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Resum 

Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic que contrasta les emocions que transcorren en 

una tragèdia i en una comèdia teatral. El treball parteix d’un estudi del gènere del reportatge 

fotogràfic i el procés de creació d’un projecte fotogràfic propi, juntament amb una investigació de 

com es representen les diferents emocions tràgiques i còmiques en el cos dels actors i actrius. És 

a través d’aquestes emocions com l’autora narra un viatge pels sentiments i l’ànima més pura dels 

protagonistes de la història. En l’exposició es crea un lligam entre dos arts: la fotografia i la 

dramatúrgia.  

Resumen 
Emociones a flor de piel es un proyecto fotográfico que contrasta las emociones que transcurren 

en una tragedia y una comedia teatral. El trabajo parte de un estudio del género del reportaje 

fotográfico y el proceso de creación de un proyecto fotográfico propio, junto con una investigación 

de cómo se representan las diferentes emociones trágicas y cómicas en el cuerpo de los actores y 

actrices. Es a través de estas emociones cómo la autora narra un viaje por los sentimientos y el 

alma más pura de los protagonistas de la historia. En la exposición se crea un vínculo entre dos 

artes: la fotografía y la dramaturgia.  

Abstract 
Skin-deep emotions is a photographic project that contrasts the emotions that occur in a tragedy 

and a theatrical comedy. The work is based on a study of the photographic reportage genre and the 

process of creating an own photographic project, together with an investigation of how the 

different tragic and comic emotions are represented in the bodies of actors and actresses. It is 

through these emotions that the author narrates a journey through the feelings and the purest soul 

of the protagonists of the story. The exhibition creates a link between two arts: photography and 

dramaturgy. 
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Clarobscur 

Comèdia 

Comèdia Clown 

 

Comedia dell’arte 

 

 

 

Contrast acusat entre la llum i ombres d’un quadre o fotografia. 

Qualsevol obra teatral, independentment del gènere. 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

Tècnica de l’actor que interpreta alguna cosa imprevista, no preparada 

anteriorment i inventada en el directe de l’acció. 

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

Obra que representa una acció humana funesta que normalment acaba en mort. 

 

 

 

Manipulacions que es produeixen en un fet concret per a posar en relació un 

espai ficcional amb un real. 

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

Teatralitat 

Tragèdia 

Creació col·lectiva dels actors que cobren un espectacle gestual o 

verbalment a partir d’un guió que no està escrit per un autor.  

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

CR2 

Improvisació 

Canon Raw (arxiu RAW) 

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

Diverbia Conversació entre dos actors en l’anomenada comèdia romana. 

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

Diafragma En una càmera fotogràfica, dispositiu situat a l’objectiu, que serveix per a 

regular la quantitat de llum que es deixa passar.  

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 
Dispositiu mecànic de la càmera fotogràfica pel que es controla el temps 

d’exposició de la pel·lícula a la llum.  

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

Obturador 

Els romans designaven càntica a aquelles parts líriques de la tragèdia, recitades 

o cantades per un sol actor, i no pel cor. Amb freqüència s’acompanyaven amb 

instruments musicals, sobretot la flauta, i les parts cantades estaven 

caracteritzades per versos llargs.  

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

Càntica 

Tècnica d’edició que consisteix a unir dues fotografies, individuals, que acaben 

formant una única imatge.  

 

 

 

Comèdia que presenta una sèrie de peripècies còmiques i de situacions 

divertides i  burlesques que esdevenen a un personatge extravagant i bufó. 

 

Doble exposició 
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1. INTRODUCCIÓ 
El dramaturg Federico García Lorca deia “el teatre és poesia que surt del llibre per a fer-se humana. 

I en fer-se humana parla i crida, plora i es desespera” (Lorca, 1936). Aquesta poesia que esmenta 

Lorca s’expressa, físicament, a través de les emocions dels actors i actrius. Mitjançant l’expressió 

facial i corporal cada personatge transmet la seva angoixa, tristesa, alegria, sorpresa, gelosia, etc. 

i l’espectador pot arribar a sentir i empatitzar amb les emocions dins del seu propi cos.   

El projecte de fi de grau Emocions a flor de pell es basa a representar a través de la fotografia de 

reportatge les diferents emocions que transcorren en una tragèdia i en una comèdia teatral. Així 

com, la forma en què aquestes emocions s’expressen en el cos i les faccions dels actors i actrius, i 

com aquests ho interpreten, durant la realització d’una obra tràgica o còmica. 

Les dues obres les quals tindran un gran pes en el projecte i seran fotografiades les emocions 

d’aquestes, seran les següents: Un vestit nou per a l’Emperador de la companyia Laperallimonera 

com a obra còmica i Una llum Tímida de la companyia La Cicatriz com a obra tràgica. No solament 

tracta de fotografiar les diferents emocions, sinó que busca aconseguir un lligam entre les 

personalitats dels personatges, les emocions, la fotografia i la interpretació de l’espectador. 

Des dels seus inicis, la fotografia de reportatge ha estat definida per nombrosos autors com aquella 

fotografia que busca narrar una història o uns fets a través de les imatges, amb la finalitat 

d’engendrar emocions o sentiments als espectadors. Característica amb la qual aquest gènere 

intenta crear una certa distància amb el gènere del qual prové: la fotografia de premsa.  

L’autor Pepe Baeza en el seu llibre Por una función crítica de la fotografia de prensa exposa la 

principal dualitat entre la fotografia de premsa i la fotografia de reportatge: 

El primer gènere es caracteritza per ser una fotografia estrictament actual i determinat per 

la immediatesa informativa, mentre que el segon gènere destaca per crear fotografies que 

han rebut un tractament més interpretatiu, seqüencial i narratiu en la successió de 

fotografies (Baeza, 2007).  

La rellevància d’aquest treball divergeix entre dues relacions: la relació entre la fotografia i 

l’expressió de les emocions; i, per altra banda, el contrast entre les emocions d’una tragèdia i una 
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comèdia teatral. Per aquest motiu, s’ha definit els diferents conceptes de fotografia i teatre, els seus 

orígens i diverses característiques que defineixen a cada temàtica.  

Pel que fa a l’aportació del projecte, és un treball que genera una certa innovació i interès des dels 

dos vessants que es tracten: el vessant teatral i el vessant fotogràfic. Primerament, pel que fa a 

l’àmbit teatral és un projecte que podria fer-se un bon ús en l’ensenyança d’arts dramàtiques i, 

tanmateix, pels actors i actrius novells. Ja que es podrà identificar de forma més evident l’esquema 

d’emocions i la forma en què diversos personatges s’expressen en una tragèdia i en una comèdia 

teatral.  

Per altra banda, pel que fa al vessant fotogràfic, és un projecte interessant per a aconseguir captar 

l’essència del teatre – com ho són les emocions i l’energia – a través de l’objectiu de la càmera. I 

així, mostrar com aquestes emocions poden transmetre’s i explorar-se més enllà de la platea d’un 

teatre i remoure la consciència de l’espectador sense tindre referència del context de l’obra. 

Tanmateix, és una manera de retre homenatge a les dues cares que han representat al teatre des 

dels seus orígens: la tràgica i la còmica, ja que acadèmicament no s’ha tractat abans. La voluntat 

d’aquest projecte és anar més enllà de la matèria del Treball Final de Grau i exposar les fotografies 

realitzades conjuntament amb petits fragments, frases o paraules del text per a ajudar a entendre 

l’emoció, la personalitat i el personatge al qual s’interpreta. 

Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic que presenta una hipòtesi a través de la qual 

l’autora ha dut a terme una investigació prèvia per a poder analitzar el resultat de les fotografies i 

esbrinar si s’ha complert. Per tant, existeix un esquema d’emocions en la tragèdia i la comèdia 

teatral, del qual es parteix en totes les obres, en què hi ha emocions compartides entre els dos 

gèneres? Per a esbrinar-ho, l’autora ha dut a terme una investigació i ha desenvolupat un projecte 

fotogràfic propi. Amb la finalitat de demostrar o no, en format d’exposició fotogràfica, si existeix 

aquest contrast entre dos gèneres teatrals oposats perquè pugui ser utilitzat per a l’ensenyança 

d’actors i actrius novells. En la seva part teòrica, s’ha realitzat un estudi de les diferents emocions 

i formes d’expressió en el teatre i la fotografia. I en la seva part pràctica, es pot veure el resultat 

de la hipòtesi aplicat en l’acabat de les fotografies d’Emocions a flor de pell.  

En relació amb el desenvolupament del treball, primerament en el marc conceptual s’exposen els 

diferents elements teòrics i tècnics relacionats amb la fotografia de reportatge, producció d’un 



 1. INTRODUCCIÓ               3 

projecte propi i la fotografia d’autor. En aquest apartat s’ha fet èmfasi en els inicis i orígens del 

gènere en qüestió, les característiques principals i aspectes més tècnics de la fotografia (plans i 

profunditat de camp) que han estat aplicats posteriorment en la part pràctica del projecte. A més a 

més, s’ha exposat un apartat dedicat a la composició de la imatge, ja que és un element clau per a 

desenvolupar les fotografies del projecte tenint en compte els diferents elements que es tracten 

(estructurals, morfològics i dinàmics). Per últim, s’exposa un únic apartat dedicat a la il·luminació 

amb la finalitat de comprendre els inicis i les funcions de la il·luminació en el teatre, ja que es 

tracta d’una forma diferent que en la fotografia.   

