la forma de transmetre els codis necessaris per aconseguir les finalitats 

assignades a la música dintre de la pel·lícula. 

Nieto exposa en el seu llibre el concepte d’”inaudibilitat” (traduït de l’anglès inaudibility). 

Es refereix a un dels principis de la utilització clàssica de la música en el cine que diu que 

la música ha de ser percebuda per l’espectador de manera inconscient. L’autor considera 

que el típic patró de tema enganxós que es repeteix una vegada rere l’altra és la pitjor 

manera de complir el principi d’”inaudibilitat”.  

La selecció del material temàtic és una decisió clau per estructurar els diferents blocs i 

fragments que la pel·lícula reclama. Nieto opina que si el compositor escull un tema 

excessivament curt per a una pel·lícula que necessita diversos blocs llargs, tindrà més 

dificultats a l’hora de composar-los que si, des d’un primer moment, hagués disposat d’un 

tema més extens. Pel contrari, si la pel·lícula necessita un element musical reconeixible en 

pocs segons, no tindria sentit partir d’una melodia llarga. 

Un altre aspecte a tenir en compte és la instrumentació, és a dir, escollir els timbres 

musicals adequats. Una bona utilització d’aquests poden ser molt útils per a associar 

personatges o situacions. A més, amb alguns instruments o grups d’ells es poden 

transmetre dades importants sobre el caràcter, el nivell cultural o l’extracció social d’un 

personatge. Segons Nieto, és un aspecte tant important que inclús de vegades es decideix la 

textura instrumental abans de decidir cap altre aspecte sobre la música
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3. Definició dels objectius i abast 

3.1. Objectius primaris 

3.1.1. Objectius del TFG 

– Investigar la vessant emocional en les bandes sonores de les pel·lícules a partir de 

l’anàlisi de diferents escenes. 

– Esbrinar com cal dissenyar la banda sonora d’un audiovisual segons el que es vol 

transmetre. 

– Demostrar la importància que té la música en un audiovisual.  

3.1.2. Objectius del producte 

– Fer tres propostes originals de música per a una seqüència audiovisual. 

– Demostrar, aplicant l’aprenentatge fet durant la fase d’anàlisi, que depenent de 

com és la música es poden transmetre emocions i informacions diferents. 

– Comprovar que el conjunt d’emocions previstes en la creació de la música es 

transmeten i es perceben per part dels espectadors. 

3.1.3. Objectius personals 

– Aprendre a dissenyar una banda sonora adaptada a una seqüència audiovisual. 

– Adquirir coneixements per aprendre a composar una música que transmeti unes 

emocions concretes. 
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3.2. Objectius secundaris 

3.2.1. Objectius secundaris del TFG 

– Fer un recull dels paràmetres que són decisius i que cal tenir en compte a l’hora de 

composar una música i que determinaran quines emocions transmet aquesta. 

3.2.2. Objectius secundaris del producte 

– Aplicar els coneixements obtinguts a partir del TFG. 

3.2.3. Objectius secundaris personals 

– Millorar la fluïdesa i els coneixements a l’hora de treballar amb el software Logic 

Pro X. 

 

3.3. Abast 

El treball va destinat a totes aquelles persones que tenen interès en el camp de la música i 

les emocions, així com a tots aquells que donen importància a la música en un audiovisual. 

També pretén conscienciar a aquelles persones que estan dins del món audiovisual sobre la 

influència que pot arribar a tenir la banda sonora per tal de transmetre emocions als 

espectadors.  

Aquest projecte es publicarà a Internet per tal que tothom hi pugui accedir. 



Anàlisi de referents  17 
	 	  

	

 

4. Anàlisi de referents  

Per realitzar aquest projecte cal realitzar un anàlisi dels referents del món del disseny del 

so, fent una interpretació crítica d’aquests. Per tal de fer-ho, a continuació es mostra un 

anàlisi sobre el so i la banda sonora d’escenes o fragments de sis pel·lícules premiades als 

Òscar per la seva banda sonora. S’analitzen quines emocions transmet la música de cada 

escena o fragment i es realitza una anàlisi sobre quines característiques reuneix per tal de 

transmetre aquestes emocions.  

Aquests referents seran escenes de diferent caire emocional i que, per tant, tenen missatges 

molt diferents a transmetre al seu públic.  

	

4.1. Anàlisi d’una escena de la pel·lícula Up  
 

   

 

 

Títol original: Up     Nacionalitat: EUA 

Director: Pete Docter,  Bob Peterson  Any: 2009 

Música: Michael Giacchino    

Fig. 4.1. Carl i la seva dona poc abans que mori. 
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4.1.1. Descripció de l’escena (00:07:09-00:11:03) 

Es tracta d’un fragment de pel·lícula que relata en pocs minuts la història de Carl 

Fredicksen i la seva dona. Inicialment es mostra com va ser el dia del seu casament, i poc a 

poc, van apareixent coses que van viure junts al llarg de la seva vida, fins que apareix el 

dia de la mort de la dona (veure Fig. 4.1.). Així doncs, és un fragment de la pel·lícula que 

transmet nostàlgia, però aquesta nostàlgia passa de ser feliç a ser trista. 

 

4.1.2. Anàlisi de la música de l’escena 

L’emoció principal que transmet aquesta música és nostàlgia. Al principi del fragment, la 

música transmet la nostàlgia d’allò que ja ha passat però que va ser bonic: el casament del 

Carl i la seva dona; el seu romanç de joves; com es van anar construint i decorant la seva 

casa, etc. En aquest moment, predominen els instruments de vent com ara trompetes, 

trombons, l’oboè, el clarinet, i també instruments de corda com ara violins i violoncels. A 

més, es tracta d’una música de caràcter ternari tenint en compte que és un vals escrit en 

compàs ¾ on l’accent recau en el primer temps. 

El ritme d’aquesta primera part és lent, però no exageradament lent. D’aquesta manera, el 

ritme d’aquesta música no és tan lent com per conduir a la quietud i el repòs, però tampoc 

tan ràpid com per conduir al moviment. El fet que sigui un vals fa que la música agafi un 

ritme agradable. 

Pel que fa als acords, predominen els acords majors i els acords de sèptima menor. Això fa 

que la música adopti un caràcter simpàtic i alegre, tot i que sigui nostàlgic. Els acords de 

sèptima menor aporten un punt melancòlic, i els acords majors aporten un punt alegre.  

La melodia no presenta gaires variacions i és força repetitiva, encara que el que sí que 

canvia són els instruments que la interpreten, ja que l’instrument principal va variant des 

d’una trompeta a un violí i acaba sent un piano. En la primera part, que és més alegre, 

aquests instruments principals són recolzats per tota l’orquestra, la qual fa de coixí i dóna 

cos i presència a la música. 
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Tot i això, en cert moment es visualitza com el Carl i la seva dona volen tenir un fill, però 

no poden. Aquest moment és trist i aquesta emoció és acompanyada per la música: el ritme 

baixa, els instruments que feien de coixí desapareixen i només queda la melodia principal 

interpretada per un piano molt lent. Poc a poc, la parella va tirant endavant i, d’aquesta 

manera, la música també va adoptant una altra vegada el ritme del vals, i els altres 

instruments es van incorporant donant recolzament als instruments principals. 

Finalment, quan la dona de Carl està a punt de morir, la música torna a adoptar un altre cop 

un ritme molt lent que condueix a la tristesa i per tant la nostàlgia passa a ser sentiment de 

pena. Poc, a poc, la variació melòdica va disminuint. En aquest moment, i fins la mort de la 

dona, el piano passa a ser l’únic instrument que se sent, sonant amb molta delicadesa i 

lentitud. Això fa que la música que abans semblava alegre (tot i que nostàlgica) passi a 

semblar trista i transmeti la sensació de buit que sent el Carl en morir la seva dona.  

 

4.2. Anàlisi d’una escena de la pel·lícula The Lord of the Rings: 

The return of the King  

 

 

 

 

Títol original: The Lord of the Rings: The return of the King     Nacionalitat: EUA 

Director: Peter Jackson                    Any: 2003 

Música: Howard Shore   

Fig. 4.2. Frodo intentant utilitzar la Luz de Eärendil. 
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4.2.1. Descripció de l’escena (02:06:32-02:07:42) 

Frodo ha entrat dins d’una cova perquè Gòlum l’ha enganyat i li ha dit que és l’únic camí 

possible. En aquesta cova viu una aranya enorme. Frodo comença a sentir sorolls estranys 

dins la cova i veu que tot està envoltat de teranyines. Espantat, comença a córrer i a 

relliscar per dins la cova, enredant-se per totes les teranyines que hi ha pel terra i per les 

parets. 

Enmig d’aquesta angoixa, Frodo recorda que l’elfa Galadriel li havia regalat un flascó 

anomenat Luz de Eärendil. Es tracta d’un petit flascó de cristall en el qual la Dama del 

Bosque havia dipositat la llum que emetia el vaixell de Eärendil i que servia per a guiar al 

portador de l’anell en la foscor del seu viatge a la terra de Mordor. Frodo ho recorda 

perquè comença a sentir les paraules que li va dir l’elfa quan li va regalar el flascó. En 

aquest moment, es treu el flascó de la butxaca i sembla que aquest sigui la salvació en 

emetre una màgica llum (veure Fig. 4.2.). Tot i això, Frodo s’adona que no ha servit de res 

i, a més, apareix l’aranya que viu en aquella cova i es disposa a atacar-lo. 

 

4.2.2. Anàlisi de la música de l’escena 

La música d’aquesta escena transmet principalment estrès i tensió, què és el que està 

sentint Frodo.  

El ritme d’aquesta música és molt ràpid, de manera que condueix al moviment. A més, la 

melodia no té gaires variacions i es fa ús dels semitons per tal de definir-la, fet que sumat 

al seu ritme ràpid fa que l’escena transmeti una gran angoixa.  

L’orquestració per a aquest fragment de la pel·lícula és força simple tenint en compte que 

només s’utilitzen instruments de corda fregada. L’instrument principal és el violí, que és 

interpretat d’una manera agressiva per tal de potenciar la sensació desagradable que té el 

personatge en aquell moment.  

Els altres instruments de corda fregada més greus fan de coixí al violí i també fan 

d’instrument principal en algun moment. 
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En el moment que es comença a sentir la veu de l’elfa recordant a Frodo que li va regalar 

el flascó, tots els instruments baixen d’intensitat, donant a entendre que s’aproxima un 

moment de calma. S’interpreten notes prolongades molt suaus mentre Frodo roman quiet a 

terra observant el flascó. Quan Frodo té l’esperança que aquell flascó l’ajudarà en un 

moment tant crític, els instruments de corda més greus deixen d’utilitzar els semitons i 

toquen tres notes que serveixen per a fer creure momentàniament a l’espectador que hi ha 

esperança. Per un moment, utilitzen acords agradables que fugen de l’angoixa i l’estrès.  

Tot i això, aquest moment és molt curt, ja que de seguida els violins pugen de volum i 

tornen a ser tocats amb la mateixa agressivitat que anteriorment. Els violins deixen de fer 

la variació melòdica que feien al principi i toquen notes agudes més prolongades a partir 

del moment en el qual apareix l’aranya. D’aquesta manera, deixa d’haver tant estrès com 

abans perquè Frodo ja ha descobert el monstre (l’aranya) que viu en aquella cova i, per 

tant, ha arribat al clímax de l’escena. Encara que la música deixi de transmetre tant estrès, 

segueix transmetent molta tensió, a través de les notes prolongades, ja que Frodo comença 

a córrer sense saber si l’aranya l’arribarà a atrapar o no.  

 

4.3. Anàlisi d’una escena de la pel·lícula E.T. the Extra-

Terrestrial 

 

 

 

 

4.3.1. Descripció de l’escena (01:07:35-01:08:42) 

Eliott va al bosc amb la seva bici i l’E.T. Mentre van en bici, es troben un camí dificultós i 

l’E.T. fa que la bicicleta voli per tal de superar aquests obstacles. La bicicleta, l’Eliott i 

l’E.T. comencen a volar pel cel passant per davant de la lluna plena (veure Fig. 4.3.) i, 

finalment, aterren en una altra part del bosc. 

Títol original: E.T. the Extra-Terrestrial      Nacionalitat: EUA 

Director: Steven Spielberg           Any: 1982 

Música: John Williams   
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4.3.2. Anàlisi de la música de l’escena 

La música d’aquesta escena transmet la màgia i la fascinació que representa el fet que 

l’Eliott i l’E.T estiguin volant pel cel amb una bicicleta gràcies als poders de 

l’extraterrestre.  

Abans que es posin a volar, la música transmet misteri i expectació. Aquesta música 

comença amb un volum baix, suggerint el misteri. La melodia segueix un patró que es va 

repetint però amb diferents notes. Poc a poc, la música va incrementant de volum generant 

tensió. Aquesta comença amb uns violins fent la melodia principal i com més augmenta el 

volum més instruments s’hi van afegint aportant cadascú el seu punt afegit d’intriga i 

màgia. El piano s’acaba tenint un paper important en aquest moment, ja que fa una altra 

melodia intrigant amb un ritme ràpid que li acaba de donar el punt d’emoció necessari a 

l’escena i que es combina perfectament amb la melodia del violí. Això condueix a 

l’espectador a pensar que està a punt de passar algun fet que serà important i interessant. 

Quan l’Eliott s’adona que no poden seguir anant en bicicleta diu al seu company E.T. que 

haurien de seguir caminant. En aquest moment, els instruments fan una nota mantinguda 

que va incrementant de volum, generant tensió per desembocar, per fi, en aquest fet 

important, és a dir, al punt d’interès de l’escena.  

Fig. 4.3. E.T. i Eliott volant per davant de la lluna amb una bicicleta. 
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Tan bon punt els dos protagonistes estan a punt de caure per un barranc, E.T. fa que voli la 

bicicleta i es comencin a enlairar pel cel. En aquest moment, s’acaba la música 

introductòria mencionada anteriorment i comença el tema de l’escena.  

Els instruments que tenen més presència en la música principal d’aquesta escena són de 

corda fregada: violins, violes, violoncels i contrabaix; i de vent, com ara flautes 

travesseres, oboès, clarinets, trompetes i trombons. Els violins i les flautes travesseres són 

els instruments que fan la melodia principal, encara que en certs moments deixen el 

protagonisme als clarinets i altres instruments de vent. Els violins i les flautes sonen de 

forma dolça i aguda i ajuden molt a donar el toc màgic que oscil·la entre el sentiment 

d’espant del nen, tenint en compte que té por de caure mentre va volant pel cel, i el 

sentiment de satisfacció i llibertat que sent per estar fent una cosa que mai havia fet gràcies 

a l’E.T.  

El ritme de la música no és ni lent ni ràpid, així que no incita ni al repòs ni al moviment 

extrem. Malgrat tot, la música té un ritme agradable que acompanya perfectament al vol 

pel cel dels dos personatges. 

 

4.4. Anàlisi d’una escena de la pel·lícula Star Wars. Episode IV: 

A New Hope 

 

 

 

 

 

 

 

Títol original: Star Wars. Episode IV: A New Hope. Nacionalitat: EUA 

Director: George Lucas            Any: 1977 

Música: John Williams   

Fig. 4.4. Luke Skywalker sortint a contemplar les dues llunes. 
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4.4.1. Descripció de l’escena (00:25:34-00:26:09) 

Luke Skywalker se sent frustrat perquè els seus tiets adoptius no el deixen anar a estudiar a 

l’estranger perquè volen que es quedi treballant amb ells al planeta Tatooine.  

A l’escena es veu com Skywalker surt a l’exterior, quan s’està fent de nit (veure Fig. 4.4.). 

Enfadat, xuta una pedra i posteriorment es queda mirant, inspirat, les dues llunes (una 

vermella i una blanca) que observa al cel. 