Seguidament, en el marc contextual s’ha desenvolupat els diferents continguts teòrics relacionats 

amb el teatre i l’expressió de les emocions. S’ha elaborat una clara separació entre els dos gèneres 

tractats en el projecte (tragèdia i comèdia) i s’ha desglossat les diferents característiques, 

estructures i personatges per tal de contrastar cada gènere en particular. Posteriorment, en l’apartat 

de les emocions, s’ha realitzat una investigació prèvia per a conèixer les diferents emocions, a 

mode d’esquema general, que es desenvolupen en una tragèdia i en una comèdia, per tal de visionar 

aquelles emocions que són compartides en tots dos gèneres i aquelles que són úniques en la 

tragèdia i en la comèdia.  

En tercer lloc, s’ha elaborat una anàlisi de diversos fotògrafs que han esdevingut referents per a la 

realització del projecte fotogràfic, així com han aportat diferents tècniques i conceptes clau que 

han aplicat en la seva trajectòria professional i s’han agafat per a la posterior realització de les 

fotografies. A més a més, es detallen dos referents de personatges teatrals que s’han agafat per a 

tractar els diferents personatges d’Un vestit nou per a l’Emperador i Una llum Tímida, i així poder 

comprendre les seves emocions i background en la seva creació.  

Per últim, en la metodologia s’especifiquen les diferents parts desglossades en les quals consta el 

projecte fotogràfic: preproducció, producció i postproducció. Primerament, en l’etapa de la 

preproducció s’ha dut a terme una recerca de diferents obres de teatre del gènere de comèdia i 

tragèdia, i posteriorment s’ha decidit quines són aquelles que s’adeqüen al plantejament del 

projecte i que finalment, són viables pel que fa al calendari. Seguidament, s’ha procedit a fer una 

lectura del guió per a analitzar els personatges i quines són les emocions que presenten durant el 

transcurs de l’obra i recercar informació pel que fa a referents i l’estudi previ del projecte. 
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La fase de producció, ha constat en realitzar les diferents fotografies de les emocions i obres 

esmentades, tenint en compte els conceptes tècnics exposats i treballats en el marc teòric.  

Per acabar, en la fase de la postproducció, s’ha destinat tota l’última etapa del projecte a fer un 

cribratge de les fotografies i seleccionar aquelles que més s’adeqüen al projecte i s’ha obtingut el 

resultat desitjat. A més a més, aquesta fase ha consistit a editar i fer un retoc de color, il·luminació, 

contrast, etc. de totes les fotografies que s’han pres. I per últim, s’ha realitzat un muntatge de les 

fotografies juntament amb diferents textos, fragments o paraules de l’obra i/o els personatges que 

formaran part de l’exposició fotogràfica d’Emocions a flor de pell. 

Emocions a flor de pell és el nom del projecte fotogràfic el qual crea un lligam entre la fotografia 

i el teatre. Aquest nom artístic sorgeix de la cèlebre frase feta -a flor de pell- que significa que es 

té gran sensibilitat per alguna cosa que es fa. En el teatre la utilització d’aquesta frase es produeix 

quan un espectador sent les diferents emocions dels personatges en la seva pell, com si li passés a 

ell o ella, i, per tant, empatitza fins a tal punt que la història del personatge se la fa totalment seva. 

Aquest títol busca definir el projecte fotogràfic i que els diferents espectadors de les fotografies 

puguin sentir les emocions que expressen els personatges de l’obra sense estar presents a la platea 

del teatre. 

La motivació de l’autora per a dur a terme aquest projecte i tractar un tema artístic com és el teatre, 

és degut al seu interès i dedicació a les arts escèniques des de petita. Des dels vuit anys el teatre ha 

format part de la seva vida i ha pogut gaudir-lo des de diferents perspectives: com a actriu, 

fotògrafa i actualment, com a directora de teatre d’infants. Per tant, per a l’autora dur a terme 

aquest projecte ha suposat viatjar per les diferents emocions que ha viscut i sentit des de dalt de 

l’escenari. I, per altra banda, des de la platea del teatre on actualment dirigeix diferents obres de 

teatre.  
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2. MARC TEÒRIC 
A continuació, s’exposa l’apartat del marc teòric el qual s’ha dividit en el marc conceptual i marc 

contextual. El primer fa referència a aspectes tècnics de la fotografia i el segon fa referència a 

conceptes relacionats amb el teatre i les emocions.   

2.1: MARC CONCEPTUAL 
2.1.1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
2.1.1.1: Definició formal del reportatge fotogràfic 
La Real Academia Española (2022) defineix la paraula reportatge com “aquell treball periodístic, 

cinematogràfic, etc. de caràcter informatiu” (Real Academia Española, s.d., definició 1). 

Un reportatge és una forma d’exposar o explicar la puresa d’uns fets (culturals, socials o esportius), 

sentiments o emocions mitjançant una successió d’imatges. La finalitat d’aquest gènere fotogràfic 

és que el conjunt de fotografies ha d’aconseguir transmetre als espectadors les emocions o estats 

d’ànim que s’exposen en les imatges, ja sigui a través dels personatges de la història o el context 

que els envolta. És per aquest motiu, que tot reportatge fotogràfic ha d’anar acompanyat d’una 

extensa investigació sobre la temàtica que es tracta i a través de la qual es desenvoluparà un fil 

narratiu de la història que l’autor pretén explicar mitjançant les seves fotografies.  

En el cas del reportatge fotogràfic Emocions a flor de pell, l’autora ha realitzat una investigació 

prèvia sobre les diferents emocions del teatre per a contraposar aquelles que pertanyen a la tragèdia 

i aquelles que pertanyen a la comèdia.  

2.1.1.2: Orígens del reportatge fotogràfic 
La fotografia de reportatge sorgeix de la fotografia de premsa i el fotoperiodisme. Amb l’evolució 

dels diferents gèneres fotogràfics al llarg de la història, la fotografia de reportatge ha agafat més 

pes i els diferents autors i fotògrafs que hi formen part han acabat definint les característiques que 

són específiques d’aquest gènere. Com per exemple, informar amb la finalitat de transmetre un 

missatge amb un “tractament interpretatiu, seqüencial i narratiu” (Baeza, 2007). Per a conèixer els 

orígens del reportatge fotogràfic de forma més extensa i detallada, visitar l’Annex I.  

2.1.1.3: Característiques principals 
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Pepe Baeza en el seu llibre Por una función crítica de la fotografia de premsa exposa que la 

“fotografia de reportatge és portadora de tres conceptes: respectabilitat, credibilitat i veracitat” 

(Baeza, 2007). Aquestes són tres de les principals característiques de la fotografia de reportatge, 

ja que a través d’elles s’aconsegueixen fotografies que relaten una història, sentiments o emocions 

amb la finalitat de mostrar-ho mitjançant la puresa i naturalitat en les imatges.  

La naturalitat és una de les característiques que Marroquín exposa en la seva revista Conocimiento 

histórico en clave digital. Acord amb la visió de Baeza, explica que la fotografia de reportatge 

“busca captar imatges de circumstàncies imprevistes, sorprenents i impactants, que siguin el més 

natural possible, és a dir, sense una posada en escena” (Marroquín, 2012). Per tant, és feina del 

fotògraf conèixer la temàtica i l’entorn en el qual fotografia per així captar la imatge i/o emoció en 

la seva essència i en el moment precís de la història.  

2.1.1.4: Tipologia de plans 
El pla és la unitat mínima en la fotografia i fa referència a la proporció que ocupa o limita el 

subjecte dins l’enquadrament. El fotògraf és l’encarregat de limitar i seleccionar aquella 

informació que mostrarà i aquella que ocultarà en la fotografia. Per tant, la utilització d’un pla o 

altre anirà determinada en funció de la informació o el grau de rellevància que tingui el subjecte o 

objecte que aparegui en la imatge. 

En fotografia de reportatge es tendeix a seguir una regla establerta: d’allò general a allò més 

concret. És a dir, primerament s’utilitzen els plans generals per a contextualitzar l’escena i 

posteriorment, s’utilitzen primers plans o plans detalls per a centrar l’atenció de l’espectador en 

un element concret. A continuació s’exposen els diferents plans que s’han utilitzat en el projecte 

fotogràfic i s’adjunten en l’Annex I la resta de plans per a una consulta més extensa.   

Pla General (PG): Tipologia de pla descriptiu que permet enquadrar tota l’escena i ubicar al 

subjecte en l’entorn característic en el qual es troba. En aquest tipus de pla tant el personatge com 

el fons tenen presència i importància en la fotografia. Normalment, s’utilitza aquest pla per a 

fotografiar entorns paisatgístics o per a ubicar a l’espectador en l’entorn del personatge 

(Pariente,1990). 
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Pla Conjunt (PC): Tipologia de pla que capta una situació en la qual un grup de persones realitzen 

una acció. Normalment, s’utilitza per a mostrar a tots els personatges que hi apareixen de forma 

conjunta (Pariente, 1990). 

Pla mig (PM): Tipologia de pla que mostra el subjecte fins a la cintura, centrant l’atenció en aquest 

i restant-li presència a l’espai on es troba. Aquest tipus de pla té dues subtipologies: el Pla Mig 

Llarg (mostra el subjecte fins a la cintura), i el  Pla Mig Curt (mostra el subjecte fins al pit) 

(Pariente, 1990). 

Primer pla (PP): És aquell pla que marca el límit en el coll del subjecte. La seva funció principal 

és centrar l’atenció de l’espectador en la cara, l’expressió i la mirada del personatge. Per tant, quan 

s’utilitza aquest pla, no es té un context de l’espai on es troba, ja que l’atenció està fixada en el 

rostre de la persona (Pariente, 1990).  

En el projecte fotogràfic Emocions a flor de pell, principalment s’han utilitzat els plans generals 

per a contextualitzar l’escena i mostrar l’acció que està succeint, mentre que s’han utilitzat els 

plans mig i primers plans per a mostrar l’emoció del personatge i reforçar l’expressió facial 

d’aquest. Un altre recurs compositiu que s’ha tingut en compte és la profunditat de camp, concepte 

explicat detalladament a l’Annex I.  