	

 4.4.2. Anàlisi de la música de l’escena  

A l’inici de l’escena Skywalker està trist, decebut i frustrat i per aquest motiu xuta una 

pedra. La música que sona transmet aquesta sensació de tristor i decepció que sent el 

personatge. En aquest moment, l’instrument protagonista (i pràcticament l’únic instrument 

que sona) és un trombó tocat de manera dolça i trista. El ritme de la música és lent i, per 

tant, ajuda a transmetre el sentiment de pena que sent el personatge. A més, el volum és 

baix, fet que contribueix en la sensació de tristesa, tot i que, poc a poc, aquest va 

incrementant. Mentre incrementa el volum de la música s’afegeix una arpa que acompanya 

el trombó i que l’ajuda a enllaçar el moment de tristesa amb el punt àlgid de l’escena: quan 

el personatge mira les dues llunes fixament, la música agafa molta més presència, tant en 

volum con en orquestració. S’afegeix com a coixí tota l’orquestra i els violins passen a 

realitzar la melodia principal, la qual és tocada amb ímpetu i força. Això fa que es 

transmeti a l’espectador una barreja entre la impotència que sent Luke Skywalker per voler 

anar a l’estranger i no poder i les ganes i desig que té de fer-ho. La música amb aquests 

violins dóna també esperança i transmet l’espectador l’esperança que el desig que té el 

personatge es farà realitat.   

 

4.5. Anàlisi d’una escena de la pel·lícula Gladiator 

 Títol original: Gladiator  .  Nacionalitat: EUA 

Director: Ridley Scott    Any: 2000 

Música: Hans Zimmer   
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4.5.1. Descripció de l’escena (00:09:10-00:10:12) 

L’Imperi Romà s’estenia des d’Àfrica fins al nord d’Anglaterra. A l’hivern del 180 dC, la 

campanya de dotze anys de l’Emperador Marco Aurelio contra les tribus bàrbares 

s’apropava a la seva  fi. Aquesta escena mostra l’última batalla entre els bàrbars i els 

romans (veure Fig. 4.5.). 

 

4.5.2. Anàlisi de la música de l’escena  

Aquesta escena és una escena de guerra i, per tant, necessita emoció. Aquesta emoció és 

transmesa per la música. A més, també s’identifica en la música un toc històric en la 

melodia, la qual no és molt complexa però situa a l’espectador en una època passada, en 

aquest cas, l’Edat Antiga. 

En aquesta escena la música no està en primer terme, tenint en compte que els altres sons 

també hi són molt presents. Així doncs, la música serveix per a recolzar el que l’escena per 

si sola transmet però, a més, la fa més èpica i emocionant. 

La música és interpretada pel conjunt de l’orquestra i té molta presència. El ritme és ràpid i  

acompanya, així, al gran moviment que es percep a l’escena.  

Inicialment, els instruments, tant de vent com de corda fregada, toquen notes greus que 

donen molt cos i força a l’escena. A més, els músics no interpreten una melodia lligada, 

Fig. 4.5. Batalla entre romans i bàrbars. 
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sinó que la toquen donant èmfasi a cada nota, incrementant, així, la sensació d’acció i 

emoció. 

Poc a poc, i a mesura que avança l’escena, la lluita entre els romans i els bàrbars és més 

intensa, i la música, per tal d’acompanyar-ho, va aportant, cada vegada, una melodia més 

aguda. Això fa que augmenti substancialment la tensió i la sensació de caos i guerra. 

 

4.6. Anàlisi d’una escena de la pel·lícula The Schindler List 

 

 

 

 

4.6.1. Descripció de l’escena (02:37:04-02:38:25) 

En aquesta escena es visualitza com Schindler acompanya cap a la seva fàbrica a totes les 

dones jueves que ha comprat (veure Fig. 4.6.), a les quals salva d’anar al camp de 

concentració d’Auschwitz. Tot i que és un moment esperançador per elles, porten la 

càrrega de tot el dolor patit a causa de l’Holocaust. 

Títol original: The Schindler List .  Nacionalitat: EUA 

Director: Steven Spielberg    Any: 1993 

Música: John Williams  

 

Fig. 4.6. Dones jueves sent rescatades per Schindler. 
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4.6.2. Anàlisi de la música de l’escena  

La música que apareix en aquesta escena es repeteix (amb variacions) al llarg de tota la 

pel·lícula. Així doncs, es tracta del tema musical principal de la pel·lícula.  

Aquest tema transmet un profund dolor, amb molta força i una gran interpretació per part 

del violí solista.  

John Williams va optar, en aquest cas, per composar una música senzilla, amb poca 

orquestració, però carregada d’emoció, fent referència al patiment i a la desgràcia que van 

haver de patir moltíssimes persones durant l’Holocaust. Així doncs, aquesta música 

apareix a diverses escenes, sempre que el director vol fer sentir pena a l’espectador 

recordant les matances indiscriminades que els nazis van dur a terme contra els jueus, 

simplement pel fet de ser-ho.  

El violí solista que s’escolta en la música de John Williams va ser interpretada per un 

violinista jueu, el qual va tocar cada nota amb un profund sentiment, fent que el so del violí 

es transformés en una infinita tristesa. Per tant, el violí protagonista és tocat amb molta 

dolçor. Aquest és recolzat principalment per instruments de corda fregada. També hi és 

present una arpa que hi afegeix cos.  

El ritme d’aquesta cançó és lent, fet que mesclat amb la interpretació del violí fa que 

l’espectador senti la buidor per la pèrdua de totes les víctimes i doni espai a reflexió. 
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5. Metodologia 

En aquest punt es descriuen quins processos i procediments han permès obtenir els 

objectius definits. 

Inicialment, per tal de començar aquest projecte, calia escollir si seria un treball únicament 

de recerca i anàlisi o si també hi inclouria una part pràctica. Es va decidir fer totes dues 

coses per tal d’aprofitar al màxim les possibilitats que oferia la realització d’aquest 

projecte. D’aquesta manera, s’ha pogut, d’una banda, fer un aprenentatge a partir de tota 

l’anàlisi realitzada i, de l’altra, demostrar tota aquesta anàlisi a través d’una part pràctica 

que, alhora, permetia millorar les pròpies tècniques i habilitats a l’hora de produir música 

per a audiovisuals. El fet de fer una part pràctica també ha facilitat la comprensió de la 

importància que té la manera en com ha estat pensada la música i el so d’una pel·lícula. 

Pel que fa a la recollida d’informació, es va fer una primera cerca per internet per tal de 

realitzar una primera documentació. A partir d’aquí, es va anar centrant l’atenció en 

aquelles informacions que semblaven més importants, ben contrastades i de fiar. Així 

doncs, es van anar guardant totes aquelles que podrien servir per al projecte. Posteriorment, 

es va anar a la biblioteca del Tecnocampus per tal de buscar llibres relacionats amb el 

treball que poguessin servir i amb tota aquesta informació es va poder començar a redactar 

el marc teòric. Es va realitzar de manera que fos el punt de partida de cara a l’anàlisi de 

referents, on s’hi poguessin aplicar els coneixements apresos. 

Es van concretar els punts que tindria el marc teòric. Per fer-ho, es va pensar en tots 

aquells aspectes que calia tenir clars per entendre la totalitat d’aquest projecte. El marc 

teòric segueix un fil conductor on cada apartat es relaciona amb l’anterior i aporta un nou 

tema.  

Quant als objectius, es va decidir separar els objectius principals dels secundaris per tal de 

tenir clar quins eren els objectius més importants a complir dels que ho són però en menor 

grau. A més, es va voler deixar clar quins eren els objectius del TFG, quins eren els 

objectius del producte, i quins els personals. 
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Es va decidir fer un estudi previ basat en l’anàlisi d’escenes pertinents a bandes sonores de 

pel·lícules que haguessin estat premiades als Òscar. Una altra opció era analitzar 

l’estructura musical de la banda sonora les pel·lícules completes, però es va considerar que 

estudiar la música d’escenes concretes facilitaria un anàlisi centrat en les emocions. 

D’aquesta manera, ha estat més fàcil esbrinar com cal fer la banda sonora d’un audiovisual 

segons el que es vol transmetre a l’espectador i investigar la vessant emocional de les 

bandes sonores en les pel·lícules. 

Durant tot el treball es van anar anotant les fonts utilitzades a la bibliografia, seguint les 

normes de citació APA. Aquestes fonts es van diferenciar entre llibres i articles i llocs web. 

A més, també es van afegir a la bibliografia les pel·lícules visualitzades de les quals es va 

fer l’anàlisi musical i emocional. 

Per aclarir els conceptes més tècnics del treball es van anar anotant les seves descripcions 

al glossari de termes que es pot trobar a l’inici del treball. Les definicions de cada paraula 

es van cercar a l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2).  

Per tal d’aplicar tots els coneixements adquirits, es va decidir produir tres músiques 

diferents per a una mateixa escena, per tal de demostrar com la música pot canviar 

totalment les emocions que sent l’espectador a l’hora de mirar una escena, així com la 

informació que li arriba. A més, es pretenia comprovar si totes les pautes apreses durant 

l’anàlisi de referents eren aplicables o no a l’hora de composar una peça musical per a una 

escena.  

La tria de l’escena d’una pel·lícula es va fer a través de la visualització de diverses 

pel·lícules. En aquestes pel·lícules es buscava una escena que reunís diferents 

característiques explicades en l’apartat de desenvolupament d’aquest treball. Tenint en 

compte aquests paràmetres, es va decidir, després de visualitzar escenes de diverses 

pel·lícules es va escollir una escena de la pel·lícula Cast Away o Náufrago en castellà.  

Abans de crear les músiques es va fer una ambientació musical en cadascuna de les tres 

propostes per tal de tenir una guia a l’hora de posar-se a composar. 

Aquestes músiques van estar buscades a través de la plataforma Jamendo Music 

(disponible a: https://www.jamendo.com/) on es van descarregar en mp3 (en baixa qualitat)
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només per tal de fer l’ambientació. Aquesta plataforma permet descarregar música 

legalment, gràcies a les llicències Creative Commons, i també permet baixar-les 

gratuïtament en baixa qualitat.   

La part pràctica del projecte es va dur a terme amb el software Logic Pro X, tenint en 

compte que era un programa de postproducció d’àudio i música que es dominava i en el 

qual es tenia instal·lades amplies llibreries de so i de música. Es va utilitzar el Kontakt com 

a plataforma per instal·lar llibreries de so i música, com ara Symphobia Library, 

Heavyocity, Action Strings, The Maveriks, Lumina i Scoring Strings. Es va utilitzar com a 

teclat MIDI el piano digital Roland HP-3e connectat a un iMac 21” el qual es va utilitzar 

per a dur a terme aquest projecte. Per tal de connectar el piano digital i l’ordinador es va 

fer ús d’una interfície USB MIDI anomenada MIDISPORT Uno de M-Audio.  

Després que cada música fos produïda amb el Logic Pro X, es van exportar els tres àudios 

(veure Fig. 5.1.),  i es va importar al software Final Cut Pro X, mitjançant el qual es va 

vincular la música amb el vídeo de l’escena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del programa Final Cut Pro es va fer l’exportació final del vídeo (veure Fig. 5.2.).

Fig. 5.1. Configuració utilitzada per a l’exportació dels tres àudios amb Logic Pro X. 
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Les tres músiques produïdes, juntament amb el vídeo de l’escena escollida de la pel·lícula 

Cast Away es van gravar en un DVD per tal de ser entregades al professorat avaluador.  

Un cop fetes les propostes musicals, es va realitzar una fitxa en forma d’enquesta per tal de 

passar-la a diferents espectadors. En aquesta enquesta es va preguntar l’edat i el nivell de 

coneixements audiovisuals i musicals dels enquestats i, posteriorment, els espectadors van 

haver de visualitzar l’escena en qüestió tres vegades, cada vegada amb un àudio diferent. 

En la fitxa d’observació apareixien un seguit d’emocions les quals cada enquestat havia de 

relacionar amb cada àudio escoltat. Aquesta primera part de l’enquesta servia per saber si 

s’havien aconseguit transmetre les emocions que es pretenien. En segon lloc, l’enquesta 

constava de dues preguntes més, que feien referència a la informació que transmetia la 

música en dos moments diferents de l’escena: al l’inici i al final.  

Pel que fa a l’edat dels participants, es va decidir escollir una àmplia franja d’edat, de tal 

manera que els resultats es poguessin analitzar de manera objectiva, ja que tot el públic és 

espectador. A més, l’escena escollida no requeria un públic d’una edat concreta. Tot i això, 

es va descartar fer-ho a menors d’edat i a gent de més de 65 anys per assegurar-se que tot

Fig. 5.2. Configuració utilitzada per a l’exportació dels tres vídeos amb Final Cut Pro X. 
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el públic sabés identificar bé les emocions que sentia. El número d’enquestes que es va 

decidir fer van ser 20.  

Aquestes enquestes es van realitzar personalment amb cada persona, per tal d’explicar de 

manera detallada i més entenedora les preguntes que hi apareixien i per tal que cadascú 

entengués bé el propòsit de l’enquesta. Per visualitzar les tres propostes, amb un MacBook 

12” i per escoltar-les es van utilitzar els auriculars Sennheiser HD 201. Les propostes van 

ser visualitzades i escoltades pels participants tantes vegades com aquests necessitessin.  

Es van obtenir una sèrie de resultats els quals van ser analitzats en funció de l’àudio 

escoltat i a través dels quals es van crear gràfics per tal de representar visualment i d’una 

manera més clara els resultats obtinguts. A partir d’aquests gràfics i de la informació 

recopilada es van analitzar els resultats per tal d’obtenir una sèrie de conclusions. 

Durant la realització del treball es van realitzar un seguit de tutories personals amb el tutor 

per tal de fer un seguiment sobre el projecte i per assegurar la correcta realització d’aquest. 
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6. Desenvolupament 

En aquest apartat s’explicarà el desenvolupament de la part pràctica d’aquest projecte. 

 

6.1. Descripció de la idea del projecte  

La idea del projecte consisteix en la producció i creació de tres propostes musicals per a 

una mateixa escena audiovisual. Aquestes tres produccions pretenen transmetre cadascuna 

unes emocions i unes sensacions diferents a les altres.  

D’una banda, es vol demostrar la importància que té la banda sonora pel que fa a la 

percepció dels espectadors i a les emocions i sensacions que senten davant d’una peça 

audiovisual. El fet que el so i de música sigui d’una manera concreta determina com li 

arriba la informació al públic i, per tant, és imprescindible establir què es vol fer sentir 

abans de posar-se a composar.  

D’altra banda, es pretén esbrinar si les informacions adquirides a partir del marc teòric i 

l’anàlisi de referents són aplicables a la producció de músiques tenint en compte les 

emocions que es volen transmetre.  

 

6.2. La tria de l’escena 

Es va escollir una escena de la pel·lícula Cast Away (01:31:40 – 01:32:49), tenint en 

compte que complia tots els requisits exposats a la metodologia: 

• Que no tingués diàleg o en tingués poc, ja que era una aspecte poc rellevant en el 

transfons d’aquest projecte i no hi havia interès en gravar el discurs dels 

personatges. 

• Que tingués lloc a un entorn natural. 

• Que pogués donar peu a diverses sensacions i emocions.  

• Que no hi apareguessin gaires personatges, per tal de focalitzar l’atenció en les 

emocions d’un o pocs personatges. 
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L’escena forma part de la pel·lícula Cast Away. Aquesta tracta d’un executiu de l’empresa 

multinacional FedEx, la vida del qual fa un canvi radical en el moment en el que té un 

accident d’avió i es queda aïllat de la civilització en una illa tropical situada enmig de 

l’oceà. Després de quatre anys de soledat aprenent a sobreviure a l’illa decideix arriscar la 

seva vida endinsant-se mar endins per tal d’intentar sortir d’aquella illa solitària.  