2.1.2: PROJECTE FOTOGRÀFIC 
Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic de l’autora, el qual ha estat concebut des d’un 

inici fins al seu final. A continuació s’exposa el concepte projecte fotogràfic i es detalla el 

recorregut que, a la pràctica, l’autora ha realitzat tenint en compte les diferents fases i elements 

clau en la fotografia com la composició (preproducció i producció) i l’exhibició de l’obra 

(postproducció).  

2.1.2.1: Definició de projecte fotogràfic 
Per a comprendre el significat del terme projecte fotogràfic, a continuació s’exposa una breu 

definició sobre el concepte i la qual serà utilitzada per a investigar la part més tècnica d’una 

successió de diverses fotografies sobre la mateixa temàtica.   

Un projecte fotogràfic és la representació d’una idea o concepte a través d’imatges fotogràfiques 

que tracten sobre la mateixa temàtica i, per tant, conformen un recorregut des de l’inici fins al final 
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(Vázquez, 2020). Mónica Lozano puntualitza que “un projecte també és la realització final d’una 

idea, però també el procediment, l’estratègia que es dissenya per aconseguir la realització de la 

idea, etc.” (Lozano, s.d). Per tant, un projecte fotogràfic involucra un desenvolupament d’objectius 

i una prèvia investigació sobre la temàtica a fotografiar, per així posteriorment obtenir el resultat 

desitjat. 

Cal diferenciar, però, aquest concepte del terme sèrie fotogràfica: “conjunt d’imatges amb una 

línia estètica i/o temàtica però sense la profunditat d’un projecte” (Vázquez, 2020). És a dir, una 

sèrie requereix menys implicació i pot ser el resultat de diverses fotografies d’una mateixa 

temàtica, però sense un relat o recorregut.  

2.1.2.2: Fases d’un projecte fotogràfic 
Com en qualsevol producte de l’àmbit audiovisual (cinema, televisió, fotografia, etc.), un projecte 

fotogràfic es regeix per tres fases principals que cal destacar i tenir en compte per a un bon 

desenvolupament del projecte: preproducció, producció i postproducció. 

 2.1.2.2.1: Preproducció 

La preproducció és aquella fase amb què s’inicia un projecte i la qual és eseencial, ja que acabarà 

definint les característiques, la línia estètica i temàtica, la visió del fotògraf i el resultat del projecte.  

La importància de la preproducció recau en la investigació, documentació, conceptualització de la 

idea i planificació prèvia que el fotògraf ha de realitzar abans de produir i que determinaran el 

camí a seguir del projecte. És la base de tot producte audiovisual i agilitzarà els inconvenients que 

puguin sorgir en les següents fases: producció o postproducció. Depenent de la complexitat 

d’aquest, es determinarà quin és el temps necessari per al desenvolupament de cada etapa (Noelia 

Agosto, 2017: 10). Habitualment, tendeix a ser l’etapa en què el fotògraf dedica més temps, ja que 

s’engendra la idea i a partir d’ella el fotògraf comença a crear i definir els punts de vista que 

planteja donar-li al projecte fotogràfic. A partir de la creativitat es començarà a definir la línia 

temàtica, la composició, les textures, els colors i la il·luminació de cada fotografia que forma part 

del projecte en conjunt.  

2.1.2.2.2: Producció 
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Després de definir la idea i la línia estètica del projecte fotogràfic, juntament amb l’organització i 

planificació, cal començar a produir-lo. És aquella fase en què les idees es transformen en 

fotografies i el fotògraf intenta plasmar la seva visió en elles.  

“El fotògraf ha de realitzar les fotografies tal com havia planificat, així com ha de saber adaptar-

se als diferents inconvenients o problemes que vagin sorgint durant el desenvolupament d’aquesta 

tasca” (Buera, 2020). 

2.1.2.2.3: Postproducció 

L’última fase d’un projecte fotogràfic s’anomena postproducció, i és aquella en la qual el fotògraf 

duu a terme un cribratge i selecció de les fotografies realitzades. Mitjançant diversos softwares i 

eines acabarà editant les fotografies per a obtenir el resultat desitjat i definit en la preproducció.  

“Aquesta és una de les fases que més ha evolucionat en els últims anys, els grans avenços 

tecnològics, la gran possibilitat i varietat de softwares d’edició digital ho han fet possible i han 

accelerat el flux de treball” (Buera, 2020). Per tant, s’aconsella donar un acabat comú en totes les 

fotografies per tal que l’espectador pugui comprendre el lligam i el relat entre elles.    

2.1.2.2.4: Exhibició del projecte fotogràfic 

Un cop el projecte ha passat per les fases anteriors, encara una darrera fase dedicada a mostrar 

l’obra i en alguns casos, vendre-la. És una fase que pot resultar senzilla a primera vista, però quan 

el fotògraf si troba ha de fer front a diverses qüestions (format, suport, preu, sales, expositors, etc.) 

força  complexes. Cal destacar, però, que no hi ha una sola manera d’exhibir un projecte fotogràfic 

(llibres, galeries, exposicions, xarxes socials, petites mostres, etc.), tot depèn de la intenció del 

fotògraf i l’acabat que aquest vulgui donar-li.  

Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic plantejat des d’un inici per a exhibir-lo un cop 

acabat, i, per tant, s’ha escollit el format d’exposició següent: una exposició fotogràfica. “Les 

exposicions fotogràfiques són una de les opcions menys utilitzades pels fotògrafs del món amateur, 

i inclús d’una majoria de professionals” (Buera, 2020). El pressupost i la dificultat d’accés a sales 

d’exposicions són dos dels elements que fan aquesta tasca més complexa per a fotògrafs amateurs. 

És cert, però, que cada vegada més en nombroses sales d’exposicions s’organitzen esdeveniments 

per a donar a conèixer joves fotògrafs o treballs personals, la sala Nau Bostik n’és un exemple.  
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2.1.3: FOTOGRAFIA D’AUTOR 
2.1.3.1: Definició formal de la fotografia d’autor 
Per a poder comprendre què és la fotografia d’autor i d’on prové és essencial determinar diferents 

definicions formals i actuals del terme fotografia d’autor. El projecte Emocions a flor de pell 

compleix característiques d’aquest tipus de fotografia sobretot pel que fa al procés creatiu i acabat 

final de les fotografies, ja que comparteix una línia estètica i visual en totes les fotografies i, per 

tant, en observar la seqüència de fotografies de forma conjunta hi destaca l’acabat final que 

comparteixen totes elles. 

El fotògraf Jesús Micó desenvolupa el terme de la fotografia d’autor i l’associa a un nou terme 

anomenat projecte autoral, “aquell que acredita la teva intenció autoral i sempre per definició, es 

desenvolupa amb un conjunt d’imatges o seqüència” (Micó, 2020).   

2.1.3.2: Característiques principals  
La fotografia d’autor és aquella que és coneguda com a fotografia creativa, basada en la finalitat 

de desenvolupar un projecte d’autor format per un conjunt o seqüència d’imatges sobre la mateixa 

temàtica i sense cap mena de jerarquització entres les fotografies. És una tipologia de fotografia 

que busca explicar un missatge a través de les imatges i “es deu a una causa comuna en totes elles: 

exposar el relat final del projecte” (Micó, 2020).  

En el llibre Fotografia de autor: Análisis y evaluación de la imagen, José B. Ruiz comparteix la 

visió del fotògraf Jesús Micó. Cada projecte d’autor busca compartir i transmetre un missatge o 

relat amb als espectadors de tal forma que “la temàtica, la profunditat, l’estètica, el compromís... 

determinaran l’entitat del projecte i el seu resultat parlarà del conjunt molt més que les fotografies 

soles” (Ruiz, 2016).  

Al llibre s’exposen i es desenvolupen diverses característiques que afecten la concepció i creació 

de l’obra per part de cada autor o fotògraf: 

“Molts autors solen atribuir la intuïció a aquella part de les seves obres que no arriben a 

comprendre o a explicar, aquelles reaccions i resultats que sorgeixen en el moment de la presa 

sense que hagin estat plenament conscients” (Ruiz, 2016). En la fotografia la intuïció es 

caracteritza per ser una qualitat rellevant dels fotògrafs, els quals han d’adaptar-se a les 
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circumstàncies, l’entorn i els senyals de la fotografia per a finalment, enquadrar i captar la imatge 

en funció del missatge que es vol expressar.  

La creativitat és una altra característica de la fotografia d’autor i a través d’ella els fotògrafs poden 

engendrar imatges més o menys artístiques, arriscades i transgressores en funció del relat. “La 

creativitat permet visualitzar allò que no existeix, donar forma a un concepte, una idea i un 

sentiment dins la nostra ment” (Ruiz, 2016). Aquesta característica dona pas a una de nova: 

l’originalitat.  

Què és l’originalitat? Com s’aconsegueix que una fotografia esdevingui original? Són dues de les 

grans preguntes que els i les fotògrafes es fan contínuament abans, durant i després de realitzar 

una fotografia. No hi ha cap forma o patró establert que detalli com s’aconsegueix l’originalitat en 

una obra, si més no José B. Ruiz en el seu llibre esmenta que “per tal que una obra sigui original 

primer ha d’existir l’obra, que és la materialització de la idea mitjançant un treball” (Ruiz, 2016). 

Desenvolupar una idea, recercar informació sobre la temàtica que es vol fotografiar i els sentiments 

o emocions que es volen transmetre són algunes de les fases que defineixen el procés previ a la 

realització de qualsevol fotografia, en concret: la fotografia d’autor.  

2.1.4: ELEMENTS TÈCNICS DE LA FOTOGRAFIA 
2.1.4.1: Composició 
2.1.4.1.1: Definició de composició 

El terme composició, segons la Real Academia Española, prové del llatí componêre, paraula 

definida com l’acció de “formar de diverses coses una, ajuntant-les i col·locant-les d’una certa 

manera i en un ordre” (Real Academia Española, s.d, definició 8).  

En fotografia, segons el llibre Composición fotogràfica de José Luis Pariente, es defineix la paraula 

composar com aquella forma “d’estructurar els elements de la imatge, amb la finalitat d’aconseguir 

impactar en la transmissió d’un missatge visual” (Pariente, 1990). Per tant, s’entén la composició 

com un element que ajuda a organitzar els diferents elements que apareixen en una fotografia. 

“L’objectiu d’utilitzar aquesta estructura és el d’assolir un impacte visual i provocar una 

experiència estètica en l’espectador-client” (Pariente, 1990).  

2.1.4.1.2: Elements estructurals de la composició 
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Una vegada definit el terme de composició, es pot analitzar i desglossar els diferents elements que 

la conformen tenint en compte diferents nivells de representació: escala, morfologia i dinamisme.  

S’exposen els següents elements que han estat utilitzats a nivell tècnic a l’hora de fotografiar pel 

projecte Emocions a flor de pell (mida, format, proporció, color i moviment). 

2.1.4.1.2.1: Elements escalars de la imatge 

Són aquells elements “que defineixen els aspectes quantitatius de la representació de la realitat” 

(Valdés Pérez, s.d) i els quals fan referència al suport i al contingut de la imatge.  

2.1.4.1.2.1.1: Mida 

La mida d’una imatge fotogràfica és el primer element a destacar i que pot crear una empremta a 

l’espectador. Des dels inicis de la fotografia, els espectadors agafen com a referència la mida de 

l’ésser humà per contrastar els diferents elements que apareixen en la imatge. (Pariente, 1990).  

Per tant, aquells elements o imatges grans, són els que captaran l’atenció de l’espectador i 

“produiran en ell una sensació d’impacte” (Pariente, 1990). 

2.1.4.1.2.1.2: Format 

El terme format dins l’àmbit fotogràfic fa referència a la relació que hi ha entre els dos costats 

(vertical i horitzontal) del suport de la imatge, de tal forma que limita l’espai físic de la fotografia. 

En el cas d’un format quadrat la relació entre el costat horitzontal i el costat vertical de la fotografia 

seria l’equivalent a 1:1, i “normalment són descriptius, ja que s’utilitzen, preferentment, en plans 

propers” (Pariente, 1990). 

Altres formats que es troben en la fotografia són els formats retrat (vertical) i els formats paisatge 

(horitzontal). Aquests formats rectangulars són utilitzats en el projecte Emocions a flor de pell, per 

a proporcionar pau a l’observador, ja que “determina un joc d’equilibri, elevació i serenitat” 

(INTEF, s.d).  

2.1.4.1.2.1.3: Proporció 

El terme proporció fa referència a la relació entre un objecte i tota la fotografia en general. Són 

diverses les tipologies de proporcions i a continuació s’enumeren les més rellevants: 
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Proporció àurea: Indica que a l’hora de dividir una imatge la “relació entre la major part i la 

major ha de ser igual a la relació entre el tot i la part major” (Pariente, 1990). 

Regla dels terços: “Divisió en terços dels costats d’un rectangle [...]. Permet, ràpidament, 

determinar amb força aproximació les proporcions daurades del camp de visió pel fotògraf” 

(Pariente, 1990). 

2.1.4.1.2.2: Elements morfològics 

Els elements morfològics “són aquells amb els quals es constitueixen les formes en la imatge” 

(Pariente, 1990). En total són sis elements (punt, línia, pla, forma, textura, tonalitat i color), però 

només s’exposaran aquells utilitzats en el projecte Emocions a flor de pell.  

2.1.4.1.2.2.1: Color 

El color és aquell element que s’ha de tenir molt en compte en la composició, ja que pot conduir a 

l’espectador a interpretar la fotografia d’una forma o un altre. Hi ha tres elements que defineixen 

al color que són: matís (color), saturació (puresa) i brillantor (llum).  

Jose Luis Pariente esmenta que “el color modula a l’espai de la representació articulant-lo en els 

diversos termes en els quals aquest s’organitza, i permet crear ritmes dins la mateixa imatge” 

(Pariente, 1990). A més a més, en funció del color i la seva tonalitat (càlida o freda) transmet 

diferents percepcions i/o emocions a l’espectador. Per a comprendre més informació sobre la 

relació del color i les emocions o estats d’ànim, visitar l’Annex II.  

2.1.4.1.2.3: Elements dinàmics  

Els elements dinàmics són aquells que aporten activitat i impuls a la fotografia, ja sigui a través 

del moviment, la tensió o el ritme. A continuació es detalla aquell que s’ha utilitzat per al projecte 

Emocions a flor de pell.  

2.1.4.1.2.3.1: Moviment 

El moviment és aquell element que fa referència a l’activitat d’una fotografia, és a dir, que 

l’element principal que hi apareix està viu i, per tant, es mou. Per a aconseguir sensació de 

moviment en la imatge, i que aquesta no esdevingui borrosa, és important controlar la velocitat 

d’obturació de la càmera.  
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Com més alt sigui el número de la velocitat d’obturació (1/500) la imatge i els seus moviments 

quedaran plenament congelats. Mentre que amb un número menor (1/25) la fotografia pot quedar 

borrosa o deixar una estela en el moviment del personatge que hi apareix.  

2.1.4.2: Il·luminació: 
2.1.4.2.1: Definició d’il·luminació 

La Real Academia Española (2021) defineix el terme il·luminació com ‘‘l’acció i efecte 

d’il·luminar’’. I, per altra banda, aporta una segona definició que anomena il·luminació ‘’el 

conjunt de llums que hi ha en un lloc per a il·luminar-lo o decorar-lo’’ (Real Academia Española, 

s.d. definició 1 i 2). 

El terme llum es defineix com ‘‘una energia electromagnètica radiant, és a dir, que s’emet sempre 

i de forma constant’’ (Casanovas, 2019). La principal funció d’il·luminar és fer visible els objectes 

o subjectes que es troben en l’enquadrament. 

2.1.4.2.2: Propietats controlables de la llum 

La llum és un dels elements més rellevants a l’hora de fotografiar, però s’ha de tenir en compte 

diverses propietats controlables de la llum que influiran en el resultat de la imatge. Com per 

exemple: la qualitat, la temperatura de color, la direcció i la quantitat. Conceptes considerats bàsics 

en la fotografia, els quals es detallen de manera extensa a l’Annex II.   

2.1.4.2.3: Funcions de la il·luminació al teatre 

El disseny d’una proposta d’il·luminació per al teatre pot resultar força complex en funció de la 

producció a la qual s’elabora el disseny, el nombre d’actors, els espais en els quals se situa l’acció, 

el vestuari, l’escenografia i l’acció dramàtica. ‘‘L’objectiu de la llum al teatre és moure 

emocionalment a l’audiència mitjançant el control i la projecció de la llum’’ (Ramírez, 2015).  

A continuació, s’enumeren les diferents funcions de la il·luminació escènica: visibilitat, estat 

d’ànim, establiment d’una escena, modelatge i composició. Per a poder comprendre les diferents 

tipologies d’il·luminació escènica amb informació més extensa, visitar l’Annex II.  

2.1.4.2.4: Tipologies d’il·luminació escènica 

McCandless, un dels grans teòrics de la il·luminació va presentar un llibre anomenat A Method of 

Lighting the Stage (1932) amb el qual va presentar els diferents conceptes i mètodes que s’han de 
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tenir en compte en una il·luminació escènica. Es fa referència a la llum en les arts escèniques  com 

‘‘aquella llum que no només proporciona visibilitat sinó que també pot adquirir valors estètics’’ 

(Hughes, 2013) els quals van estretament lligats amb l’acció dramàtica de l’escena.  

En una producció teatral, es destaquen cinc tipologies d’il·luminació que generen diversos efectes 

sobre la composició i l’acció de l’escena. A continuació s'esmenten les 4 tipologies de llum que 

apareixen en les dues obres que s’han fotografiat pel projecte Emocions a flor de pell: Llum zenital, 

frontal, lateral i contrallum. Per a informació més extensa sobre les quatre tipologies d’il·luminació 

escènica consultar l’Annex II.   

2.2: MARC CONTEXTUAL 
2.2.1: EL TEATRE 
2.2.1.1: Breu context: Història i orígens del teatre 
El teatre tal com es coneix actualment va néixer a Grècia, ciutat pionera de les arts escèniques i 

que va començar a delimitar diferents regles i lleis que definiran les característiques de cada gènere 

teatral. Posteriorment, Roma serà la segona ciutat pionera i que farà evolucionar les arts escèniques 

entre la burgesia i les classes altes, i realitzen tot tipus d’espectacles visuals i plàstics. Per a 

conèixer els orígens del teatre de manera més detallada, consultar l’Annex III.  

2.2.1.2: La tragèdia 
2.2.1.2.1: Gènere 

Segons la Real Academia Española, el terme tragèdia és definit en “l’Antiga Grècia, com aquell 

gènere teatral en vers que, amb ajuda d’un cor i diversos actors, desenvolupa temes de l’antiga 

èpica centrats en el patiment, la mort i les peripècies doloroses de la vida humana, amb un final 

fatídic i que mou a la compassió o a l’espant” (Real Academia Española, s.d, definició 1).  