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

 

 

L’escena escollida per tal de fer les tres propostes musicals és just en aquest moment en el 

qual el personatge intenta escapar de la illa lluitant contra les onades amb l’ajuda d’una 

barca construïda per ell mateix. 

	

6.3. Fitxa tècnica  

•  

 

Fig. 6.1. Chuck Noland a l’illa. 

Títol original: Cast Away  .  Nacionalitat: EUA 

Director: Robert Zemeckis    Any: 2000 

Música: Alan Silvestri    Duració: 143min   
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6.4. La tria de les sensacions i emocions 

Visualitzant l’escena repetidament, es van imaginar diverses emocions que es podien 

transmetre canviant de música. Es van valorar emocions que poguessin donar sentit a 

l’escena: triomf, esperança, satisfacció, inseguretat, angoixa, tensió, patiment, dolor... 

Es va decidir que les emocions que més encaixaven amb l’escena eren les següents: 

• Proposta 1: Tensió, inquietud, inseguretat.  

• Proposta 2: Dolor, tristesa i compassió. 

• Proposta 3: Satisfacció, esperança i triomf. 

Així doncs, aquestes van ser les emocions que es van pretendre transmetre en termes 

generals a cadascun dels àudios. 

6.5. L’ambientació musical 

L’ambientació musical consisteix en posar a les imatges en qüestió una música ja creada 

que transmeti exactament aquelles emocions que es volen causar. D’aquesta manera, a 

l’hora de crear la música, el compositor pot tenir una guia del camí que ha de seguir per tal 

d’arribar a transmetre allò que vol a l’espectador.  

En aquest treball s’ha utilitzat una ambientació musical per a cadascuna de les tres 

propostes abans que fos creat cada disseny de so i música. Aquestes músiques van ser 

cercades a la plataforma Jamendo Music, tal com s’indica a la metodologia. Es van 

descarregar per tal de fer l’ambientació i tenir una guia per començar a composar. Les 

peces musicals descarregades van ser les següents: 

• Proposta 1: The legend of terror d’Aledjones Musics. 

• Proposta 2: Sentimental de Matti Paalanen. 

• Proposta 3: Emotion de Maati Paalanen. 

A través d’aquestes propostes es va tenir una guia per tal d’aconseguir plasmar unes 

emocions concretes a les tres músiques. D’altra banda, es van aprofitar talls d’aquestes 

peces musicals i d’altres com ara bandes sonores de pel·lícules per tal de fer una 
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ambientació més acotada per tal de donar a l’espectador a través de la música les 

informacions pertinents en cada moment.  

6.6. Spotting 

6.6.1.  Proposta 1: Tensió, temor i inseguretat 

 

6.6.2. Proposta 2: Dolor, tristesa i compassió

TEMPS DESCRIPCIÓ 

00:00 – 00:06  Text: Proposta 1. 

00:06 – 00:28 Música que creï intriga a l’espectador, generant tensió. Instruments principals: 

corda fregada.  

00:28 – 00:38 S’afegeix una viola solista que remarca encara més el perill que genera l’onada 

que s’apropa (tot i que encara no es tracta de l’onada gran). 

00:38 – 01:11 

Quan es veu per primera vegada l’onada gegant que es va apropant al 

protagonista passen a tenir el protagonisme els instruments de corda fregada 

greus i els vents també els recolzen. D’aquesta manera, s’acompanya la sensació 

poderosa de l’onada i la inseguretat del personatge, que ho té difícil per superar 

aquesta gran onada. 

TEMPS DESCRIPCIÓ 

00:00 – 00:06  Text: Proposta 3. 

00:06 – 00:28 Instruments de corda fregada aguts i alegres, que simbolitzen el triomf del 

protagonista envers les onades. 

00:28 – 00:38 
S’afegeixen violoncels més greus que acompanyen l’aparició de l’onada mitjana. 

No obstant, com que la melodia que interpreten la resta d’instruments és alegre, 

es demostra la força del protagonista per sobre de les onades. 

00:38 – 01:11 

Quan apareix l’onada gran van apareixen violins fent staccato per acompanyar 

l’aparició d’aquesta, però la música seguirà sent alegre i això farà que no es dubti 

del triomf del protagonista. 

Taula. 6.1. Spotting de la proposta 1. 

Taula. 6.2. Spotting de la proposta 2. 
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6.6.3. Proposta 3: Satisfacció, esperança i triomf 

 

6.7. Les tres propostes de música 

Es van realitzar les tres propostes de música original dissenyada amb el programa Logic 

Pro X. Cadascuna d’aquestes tres propostes va ser dissenyada intentant transmetre 

emocions diferents i també explicant informacions diferents. 

6.7.1.  Proposta 1: Tensió, temor i inseguretat 

En aquesta primera proposta (veure Fig. 6.2.) es volia que l’espectador temés per si el 

protagonista seria capaç de superar les onades o es quedaria en l’intent. Es volia enfocar 

des del punt de vista de la intriga i tensió, transmetent la inseguretat del personatge.  

Es va decidir optar per un ritme més aviat lent per tal de reforçar la sensació d’intriga. 

Després de provar diverses combinacions de notes es va esbrinar que utilitzant una 

separació entre notes d’un to o de un semitò es transmetia molt l’emoció de tensió. En 

l’apartat d’“Els paràmetres musicals i la seva influència” del marc teòric d’aquest treball,  

consta que si una música està formada majoritàriament per acords dissonants pot produir 

TEMPS DESCRIPCIÓ 

00:00 – 00:06 Text: Proposta 2. 

00:06 – 00:38 Música trista interpretada amb piano que reflexa el sentiment de dolor del 

personatge per la soledat i els calvaris viscuts a la illa. 

00:38 – 01:03 
S’afegeixen al piano instruments de corda fregada i van incrementant d’intensitat 

a mesura que l’onada s’apropa. Aquests simbolitzen la força de l’onada i la 

debilitat del personatge. 

01:03 – 01:11 

Quan el protagonista deixa anar la vela que havia preparat, es puja la tonalitat un 

to i mig de tots els instruments per tal de remarcar el aquest factor inesperat i 

transmetre la sensació de triomf, tenint en compte que el personatge aconsegueix 

superar l’onada, malgrat tot el dolor que porta a sobre. 

Taula. 6.3. Spotting de la proposta 3. 
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sensació d’ansietat. Per aquest motiu, les notes que quedaven a prop entre sí, quan sonaven 

molt seguides provocaven la sensació d’angoixa i perill. Aquestes notes anaven en un ordre 

ascendent dintre de l’escala de do major. Es va escollir una tonalitat major per tal de no 

transmetre l’emoció de tristesa o nostàlgia.  

Es va donar gairebé tot el protagonisme als instruments de corda fregada, ja que eren els 

que millor acompanyaven les emocions que es volien transmetre. A més, en els casos 

analitzats en l’anàlisi de referents que es transmetien emocions semblants a les que es 

pretenien transmetre en aquesta primera proposta de música també utilitzaven els 

instruments de corda fregada, majoritàriament.  

Els violins i les violes es van panoramitzar lleugerament a l’esquerra per tal que la mescla 

de totes les cordes no quedés massa empastada. D’aquesta manera, es va guanyar una mica 

d’espai entre els diferents instruments. A més, es va col·locar un filtre passa alts als violins 

per tal de separar-los encara més de la resta d’instruments i donar-los més importància.   

No es van voler utilitzar acords dissonants molt marcats per tal de no transmetre irritabilitat 

a l’espectador, ja que no era la intenció. En l’escena de The Lord of the Rings analitzada a 

l’anàlisi de referents es fa ús dels semitons i de ritmes ràpids per fer que l’espectador senti 

angoixa i irritabilitat. En la proposta que es fa en aquest treball per l’escena de Cast Away, 

es volia transmetre sensació de perill i de tensió però no es volia arribar a l’extrem de The 

Lord of the Rings i per aquest motiu es va decidir utilitzar una velocitat força més 

disminuïda.  