En la mateixa línia argumental i acord amb la definició proposada per la Real Academia Española, 

Aristòtil descriu la tragèdia com aquella “imitació que ha estat feta per personatges en acció i no a 

través d’una narració, la qual, movent la compassió i el temor, provoca a l’espectador la purificació 

(catarsis) pròpia d’aquests estats emotius” (Oliva & Monreal, 1990). Badillo, conclou igual que 

Aristòtil i, afegeix que “és una imitació d’una acció d’amplitud adequada, amb un llenguatge que 

atrau pel seu ritme, harmonia i música, que aconsegueix, per mitjà de la pietat i el terror 
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l’expurgació de les passions, que s’efectua per mitjà de personatges executant, i no narrativament” 

(Badillo, 2004). Aquesta és una característica i principal diferència entre una tragèdia i una 

comèdia: la temàtica i recorregut de la narrativa en la història. Per tant, es coneix la tragèdia com 

aquell gènere majestuós, seriós i que, sempre, acaba amb un desenllaç fatídic i malaurat pel 

protagonista. Mentre que, per altra banda, la comèdia es regeix per exposar situacions ridícules, 

burlesques i que tendeixen a acabar amb un desenllaç agradable.  

La tragèdia, gènere teatral pioner, es caracteritza per una sèrie d’estructures, personatges i 

emocions particulars que duen a l’espectador a identificar aquest gènere principalment per 

emocions o estats d’ànim que posteriorment es detallen com: la tristesa, la ràbia, la compassió i la 

mort. S’ha demostrat que “la confrontació entre la casualitat i la necessitat va ser la base dels 

arguments, la construcció dels personatges i l’estructura de les seqüències d’una tragèdia” (García 

- Pascual, 2011). 

Seguidament, es detalla l’estructura que segueix una obra teatral tràgica desglossada en tres parts 

(pròleg, cor, episodis) en què algunes d’elles coincideixen amb el gènere teatral de la comèdia. 

2.2.1.2.2: Estructura 

Oliva i Monreal, en el llibre História bàsica del teatro, exposen un desglossament de la tragèdia 

en tres parts (pròleg, parodos o cor i els episodis), però Badillo i altres autors afegeixen dues parts 

(estásimos i èxode) que conclouen l’estructura i el final de qualsevol tragèdia teatral.  

El pròleg és aquella “seqüència inicial que anticipa, de forma dialogada o monologada, la història 

tràgica (Oliva & Monreal, 1990). És aquella part inicial en què es presenta l’acció, el context i 

l’espai en el qual es desenvolupa i finalment, els personatges que formen part de l’obra. Aquesta 

tipologia de discurs té diverses funcionalitats les quals són d’importància destacar, ja que són 

recurrents en les diferents estructures d’una tragèdia teatral, per a entendre-les llegir l’Annex III.  

La segona part d’una tragèdia s’anomena Parodos o cant d’entrada del cor. És aquella en la que 

en l’antiga Grècia el cor entrava per la part anomenada orquestra i, majoritàriament, simbolitzava 

una acció en la qual homenatjaven al Déu. En l’actualitat, hi ha tragèdies musicals que segueixen 

preservant aquesta part en la qual entra el cor o la resta de personatges i en d’altres, és eliminada.  
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Oliva i Monreal exposen de forma general els episodis com la tercera part d’una tragèdia. “Són 

aquells actes o quadres del teatre modern que poden estar separats per cants del cor (estásimos)” 

(Oliva & Monreal, 1990). Badillo, però, realitza una definició més acurada i exposa que els 

episodis són “tres o més escenes, successives, dialogades i separades per altres intervencions del 

cor” (Badillo, 2004) com ho són els estásimos i l’èxode.  

Els estásimos equivalen a aquella part en la qual torna a aparèixer el cor i s’acompanya amb una 

sèrie de danses o accions que requereixen la presència física de tots els membres del cor.  

L’última part que conforma una tragèdia és l’èxode, que equival a la conclusió o desenllaç de la 

narrativa. “En general, es diu èxode a la conclusió del drama, a allò que transcorre entre l’últim 

estásimo i el final de la peça dramàtica” (Fuentes González, 2007). Dins d’aquesta part és on es 

desenvoluparà l’acció més important de l’obra i en la qual es produirà el conflicte i el moment de 

clímax de la història, ja sigui mitjançant els monòlegs, com a recurs per mostrar la personalitat 

interna del personatge, o els diàlegs.  

2.2.1.2.3: Personatges 

Els personatges en una tragèdia han estat definits des dels inicis a l’antiga Grècia i s’han preservat 

fins avui dia. Actualment, per a la creació de personatges en noves obres tràgiques s’ha seguit la 

major part de les característiques que s’estableixen en els personatges d’una tragèdia. És per això, 

que en “el procés de caracterització dels personatges és tan freqüent els recursos que es destinen a 

generar tensió i expectació com aquells altres que permeten endinsar-nos en els sentiments dels 

protagonistes com la introspecció, i mitjançant ells es coneixen els conflictes en els quals es 

debaten interiorment” (García-Plata, 2002).  

Una de les eines més utilitzades per a provocar un conflicte entre els diversos personatges i que 

defineix el primer personatge d’una tragèdia, és el contrast entre l’heroi protagonista i el 

personatge antagonista. L’heroi/heroïna protagonista és aquell personatge principal, valent,  de 

la història que persegueix un objectiu en la narrativa a través del qual es troba diferents obstacles. 

Normalment, es debat en “dilemes que el duen a suportar tortures interiors (amor/obligació; 

amor/gelosia; obligació/dificultats per a complir-la...)” (Murillo & Márquez, 1998) totalment 

necessàries perquè es produeixi el fatídic final de la història.  
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A diferència del personatge heroic protagonista, es troba l’antagonista. És aquell personatge 

totalment contrari a l’heroi i el qual influeix en la trama de la història construint obstacles per a 

impedir l’objectiu del/la protagonista. El fet que l’heroi protagonista tingui un personatge 

antagonista amb valors i connotacions negatives, fa que l’heroi esdevingui exitós i, per tant, es 

realcin els elements positius d’aquest. “Tots aquests contrastos són la base d’un conflicte que sosté 

l’acció dramàtica per a caracteritzar personatges a grans trets i dotar-los d’individualitat, serveixen 

per desenvolupar l’acció, produir tensions i exposar determinats temes” (García-Plata, 2002). 

El poderós/poderosa és un dels personatges principals en una tragèdia i que actua com a 

“desencadenant dels fets o és determinant en el seu desenvolupament. Habitualment no és ni 

positiu ni negatiu, encara que hi ha excepcions” (Murillo & Márquez, 1998). Aquest personatge 

representa la viva imatge del poder i autoritat, fet que pot desenllaçar o obstaculitzar els diferents 

conflictes o situacions de la història.  

El caballer/a és un altre personatge que caracteritza el gènere tràgic i pot ser un personatge 

protagonista, o bé secundari. És un personatge que pot tenir “característiques positives i és sensat, 

fidel i desinteressat o característiques negatives sent un personatge egoista, rastre i submís” 

(Murillo & Márquez, 1998). 

El conseller “és un personatge totalment secundari i realitza les funcions de confident, fidel quasi 

sempre i acompanyant” (Murillo & Márquez, 1998). El conseller és servicial amb aquells que 

l’envolten i és un personatge que prioritza el diàleg envers totes les situacions i conflictes que se 

li plantegen.   

El missatger és un personatge secundari “i a vegades purament accidental. No rep caracterització 

i dona a conèixer determinats fets o posa en contacte a alguns dels antagonistes principals” 

(Murillo & Márquez, 1998). És un personatge que actua com a presagi i, per tant, exposa fets o 

senyals que succeiran en un futur de la narrativa.  

El festejador o galant “és un personatge secundari que mai apareix sol sinó acompanyant a un 

altre personatge principal. És l’encarregat de desenvolupar el tema de les relacions amoroses” 

(Murillo & Márquez, 1998). Se l’associa al personatge del cupido i, per tant, el desig i les relacions 

afectives són el seu punt fort de la història.  
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2.2.1.3: La comèdia 
2.2.1.3.1: Gènere 

Segons la Real Academia Española (2022), el terme comèdia és definit com una “peça teatral en 

la qual en l’acció sol predominar els aspectes agradables, festius o humorístics, amb desenllaç 

quasi sempre feliç” (Real Academia Española, s.d, definició 1). Acord amb la definició proposada 

per la Real Academia Española, el Diccionario del teatro exposa que “la comèdia ha estat definida 

segons tres criteris que l’oposen a la tragèdia: personatges amb condició modesta, el desenllaç és 

feliç i la seva finalitat és desencadenar els riures de l’espectador” (Pavis, 1996). Un exemple són 

els desenllaços de les obres còmiques, els quals tendeixen a concloure amb un final alegre i jovial 

(boda, reconciliació) llunyà de qualsevol final tràgic o mort.  

Aquest gènere té una estructura força diversa i contrària al gènere tràgic, que tal com s’ha exposat 

anteriorment es caracteritza per estar subordinat a diversos motius o conflictes que dirigeixen als 

protagonistes al final fatídic i accidentat de la història. Igual succeeix en la comèdia que “també 

viu gràcies a les idees sobtades, els canvis de ritme, l’atzar i a la invenció dramatúrgica i escènica” 

(Pavis, 1996).  

A l’Edat Mitjana es desenvolupa un subgènere dins la mateixa comèdia, el qual aglutinarà la major 

part de les característiques d’aquest gènere tractat, que s’anomena Commedia dell’arte. Neix arran 

de la cultura carnavalesca i la comèdia clown, i es representava a les places i carrers de les ciutats. 