A més, a The Lord of the Rings, els violins són tocats de manera aguda i estrident, fet que 

reforça la sensació d’estrès tant accentuada, la qual no es volia transmetre en aquesta 

proposta per a Cast Away. Per aquest motiu, es va decidir que els instruments de corda 

fregada fessin notes més greus i intrigants, tocades amb més suavitat.  

Quan al personatge se li acosta una onada una mica perillosa, entra una viola, la qual no va 

ser tocada ni molt greu ni molt aguda, per tal de contextualitzar un primer moment de més 

tensió degut a l’onada. Tenint en compte que després s’aproximaria una onada més gran, es 

va deixar el protagonisme als violoncels i els contrabaixos per més tard.
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En el moment que s’aproxima l’onada gegant, les notes seguides separades per un to o un 

semitò van passar a realitzar-se en ordre descendent, de manera que marquessin un canvi 

en l’escena i, al ser notes més greus, es potenciés la sensació de perill en la que es sotmetia 

el personatge.  Es van remarcar molt els instruments més greus com els violoncels i els 

contrabaixos, els quals es va decidir que fessin staccato amb tons greus i es va fer que 

anessin augmentant d’intensitat per tal que cada cop que l’onada s’apropés la situació del 

personatge semblés més perillosa.  

Finalment, en el moment que el protagonista deixa anar la vela que havia construït per tal 

d’intentar superar l’onada gegant, es van col·locar uns violins fent notes agudes amb 

staccato per tal de seguir generant tensió però amb un punt més angoixant, de tal manera 

que la vela no semblés la solució a l’onada, sinó que seguís havent el dubte de si el 

protagonista aconseguiria superar-la o no.  

Així doncs, en aquesta proposta, a diferència de la proposta següent, es volia que 

l’espectador tota l’estona patís pel personatge. Per tant, la majoria d’emocions que es 

volien transmetre pertanyien al grup d’emocions negatives. 

 
Fig. 6.2. Captura de pantalla del projecte “Proposta 1” fet amb Logic Pro X. 
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6.7.2. Proposta 2: Dolor, tristesa i compassió 

En aquesta segona proposta (veure Fig. 6.3.) pretenia que l’espectador, al visualitzar 

aquesta escena sentís pena pel personatge, el qual duia el pes de la tristesa i la soledat a 

sobre seu i, per tant, es volia que el públic sentís compassió per un home que està intentant 

escapar d’una illa en la qual ha hagut de sobreviure durant anys, i que ho té molt difícil per 

aconseguir sortir-ne.  No era una escena calmada, així doncs, tot i que es volgués 

transmetre dolor i tristesa no podia ser una melodia gaire lenta perquè induiria massa al 

repòs. D’aquesta manera, es va optar per un terme mig.  

La informació que es volia transmetre a l’espectador era que el personatge tenia un 

panorama difícil, enfocat des del punt de vista de la tristesa i la compassió. Fins a l’últim 

moment, quan el protagonista deixa anar la vela que ell mateix havia creat, no es volia que 

l’espectador tingués la sensació segura que superaria les onades.  

Així doncs, inicialment, es va decidir començar aquesta música amb un sol instrument, tal 

com va fer Michael Giacchino a l’escena d’Up analitzada a l’anàlisi de referents d’aquest 

treball: en el moment més trist, quan mor la dona de Carl, opta per deixar un sol instrument 

(un piano), per tal d’acompanyar el sentiment de tristesa del personatge. Aquest recurs 

també l’utilitza John Williams en l’escena d’Star Wars analitzada, on, per tal de transmetre 

la tristesa i decepció del personatge utilitza també com a únic instrument principal un 

trombó. Per últim, també és un recurs utilitzat per John Williams a The Schindler List, on 

per transmetre una gran tristesa fa que la música sigui interpretada per un violí solista. 

Es va decidir que a l’inici de l’escena el piano fos l’instrument principal i fos tocat amb 

delicadesa. Utilitzant un sol instrument també es pretenia que l’escena tingués un tarannà 

més íntim. 

Tal com es va esbrinar durant la realització del marc teòric, els ritmes regulars i més 

monòtons produeixen sensacions més aviat tristes. Per tant, es va decidir fer una melodia 

que no tingués ritmes irregulars i fos una roda.  

La tonalitat de la música és la menor. Es va decidir optar per tonalitats menors tenint en 

compte que aquestes s’apropen més a la tristesa i la melancolia que els acords majors. Es 

van utilitzar acords consonants que no resulten desagradables a l’oïda.  
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El piano representa sensació de tristesa i de dubte en un bon principi i, per tant, es pretenia 

que no se sabés què passaria, si el protagonista aconseguiria superar les onades o no. Quan 

s’apropa l’onada gegant s’afegeixen instruments de corda fregada que remarquen la força i 

el poder de l’onada envers la debilitat del protagonista. La intensitat d’aquests instruments 

va augmentant progressivament acompanyant l’apropament de l’onada cap al personatge.  

Es van panoramitzar els instruments més aguts de corda fregada (violes i violins) 

lleugerament a l’esquerra per tal de donar-los més presència i separar-los dels instruments 

més greus i del piano, els quals es van deixar centrats.  

Es va aplicar un filtre passa baixos als violoncels per tal de donar-los més cos i que la 

mescla sonés més contundent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3. Captura de pantalla del projecte “Proposta 2” fet amb Logic Pro X. 
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Finalment, quan l’onada arriba, el protagonista deixa anar una vela que havia preparat amb 

anterioritat. Aquest fet és un factor sorpresa ja que l’espectador dubta que se’n pugui sortir. 

Es va pujar la música un to i mig per tal d’acompanyar el que es vol transmetre a 

l’espectador: que la vela és la solució per superar l’onada final. A més, aquesta pujada d’un 

to i mig es va idear tenint en compte que els tons més aguts indueixen a l’alegria, mentre 

que els greus condueixen més a la tristesa. D’aquesta manera, es volia que la vela fos la 

gran esperança de l’espectador.  

Així doncs, en aquesta proposta es pretenia que els espectadors patissin pel protagonista 

fins al moment en el qual aquest deixés anar la vela. En aquest moment, es volia que el 

públic estigués segur que tot quedaria solucionat.  

Aquesta proposta consistia en una barreja d’emocions negatives i positives, ja que es 

pretenia transmetre la tristesa i el dolor que el personatge sentia, però enfocant-ho cap a 

emocions ambigües que en aquest cas es podrien considerar com a positives: la compassió 

i l’esperança. La compassió es podria considerar una emoció positiva ja que fa referència a 

la capacitat d’empatitzar amb el personatge, tot i que aquest senti una emoció negativa. 

D’altra banda, l’esperança es podria considerar una emoció també positiva perquè fa que 

els espectadors vegin possibilitats al fet que el personatge se’n pugui sortir, i això és el que 

passa finalment.  

 

6.7.3. Proposta 3: Satisfacció, esperança i triomf 

La intenció d’aquesta proposta (veure Fig. 6.4.) va ser que l’espectador no patís en cap 

moment pel protagonista. Encara que en les imatges s’observés com el protagonista patia, 

es pretenia que la música transmetés a l’espectador la seguretat del protagonista i confiés 

en l’esperança que tot sortiria bé.  

Es va optar per un ritme no gaire lent per tal que fos més alegre que trist. Com que es volia 

aconseguir un punt èpic es va optar pel predomini dels instruments de corda fregada.  

Es va realitzar una melodia dinàmica per tal de generar simpatia i no al contrari. 
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Pel que fa a l’harmonia, es van utilitzar acords consonants, tenint en compte que els acords 

consonants produeixen sensació de simpatia, benestar o alegria, tal com s’havia esbrinat al 

marc teòric d’aquest treball. 

Es va utilitzar una tonalitat major (do major) ja que com consta al marc teòric, les tonalitats 

majors evoquen a estats alegres i eufòrics.  

Quant al volum, es va utilitzar un volum moderadament elevat, fet que va contribuir a la 

sensació de victòria i seguretat.  