Excepcionalment, aquella població adinerada (nobles o reis) podien gaudir al seu palau o jardí 

d’una actuació particular. Es caracteritza per “basar la seva creació en una improvisació metòdica 

i l’espectacle resta sobre un guió sense text o un conjunt d’improvisacions que defineixen l’acció 

i el contingut de les diferents escenes” (Beltran, 2011). Generalment, les comèdies tracten temes 

de caire social a través dels quals es tendeix a incorporar certs moments de tensió en l’acció, per 

tal d’incorporar petites bromes o gags que mantindran als espectadors enganxats en la narrativa.  

2.2.1.3.2: Estructura 

A diferència de l’estructura desglossada en la tragèdia, el gènere còmic preserva algunes parts de 

la tragèdia i n’inclou de noves: 

Dues de les parts que coincideixen en una tragèdia i en una comèdia són el pròleg i el parodos. El 

pròleg, com ja s’ha exposat anteriorment, és aquella part introductòria que s’utilitza per a 
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contextualitzar -igual que en la tragèdia- a l’espectador. Cal destacar, però, que el pròleg d’una 

comèdia sol ser més extens que una tragèdia, ja que conté diverses accions dramàtiques mentre 

que en una tragèdia s’utilitza el pròleg com a element introductori que presenta l’acció.  

La segona part citada és el parodos, aquella part en la qual el cor irromp l’escena i interpreta 

diferents cançons o càntics de l’obra. “En la comèdia, el parodos, destaca per l’ànsia i pressa de 

sortir (el cor surt a l’atac o a la defensa d’algú), fent front al caràcter solemne de l’entrada del cor 

d’una tragèdia” (Fuentes González, 2007).  

La tercera part s’anomena escenes i és aquella en la qual es desenvolupen una sèrie d’accions “que 

cal distingir entre els diàlegs parlats (diverbia) i les parts declamades o cantades (cantica)” (Oliva 

& Monreal, 1990).  

L’última part s’anomena igual que en la tragèdia: èxode. “En l’èxode còmic intervenen novament 

els actors i és aquella en què transcorre la reconciliació, un personatge apareix derrotat i l’altre 

vencedor”. En la comèdia, però, es destaca aquesta part per anar acompanyada del cor que 

interpreta diverses cançons i balls per a concloure la narrativa agradablement.  

2.2.1.3.3: Personatges 

Als personatges de la commedia dell’arte se’ls anomena de tipologia fixe, ja que tenen unes 

característiques establertes des de la seva creació i que s’han conservat algunes d’elles per a 

engendrar nous personatges còmics. Un fet a destacar és que “apareixen sobre l’escena en parelles, 

trios o quartets (facilitant així una oportunitat pel desenvolupament del diàleg i per a la presentació 

d’un tipus d’espai doble per a cada parella)” (Beltran, 2011). 

A continuació s’exposen els diferents personatges característics de la commedia dell’arte, molts 

d’ells referents per a la creació de personatges còmics actuals:  

Pantalone: Personatge vell i que encarna la figura del patriarca de la família, aclaparant i mostrant 

el poder que té vers la resta. És un personatge astut i que utilitza els recursos que té a l’abast per a 

enganyar als altres, és dolent, rabiós i amb la voluntat d’ostentar el màxim poder sense témer al 

conflicte. Tot i això, “sempre acabarà explotat o enganyat per algú, tal com correspon a la cultura 

del carnaval i al teatre popular” (Beltran, 2011). 
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Dottore: Personatge orgullós i interessat pel poder i els diners. A diferència de Pantalone, que 

l’interessa l’autoritat, ell busca demostrar el seu poder intel·lectual i les seves habilitats 

coneixedores de grans lliçons (medicina) sense deixar que cap altre personatge s’oposi a la seva 

visió.  

Zanne: Personatge recurrent en les obres còmiques i que és representat com aquella persona pobre, 

“encarnant al més miserable dels servents, portador de maletes o “noi per a tot”, profundament 

ingenu i humà” (Beltran, 2011). El seu caràcter dèbil fa que sigui ridiculitzat per la resta de 

personatges. Tot i això, té una visió perspicaç i astuta que el du a resoldre conflictes 

improvisadament.   

Arlecchino: Personatge divertit i intranquil d’una obra còmica. El seu caràcter mogut fa que 

habitualment realitzi juguesques o bromes a la resta. A més a més, és un personatge situat a sota 

de tot de l’escala social i, per tant, actua des d’una actitud servicial oferint-se a les autoritats o 

nobles com a criat o majordom.  

Brighella: Personatge enginyós i maldestre que és capaç d’enganyar a la resta “embolicant papers, 

desfent matrimonis i organitzant cops secrets dels quals sempre treu profit personal” (Beltran, 

2011). Enganya amb la seva actitud complaent fins al punt d’amagar secrets o actes vandàlics que 

fa ell mateix.  

Pulcinella: Personatge que es coneix històricament com aquell criat còmic i ensarronador. Igual 

que Zanne o Arlecchino, ocupa el rang baix de la societat i habitualment se’l coneix com: el cerca 

vides.  

Capitano: Personatge reconegut per ser el cavaller o soldat de les autoritats o la noblesa. “A través 

d’ell la comèdia es burla dels mercenaris, soldats poc recomanables que són pràcticament 

incapaços de barallar-se” (Beltran, 2011). Pel que fa a la seva actitud, és un personatge que 

representa al ‘cavaller valent’ a través de la seva força i l’enamorament de dones joves.  

Colombiana: Personatge o criada de la noblesa com Pantalone que transmet seguretat i confiança 

amb les persones per les quals està al seu servei. “És fonamentalment optimista, vital, perspicaç i 

molt independent” (Beltran, 2011). 
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Els enamorats: Personatges, interpretats per actors joves, i que les seves accions giren entorn 

d’una trama amorosa ja sigui contrària o conflictiva entre bandes, estatus social, etc. “Tota l’acció 

que es desenvolupa al seu voltant posa en evidència els problemes generacionals i el punt de vista 

de la joventut, que sovint representen als núvols” (Beltran, 2011). 

La bruixa: “Model arquetípic que respon a les dones adultes que en la seva majoria tenien 

coneixements de medicina natural, transmesos de generació en generació, tenien connexió amb la 

naturalesa màgica i capacitat profètica i sanadora” (Beltran, 2011). Són dones que simplement pel 

seu estatus social o la família a la qual pertanyen són considerades de baixa categoria i, per tant, 

bruixes.   

2.2.1.4: Eneatips de personatges 
‘‘L’eneagrama és una figura geomètrica que representa els nou tipus de personalitat fonamentals 

de la naturalesa humana i les seves complexes interrelacions. [...] La paraula enea-grama, del grec 

ennea, «nou», i grammos, «figura», significa «figura de nou puntes»’’ (Riso & Hudson, 1999). 

Com es pot apreciar en la fotografia de la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests nou punts fan referència a les nou personalitats que s’han determinat a l’hora de crear un 

personatge. Cadascun d’ells mostra diferents formes de concebre la realitat, de pensar, actuar i 

comunicar que ajudarà a l’hora de construir la personalitat d’un personatge. Cada eneatip es pot 

trobar en diferents fases o graus segons el transcurs de la història, fent referència al nivell sa com 

aquell que és adequat per a la societat, el nivell mig com aquell que conté certes dosis de persona 

agressiva i per últim, el nivell insà com aquell totalment dolent tant per a la persona com per a la 

societat. A continuació es presenten alguns dels eneatips que corresponen als personatges de les 

dues obres teatrals fotografiades. Per a exetendre més informació visitar l’Annex III.  

Figura 2.1. La sabiduría del Eneagrama de Richard Riso & Russ Hudson, 1999 
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Eneatip de tipus 2: L’AJUDADOR: Tipus de personalitat que són ‘‘autènticament servicials 

amb la resta. Ser generosos i desviure’s pels altres els fa pensar que la seva forma de ser és la més 

preciosa i la que té més sentit’’ (Riso & Hudson, 1999).  

Eneatip de tipus 4: L’INDIVIDUALISTA: Tipus de personalitat que es creuen diferents de la 

resta, tant a nivell de les seves virtuts com pels seus defectes. Saben identificar correctament allò 

que són capaços i allò que els costa més. ‘‘Solen dir que els falta alguna cosa, encara que els costi 

identificar exactament què és: Força de voluntat? Naturalesa social? Seguretat en si mateixos?’’ 

(Riso & Hudson, 1999). 

Eneatip de tipus 7: L’ENTUSIASTA: Tipus de personalitat que senten curiositat per tot allò que 

els generi atenció. ‘‘Pertanyen a la tríada del sentiment, no ho sembla immediatament perquè 

tendeixen a ser extraordinàriament pràctics i en qualsevol moment estan dedicats a una gran 

quantitat de projectes’’ (Riso & Hudson, 1999). 

Eneatip de tipus 8: EL DESAFIADOR: ‘’Tipus de personalitat que els encanta acceptar reptes 

així com donar als altres l’oportunitat que els desafiïn a superar-se d’alguna manera’’ (Riso & 

Hudson, 1999).  

2.2.1.5: Les emocions 
2.2.1.5.1: Definició del terme emoció 

Per a poder comprendre què són les emocions i el seu esquema en una comèdia i una tragèdia, és 

essencial determinar diferents definicions formals i actuals del terme emoció, derivades de 

diccionaris de la llengua. 

Els autors Enrique G. Fernández-Abascal i María Pilar Jiménez Sánchez defineixen el terme 

emoció com ‘‘els processos psicològics que ens porten un valuós servei, al fer que ens ocupem del 

que realment és important en la nostra vida. Com si fos un estat d’alarma, ens assenyalen les coses 

que són perilloses o aversives, i que, per tant s’han d’evitar, i les coses que són agradables o 

gustoses, i a les que, per tant, hem d’apropar-nos’’ (Fernández-Abascal & Jiménez Sánchez, 2010). 

Paul Ekman va definir un estudi l’any 1972 el qual va determinar sis emocions que considerava 

que eren les bàsiques: ira, fastig, alegria, tristesa, por i sorpresa. Paul Ekman (2003) cita que les 

emocions poden portar a actuar de maneres que creiem que són realistes i adequades, però també 
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poden portar a actuar de maneres que ens lamentem després. A continuació es detallen les diferents 

emocions que es desenvolupen en una tragèdia i en una comèdia teatral:  

2.2.1.5.2: Emocions d’una tragèdia 

No són poques les emocions que transcorren en una tragèdia teatral. Si bé és cert, la majoria 

d’obres tràgiques segueixen un esquema similar de les diferents emocions que senten i expressen 

els personatges. “Els personatges tràgics estan plens d’afectes, però les passions estructurals d’una 

trama tràgica – aquelles que dirigeixen el gir dels esdeveniments cap al desastre – són l’ofensa i la 

desaprovació” (Sissa, 2006). Entre altres emocions que hi destaquen i que s’han conservat fins a 

les representacions teatrals tràgiques d’avui dia, es caracteritzen per ser: la ràbia, l’ofensa o injúria, 

la culpa, la tristesa, el menyspreu i l’amor o gelosia.  

La ràbia o ira és aquella emoció en la qual la persona sent una gran frustració vers alguna cosa i 

mostra en el seu cos agressivitat i fúria. ‘‘La ira pot ser una defensa contra l’agonia, un substitut, i 

de vegades fins i tot la cura’’ (Ekman, 2003). És l’emoció principal d’una tragèdia teatral i en la 

fotografia es caracteritza per una expressió facial punyent i que evoca al patiment. Habitualment 

quan la persona sent aquesta emoció, prem amb força el seny, els ulls, els llavis i en determinats 

casos es pot mostrar la boca oberta.  

L’ofensa és una emoció que segons El Quadre de matisos emocionals de Manel Troya deriva de 

la ràbia i habitualment, es desenvolupa en situacions que generen un conflicte entre diversos 

personatges. En la tragèdia, normalment es desenvolupa arran de l’insult o baralla entre dos dels 

personatges principals de la història (heroi protagonista i personatge antagonista) (Troya, 2013).  

“Hegel assigna a la tragèdia la culpabilitat predestinada (impossible d’evadir i que ha de ser 

assumida per tot humà que es requereix ser-ho)” (Camacho Quiroz, 2013). En la tragèdia, doncs, 

la culpa es mostra a través del protagonista de la història (l’heroi tràgic) que deixa i posa en valor 

la seva vida per a combatre el conflicte amb el qual s’enfronta, ja sigui intern o extern.   

La tristesa és aquella emoció negativa que provoca un estat d’ànim força caigut i desanimat en la 

persona que sent aquesta emoció. En la fotografia, es caracteritza per mostrar els ulls caiguts i 

cansats (amb alguna llàgrima inclús), els llavis destensats i caiguts i ‘‘una tensió entre les galtes 

aixecades i les cantonades dels llavis tirant cap avall’’ (Ekman, 2003). 
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L’amor és un sentiment molt present i recurrent en la majoria de tragèdies teatrals. Sovint l’amor 

entre els dos protagonistes de la història genera un conflicte del qual no en sabran sortir i l’única 

forma que hi haurà de fugir serà morint o bé, traient-se la vida. Com en el cas de la tragèdia de 

Romeu i Julieta o bé, en la mateixa obra que l’autora fotografia: Una llum Tímida.  Aquest 

sentiment, sovint en fa sorgir d’altres com la gelosia que acaba expressant-se a través d’emocions 

ja esmentades com la ràbia o la tristesa. 

2.2.1.5.3: Emocions d’una comèdia 

L’autor David Morales exposa que la tragèdia i la comèdia són dos gèneres que es diferencien per 

la interpretació de les diferents emocions, però que reben una resposta emocional similar per part 

del públic. Afirma que “en la tragèdia no sembla necessari esforçar-se molt per a comprendre que 

el patiment dels personatges pot aconseguir empatitzar a l’audiència, juntament amb les llàgrimes 

de compassió i la contraacció pròpia del terror” (Morales, 2005). En la comèdia, evidencia que 

“no és necessari fer un gran esforç per a comprendre el potencial patiment dels protagonistes i que 

el públic pot arribar a simpatitzar amb l’espectacle del ridícul” (Morales, 2005).  

A continuació s’exposen les diferents emocions de la comèdia teatral (alegria, tendresa, sorpresa, 

burla i indignació), que són aquelles presents en la tècnica clown o el personatge clown.  

La tècnica clown és aquella habitual en la comèdia teatral que s’utilitza amb l’afany de “criticar i 

fer paròdia d’algun personatge de la noblesa, copiant els seus gestos i la seva forma d’expressar-

se a més de la seva vestimenta” (Blancas Rodríguez & González Gómez, 2017).  

L’alegria és aquella emoció en què la persona sent felicitat i està classificada com una emoció 

positiva per a les persones. L’alegria provoca benestar a aquella persona que la sent i a les del seu 

voltant. En la fotografia, l’alegria es caracteritza per a mostrar els ulls completament oberts i grans 

i les celles i els llavis aixecats. 

“D’entre totes les emocions que habiten en un clown, una imprescindible és la tendresa” (Jara, 

2014). La tendresa és un dels sentiments i emocions que es mostren, habitualment, en la comèdia 

a través de les qualitats del personatge clown. En la majoria de representacions còmiques l’emoció 

de la tendresa es mostra a través dels senyals d’afecte i passió del protagonista vers la resta de 

personatges (relacions d’amistat, relacions afectives, etc.). 
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La sorpresa que equival a una reacció del cos degut a una situació inesperada per a la persona que 

sent aquesta emoció. ‘‘És la més breu de totes les emocions, que dura només uns segons com a 

màxim’’ (Ekman, 2003). En el moment que la persona se sorprèn, immediatament aquesta emoció 

canvia cap a la por, alegria, tristesa en funció del que l’hagi sorprès. En la fotografia es mostren 

els ulls elevats i normalment la boca oberta. 

La indignació és aquell sentiment o emoció que sent un personatge quan és ridiculitzat o bé, ha 

fracassat en algun dels seus objectius de la història. Normalment, és una emoció que va lligada a 

la burla, ja que succeeix posteriorment a ser ridiculitzat o imitat per algun personatge. En la 

comèdia, els clowns o bufons són aquells personatges que es caracteritzen per fer entremaliadures 

i imitacions amb certs tons de burla.
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3. ANÀLISI DE REFERENTS 
L’anàlisi de referents d’aquest projecte fotogràfic consta en una divisió temàtica segons els 

referents que s’ha escollit. Primerament, els referents dins del reportatge fotogràfic. Seguidament 

els referents dins la fotografia d’arts escèniques. En tercer lloc, els referents de fotografia 

d’impacte emocional. En quart lloc, els referents de fotografia d’autor i acabat final de les 

fotografies. En cinquè lloc, es troba els referents del format d’exhibició de l’obra. I per últim, els 

referents pel que fa als personatges teatrals. 

3.1: CONCEPTES I AUTORS DEL REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
3.1.1: El clarobscur de Carlos Permuy 
Carlos Permuy, segons la biografia que s’exposa en la seva pàgina web, és un fotògraf 

documentalista que ha realitzat diversos projectes fotogràfics que entre ells tenen en comú la 

temàtica: les arts escèniques (Permuy, s.d). Entre els seus projectes fotogràfics més recents, s’agafa 

com a referent el projecte Detrás del escenario, format per diverses fotografies realitzades entre 

bambolines i amb un element comú: el clarobscur. Tot i que la majoria de les fotografies del 

projecte siguin en blanc i negre, el clarobscur que utilitza Carlos Permuy és un referent pel projecte 

Emocions a flor de pell, ja que ajuda a potenciar l’acció i intensitat de l’escena deixant elements 

en la penombra i d’altres completament descoberts a la llum.  

Com es pot observar en les fotografies de les figures 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 el clarobscur utilitzat és 

força agressiu i genera a l’espectador una sensació de misteri i/o curiositat per saber què succeeix 

a l’escena. És un element que en el projecte Emocions a flor de pell potencia l’expressió facial 

dels actors i aprofita les diferents il·luminacions escèniques (zenital, lateral, etc.) per a exagerar 

més el clarobscur que s’ha aplicat.  

Figura 3.1: Detrás del escenario (I), de 

Carlos Permuy, s.d 

Figura 3.2: Detrás del escenario (II), 

de Carlos Permuy, s.d 
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3.2: AUTORS REFERENTS EN LA FOTOGRAFIA TEATRAL 
3.2.1: Fotografia de Sergio Parra en les arts escèniques 
Sergio Parra, segons la biografia que s’exposa en la seva pàgina web, és un fotògraf especialitzat 

en arts escèniques, el qual s’encarrega de fer fotografies a moltes de les produccions del Teatro 

Español, la Compañia Nacional de Teatro Clásico o el Teatro de la Abadía entre d’altres més. 

Sergio Parra ha firmat diversos projectes personals entre els quals destaca l’exposició Los 

bombones del Lara o Camerinos, un projecte fotogràfic que mostra la preparació prèvia dels 

artistes entre bambolines (Parra, s.d).  

En els seus projectes, Parra combina diverses tipologies de plans: alguns més oberts per a 

contextualitzar l’entorn on es desenvolupa l’acció dels personatges i d’altres més tancats per a 

centrar l’atenció en un únic personatge o algun detall de l’escena. S’agafa com a referent a aquest 

autor, pel fet de fotografiar les emocions dels actors i actrius en plena representació de l’obra. 