Inicialment, es va decidir posar instruments de corda tocats de manera suau i lligada i 

donant molt protagonisme al violoncel. Quan el personatge s’enfronta a la primera onada 

es va decidir posar un contrabaix fent staccato per tal de reforçar el nou element que 

apareixia a la pantalla. No obstant, la melodia tan alegre seguia generant el poder del 

protagonista per sobre de l’onada. 

Posteriorment, quan l’onada gegant entra a l’escena, es va optar per fer entrar violins que 

realitzessin una melodia aguda i poc lligada per tal de reforçar el triomf del protagonista 

per sobre de la gran onada.  

Quan el protagonista deixa anar la vela la música pretenia seguir transmetent la victòria del 

protagonista i l’emoció de felicitat.  

D’aquesta manera, durant tota aquesta proposta de música es pretenia transmetre emocions 

positives als espectadors. 
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Fig. 6.4. Captura de pantalla del projecte “Proposta 3” fet amb Logic Pro X. 
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7. Resultats 

Per tal de comprovar si el que es volia transmetre amb cadascuna de les tres propostes 

mencionades anteriorment es va realitzar una enquesta, la qual es va fer a 20 persones 

d’entre 21 i 60 anys (veure Fig. 7.1. i Fig 7.2). Les enquestes van ser realitzades durant un 

període d’una setmana. Es va preguntar l’edat i els coneixements audiovisuals i musicals 

per tal de caracteritzar la mostra i demostrar que aquesta és variada. 

 

 

 

 

Fig. 7.1. Primera part de l’enquesta. 
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Fig. 7.2. Segona part part de l’enquesta. 
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7.1. Resultats esperats  

A continuació es mostren quines respostes s’esperava per part dels enquestats d’acord amb 

les emocions i la informació que es pretenia que els arribés a través de les tres propostes de 

música realitzades. 

Els espectadors van omplir la fitxa diferenciada en dues parts diferents. En la primera part 

de l’enquesta (veure Fig. 7.3.) van haver d’identificar les emocions generals que els 

transmetia cada música; com a màxim havien de marcar dues o tres emocions. 

Fig. 7.3. Resultats esperats de la primera part de l’enquesta. 
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En la segona part de l’enquesta (veure Fig. 7.4.) l’espectador havia d’identificar per cada 

àudio quina informació els arribava en dos moments diferents de l’escena: al principi 

d’aquesta, on havia d’identificar entre dues opcions; i al final de l’escena, on havia 

d’identificar entre tres opcions. 

Fig. 7.4. Resultats esperats de la segona part de l’enquesta. 



Resultats  51
	 	  

	

 

7.2. Enquestes realitzades	 

A continuació s’adjunten les enquestes realitzades als 20 participants (veure Figs. 7.5-7.24)  

Fig. 7.5. Enquesta realitzada 1. 
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Fig. 7.6. Enquesta realitzada 2. 
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Fig. 7.7. Enquesta realitzada 3. 
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Fig. 7.8. Enquesta realitzada 4. 
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Fig. 7.9. Enquesta realitzada 5. 
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Fig. 7.10. Enquesta realitzada 6. 
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Fig. 7.11. Enquesta realitzada 7. 
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Fig. 7.12. Enquesta realitzada 8. 
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Fig. 7.13. Enquesta realitzada 9. 
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	 Fig. 7.14. Enquesta realitzada 10. 
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Fig. 7.15. Enquesta realitzada 11. 
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Fig. 7.16. Enquesta realitzada 12. 
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Fig. 7.17. Enquesta realitzada 13. 
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Fig. 7.18. Enquesta realitzada 14. 
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Fig. 7.19. Enquesta realitzada 15. 
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Fig. 7.20. Enquesta realitzada 16. 
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Fig. 7.21. Enquesta realitzada 17. 
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Fig. 7.22. Enquesta realitzada 18. 
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Fig. 7.23. Enquesta realitzada 19. 
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Fig. 7.24. Enquesta realitzada 20. 
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8. Anàlisi i discussió de resultats 

Una vegada obtingudes 20 enquestes, s’han realitzat una sèrie de gràfiques per tal de 

comparar els resultats i obtenir informació sobre quines han estat les respostes més 

freqüentades en cadascun dels àudios. 

Per tal d’analitzar els resultats, en primer lloc, s’han identificat les 12 emocions 

considerades segons si són positives i en negatives (veure Taula 8.1.). La compassió i 

l’esperança són dues emocions ambigües, que tal com consta al marc teòric d’aquest 

treball, són emocions que depenent del context en el qual es trobin es poden considerar 

com a positives o com a negatives. En aquest cas, totes dues s’han considerat com a 

positives.  

 

S’ha decidit eliminar l’emoció de sorpresa ja que és una emoció ambigua que no es 

pretenia transmetre en cap dels casos i, a més, cap dels participants l’ha considerat en cap 

de les opcions. En segon lloc, s’han analitzat les 12 emocions identificades per cada àudio 

pels espectadors (veure Fig. 8.1.). 

EMOCIONS POSITIVES EMOCIONS NEGATIVES 

Satisfacció Temor 

Serenitat Tristesa 

Triomf Por 

Esperança Dolor 

Seguretat Inseguretat 

Compassió Tensió 

Taula 8.1. Emocions positives i negatives. 
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Pel que fa a l’àudio 1, les quatre emocions que més han sentit els espectadors han estat: 

temor, por, inseguretat i tensió. L’emoció que ha predominat per sobre de les altres ha estat 

la tensió, seguida del temor. 

En el cas de l’àudio 2, les quatre emocions més freqüents han estat: tristesa, compassió, 

esperança i dolor. La tristesa ha estat l’emoció més sentida, seguida de la compassió.  

Per últim, en l’àudio 3, les emocions que més han arribat han estat: triomf, seguretat, 

esperança i satisfacció. Les dues emocions que més han predominat han estat la seguretat i 

el triomf. 

Fent una valoració general d’aquestes dades, es pot concretar que en els tres casos, els 

resultats han estat els que s’esperaven, d’acord amb la Fig 7.3. Per tant, cadascuna de les 

músiques produïdes ha complert amb les expectatives esperades. 
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Àudio 1

Àudio 2

Àudio 3

Fig. 8.1. Comparació d’emocions per àudios de tots els espectadors. 
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Posteriorment, s’han comparat les emocions agrupades en positives o negatives. 

En l’àudio 1 (veure Fig. 8.3.) les emocions negatives (95%) han predominat molt per sobre 

de les positives (5%), tal com s’esperava. 

 

En l’àudio 2 (veure Fig. 8.3.) no han predominat cap dels dos tipus d’emocions, tal com 

s’havia previst. Tot i això, les emocions negatives (53%) han estat una mica superiors a les 

positives (47%).  

Fig. 8.2. Percentatge d’emocions positives i negatives de l’àudio 1. 

5%

95%

A1-Emocions positives

A1-Emocions negatives

47%

53%

A2-Emocions positives

A2-Emocions negatives

Fig. 8.3. Percentatge d’emocions positives i negatives de l’àudio 2. 
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Finalment, es pot observar com en l’àudio 3, han predominat clarament les emocions 

positives (98%) per sobre de les negatives (2%), tal com es pretenia (veure Fig. 8.4). 

 

 

 

	

	

	

	

	

 

Per tal de veure aquests resultats d’una manera conjunta s’ha realitzat un altre gràfic, on es 

poden comparar la Fig. 8.2., la Fig. 8.3., i la Fig. 8.4. (veure Fig. 8.5.). 

 

 
	

	

	

	

 

  

98%

2%

A3-Emocions positives
A3-Emocions negatives

Fig 8.4. Percentatge d’emocions positives i negatives de l’àudio 3. 

0 10 20 30 40 50 60

A3-Emocions positives
A3-Emocions negatives

A2-Emocions positives
A2-Emocions negatives

A1-Emocions positives
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Fig. 8.5. Comparació per als tres àudios (A1, A2, A3) del conjunt d’emocions 

positives i negatives en valors absoluts. 
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Pel que fa a la segona part de l’enquesta, s’ha realitzat un gràfic (veure Fig. 8.7.) per tal 

d’analitzar els resultats sobre la primera pregunta (veure Fig. 8.6.) i un altre gràfic (veure 

Fig. 8.9.) per analitzar-ne els de la segona pregunta (veure Fig. 8.8). 
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Fig. 8.7. Comparació del nombre d’enquestats que han contestat l’opció 1 o 
l’opció 2 per a cadascun dels tres àudios en la primera pregunta de la segona 

part. 

Fig. 8.6. Primera pregunta de la segona part de l’enquesta. 
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Fig. 8.8. Segona pregunta de la segona prat de l’enquesta. 
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Fig. 8.9. Comparació del nombre d’enquestats que han contestat l’opció 1, 
l’opció 2 o l’opció 3 per a cadascun dels tres àudios en la segona pregunta de la 

segona part. 
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Com es pot comprovar en la Fig. 8.7., en el primer àudio tots els enquestats al principi de 

l’escena van rebre la informació que la situació del personatge era difícil i, per tant, no se 

sabia si aquest podria superar les onades. En el segon àudio tots els enquestats menys un 

van rebre la mateixa informació que amb el primer. En canvi, en el tercer àudio tots van 

rebre la informació que al principi de l’escena el protagonista tenia la sort de cara i molt 

probablement podria superar les onades. 

D’altra banda, en la Fig. 8.9., es pot observar com en l’àudio 1 tots els enquestats menys 

tres van interpretar que al final de l’escena la música igual que en la resta de l’escena, 

indicava la inseguretat i la tensió a la que estava sotmès el protagonista i que aquest ho 

tenia difícil per superar l’onada final. En l’àudio 2, tots els enquestats menys dos van 

adonar-se que la música feia un canvi en el moment que el protagonista deixa anar la vela i 

van creure que la vela era la solució i aconseguiria superar l’onada (en la part final de 

l’escena). Per últim, en l’àudio 3, tots els enquestats menys dos van creure en la part final 

de l’escena que la música indicava el triomf del personatge vers les onades. 

En els dos casos s’han obtingut els resultats que s’esperaven. A més, es pot observar una 

gran correlació entre la primera part de l’enquesta i la segona part. S’observa una relació 

entre el fet que la majoria de les emocions que els espectadors havien sentit amb l’àudio 1 

fossin negatives, amb que a l’inici de l’escena els espectadors creguessin el personatge ho 

tenia difícil i potser no se’n sortiria. Pel que fa a l’àudio 3 s’observa la mateixa relació 

entre les dues parts de l’enquesta però amb les emocions positives, ja que els espectadors 

van marcar emocions positives en la primera part, i tots van tenir la sensació que el 

personatge tenia la sort de cara, en la segona part. Quant a l’àudio 2, no s’observa amb 

tanta claredat aquesta relació, ja que els espectadors en la primera part han marcat tant 

emocions negatives com positives i, en canvi, tots tenien dubtes a l’inici de l’escena sobre 

si el protagonista se’n sortiria o no. El fet que no marquessin la majoria d’emocions com a 

positives, ha fet que dubtessin a l’inici de l’escena sobre el triomf del protagonista.  
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9. Conclusions 

D’acord amb els objectius plantejats, en la part teòrica d’aquest treball s’ha determinat la 

vessant emocional en les bandes sonores de les pel·lícules a partir de l’anàlisi de la música 

de diferents escenes. S’han identificat els aspectes comentats al marc teòric en cadascun 

dels referents analitzats, com ara el ritme, la melodia, l’harmonia, el to, la tonalitat, el 

volum i el silenci. Tots aquests aspectes es van relacionar amb les emocions que cada 

música produïa a l’espectador. Així doncs, identificant les característiques de cada música 

segons les emocions que es volien fer arribar al públic, es va identificar com calia 

dissenyar la banda sonora d’un audiovisual segons les emocions que es volien transmetre, 

tal com s’ha plantejat als objectius. 

Aquest aprenentatge ha permès adquirir els coneixements necessaris de cara a la part 

pràctica, ja que les pautes seguides per grans compositors de bandes sonores es van poder 

aplicar a l’hora de produir tres músiques originals per a una mateixa escena de la pel·lícula 

Cast Away, concretament l’escena on el protagonista intenta fugir de l’illa on ha estat 

vivint sol des de fa quatre anys amb l’ajuda d’una barca construïda per ell mateix. Per tal 

de produir cada música es va anar revisant l’anàlisi que s’havia realitzat anteriorment i, 

d’aquesta manera, es van relacionar quines emocions buscaven transmetre les músiques 

analitzades i les músiques que es volien crear. D’aquesta manera, es van aplicar algunes de 

les pautes trobades durant la fase d’anàlisi en la fase de creació.  

Amb les tres músiques originals es va poder demostrar com la música transmet emocions i 

informacions diferents als espectadors. Això va ser possible gràcies a la realització d’una 

enquesta a vint persones de diferents edats i de coneixements musicals i audiovisuals 

diversos. L’anàlisi de resultats, ha permès esbrinar que aquelles emocions i informacions 

que s’havien volgut transmetre en cadascuna de les tres propostes musicals havien arribat 

correctament als espectadors. 

Les emocions més remarcades, en conjunt, han estat: tensió i temor (àudio 1), tristesa i 

compassió (àudio 2) i seguretat i triomf (àudio 3), que corresponen als resultats esperats. 

L’anàlisi de les emocions agrupades demostra la transmissió d’emocions positives (98% a 

l’àudio 1) i negatives (95% a l’àudio 2) o barrejades (aproximadament 50% positives i 
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 50% negatives a l’àudio 3). Aquest aspecte confirma també el plantejament inicial en la 

creació dels àudios. 

S’ha pogut constatar com les característiques musicals de cada un dels àudios originals 

determinen la percepció del conjunt de l’escena.  

A títol personal, ha estat un projecte molt enriquidor, ja que s’ha pogut aprendre com 

dissenyar una banda sonora adaptada a una seqüència audiovisual i s’han pogut adquirir 

coneixements per a composar una música per tal de transmetre unes emocions concretes.
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10. Possibles ampliacions 

Aquest projecte es podria ampliar a diversos nivells. 

D’una banda, pel que fa a la part teòrica, es podria haver realitzat un marc teòric molt més 

extens, així com un anàlisi de referents més ampli. Es va considerar que per a la realització 

d’aquest treball l’extensió d’aquests dos punts era l’adequada i per aquest motiu no es van 

ampliar. Pel que fa a l’anàlisi de referents, es podria haver analitzat la banda sonora 

completa de cada pel·lícula, valorant la relació entre tots els temes musicals que apareixien 

en cada pel·lícula. En aquest cas, el projecte s’enfocaria en relació a com es genera una 

banda sonora completa, seguint un fil conductor entre un tema musical i un altre, sobre 

com es modifica cada tema segons el moment de la pel·lícula en el qual sona, o com 

s’atribueix cada tema a un personatge en concret. 

D’altra banda, pel que fa a la part pràctica, es podrien haver realitzat les partitures de 

cadascuna de les peces musicals creades i anar a un estudi a gravar cadascuna d’elles 

interpretada per instruments reals. D’aquesta manera, la intenció de la música en cada 

moment hauria arribat al públic d’una manera més real i emotiva. No es va fer d’aquesta 

manera per falta de pressupost, però es considera que hagués estat la manera més oportuna 

i efectiva per tal de fer arribar les emocions esperades als espectadors. A més, l’anàlisi de 

resultats hauria pogut ser molt més profunda, però es va considerar que per extreure la 

informació que es pretenia obtenir era suficient la dimensió donada. 

Finalment, s’hauria pogut ampliar el nombre de la mostra d’espectadors abastant de forma 

sistemàtica segments  d’edats diferents i de formació audiovisual i musical determinades 

per analitzar els resultats en funció d’aquestes variables. 

No obstant, la conclusió entre els resultats esperats i els obtinguts fa pensar que la mida de 

la mostra ha estat suficient.  
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