Sergio Parra fa ús del decorat i escenografia de l’obra i capta la fotografia des de la perspectiva 

del públic. És a dir, no crea una posada en escena nova a partir de les fotografies que fa, si no 

utilitza el propi de l’obra. 

Figura 3.3: Detrás del escenario (III), 

de Carlos Permuy, s.d 

Figura 3.4: Detrás del escenario (VI), 

de Carlos Permuy, s.d 
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En moltes de les seves fotografies hi destaca la tensió dels personatges, fet que genera curiositat a 

l’espectador per a voler saber-ne més sobre el que succeeix en l’escena. Com es pot observar en la 

fotografia de la Figura 3.5. És un fet que s’agafa com a referent pel projecte fotogràfic, ja que la 

finalitat és mostrar a l’espectador com les emocions teatrals poden arribar més enllà de la platea 

de teatre, simplement a través de l’objectiu de la càmera. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2: David Ruano: El fotògraf del teatre català 
David Ruano, segons la biografia que s’exposa en la seva pàgina web, és un dels principals 

fotògrafs d’arts escèniques dins el panorama del teatre català. Ha realitzat fotografies per la major 

part dels espectacles (Mar i Cel, Delicades, Rent, etc.) o companyies com Dagoll Dagom. Ruano 

dona a les seves fotografies tres enfocaments diferents en funció de si fotografia un espectacle de 

teatre, realitza la portada d’un disc musical o crea el cartell d’una obra de teatre (Ruano, s.d).  

Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic en el qual es treballa tenint en compte el primer 

enfocament que fa David Ruano en les fotografies d’arts escèniques. És a dir, documentar 

l’espectacle des d’un punt de vista que és pràcticament igual o similar a la visió dels espectadors. 

No es busca la creativitat en l’obra i les fotografies, més aviat la finalitat és aconseguir captar 

l’emoció i l’expressió dels actors i actrius en el moment precís per tal de transmetre un significat 

a l’espectador.  

En les fotografies de les figures 3.6, 3.7 i 3.8 s’observa l’estil de fotografia que segueix David 

Ruano en l’obra de teatre La Tendresa de la companyia T de Teatre i Dagoll Dagom.  

Figura 3.5: Juana, de Sergio Parra, 

2019 
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3.2.3: La posada en escena de Marta Mas 
Marta Mas, és una jove fotògrafa catalana que “percep la fotografia com una via de comunicació 

amb l’única finalitat d’afectar i a la vegada deixar afectar a l’espectador amb l’expressió visual 

[...]. Reivindica una fotografia més humana” (Mas, s.d). De l’obra que es mostra en la Figura 3.9, 

es vol destacar l’estil i gamma cromàtica que segueix la fotògrafa Marta Mas i la forma en què 

aconsegueix captar les emocions mitjançant la posada en escena dels actors i actrius. Respecte a 

la gamma cromàtica, Mas aconsegueix un equilibri entre els tons càlids i vistosos (pells) i els tons 

freds i apagats (roba) de la fotografia que el manté en la resta de fotografies que segueixen aquesta 

sèrie. S’agafa com a referent per a la postproducció de les fotografies del projecte Emocions a flor 

Figura 3.6: La Tendresa, de David 

Ruano, 2019 

Figura 3.7: La Tendresa, de David 

Ruano, 2019 

Figura 3.8: La Tendresa, de David 

Ruano, 2019 
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de pell. Per altra banda, pel que fa a les emocions que es poden observar en la figura 3.9, Mas 

aconsegueix captar la veritat més pura en el moment àlgid del clímax de l’acció. També s’agafa 

com a referent per al projecte, tot i que en aquest cas i a diferència d’Emocions a flor de pell no és 

una interpretació en directe al teatre, sinó que està preparada i realitzada en un estudi de fotografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3: AUTORS REFERENTS EN FOTOGRAFIA D’EMOCIONS 
Són referents les imatges que es mostren tot seguit, ja que totes elles tracten de representar diferents 

emocions des d’un punt de vista natural i pur.   

3.3.1: Bruce Davidson i l’impacte emocional en les fotografies 
Primerament, abans de mostrar els diferents fotògrafs que han estat referents a l’hora de crear 

projectes fotogràfics que tracten les emocions, es vol fer èmfasi en un fotògraf en especial: Bruce 

Davidson. 

Bruce Davidson, nascut a Illinois l’any 1933 segons exposa l’agència Magnum, és reconegut per 

ser un fotògraf humanista que es caracteritza per retratar a aquelles persones menyspreades per la 

societat. Ho fa des d’un punt intimista i extern a la situació, i, per tant, no influeix en la fotografia. 

És a dir, busca retratar a la persona en el context en què es troba i amb l’emoció o sentiment que 

Figura 3.9: Röbota (Servitud), de Marta Mas 
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sent en aquell precís moment. En el resultat de les seves fotografies s’aprecia com Davidson els hi 

dona un acabat natural, intimista i proper amb els personatges fotografiats (Magnum Photos, s.d). 

A continuació s’exposen dues fotografies de Bruce Davidson que pertanyen als projectes 

fotogràfics The Dwarf (1958) i Cafeteria Garden (1973-1976). Aquestes fotografies, que mostren 

les figures 3.10 i 3.11, han estat referents pel projecte degut a la representació més pura de l’emoció 

de la tristesa. Davidson aconsegueix apropar-se, conèixer els sentiments més profunds dels 

protagonistes i retrata la duresa i aïllament que aquests viuen. Davidson capta la tristesa d’aquests 

personatges des d’un punt de vista extern i sense influir en la fotografia, simplement retratant la 

realitat que el mateix fotògraf veu. Aquest és l’element que s'agafa de Bruce Davidson pel projecte 

fotogràfic Emocions a flor de pell. 

 
 

 
 

  
 

Una altra fotografia que ha estat referent pel projecte ha estat una de les fotografies que pertany a 

la sèrie Brooklyn Gang (1959). Aquesta fotografia, igual que les anteriors, retrata l’estat més pur 

de les emocions i els sentiments, aquesta vegada, però, tracta el desig de dos adolescents. Des d’un 

inici aquesta fotografia transmet a l’espectador el desig, la passió i la sensualitat dels dos 

personatges com si l’escena estigués succeint al davant. Amb aquesta fotografia Davidson 

Figura 3.10: Jimmy Armstrong, de Bruce 

Davidson, 1958 

Figura 3.11: Bessie Gakaubowicz, de Bruce 

Davidson, 1973-1976 
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aconsegueix traslladar l’emoció del desig als espectadors i despertar certa curiositat i desig en ells. 

L’element que s’agafa com a referent pel projecte és el fet de traslladar la mateixa emoció de la 

imatge als espectadors i que puguin sentir-la dins seu o empatitzar-hi. Veure Figura 3.12.  

 
 

 

 

 

 

 

3.3.2: Plasmar les emocions en l’audiovisual: Bill Viola – The Passions 
Bill Viola, segons la pàgina oficial del Museu Guggenheim de Bilbao, és un videoartista 

estatunidenc que va desenvolupar un projecte l’any 2000 anomenat The Passions. Aquest projecte 

consistia a representar les passions i estats emocionals de diferents actors. Viola va realitzar un 

vídeo en el qual gravava als actors i actrius des d’un primer pla de tal forma que aquests mostraven 

diferents estats emocionals. El que caracteritza a aquest projecte és la utilització de la càmera lenta, 

la qual permet a l’espectador fixar-se i posar més atenció en el personatge, els seus moviments i el 

canvi de les diferents expressions del rostre dels personatges. Com es pot observar en la fotografia 

de la Figura 3.13, els diferents actors treballen amb emocions independents i diverses encara que 

estiguin en el mateix quadre i/o escena (Guggenheim Bilbao, s.d).  

 

 

 

 

 Figura 3.13: The Quintet of the Astonished de Bill Viola, 2000 

Figura 3.12: Backseat of a car, de Bruce Davidson, 1959 
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3.4: AUTORA REFERENT EN LA FOTOGRAFIA D’AUTOR 
3.4.1: L’acabat final i la superposició de dues fotografies de Masha Raymers 
Masha Raymers, segons la biografia de la pàgina web Sortra, és una jove fotògrafa de 22 anys 

especialitzada en fotografia conceptual i artística (Sortra, s.d). És una fotògrafa que ha realitzat un 

projecte fotogràfic propi anomenat The light becoming a memory, el qual es caracteritza per aplicar 

una superposició entre dues imatges en què la imatge del darrere mostra l’expressió facial a tamany 

gran i la imatge del davant mostra el context i a través d’un pla general l’acció de la fotografia.  

L’element que s’agafa com a referent pel projecte no és tan sols la superposició i mode de fusió 

de les fotografies (3.14 i 3.15) de Raymers, sinó que també s’agafa com a referent la disposició de 

les fotografies i el missatge que pretén transmetre accentuant l’expressió facial d‘una fotografia i 

mostrant l’acció de l’altra fotografia de forma més general. Aquest és un concepte que s'ha aplicat 

al projecte Emocions a flor de pell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5: AUTORS REFERENTS EN L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
3.5.1: Exposició fotogràfica Anita y Margarita d’Anna Roura 
Anna Roura, segons la biografia de la seva pàgina web, és una jove fotògrafa multidisciplinària 

que es dedica a diferents tipologies d’art: fotografia, text, vídeo i disseny  

Figura 3.14: The light becoming a 

memory (I), 2022 

Figura 3.15: The light becoming a 

memory (II), 2022 
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L’element que es vol destacar de l’obra que fa referència les Figures 3.16 i 3.17, és la disposició 

de l’exposició fotogràfica del projecte Anita y Margarita de la fotògrafa Anna Roura a la Nau 

Bostik. L’autora realitza una combinació d’elements entre les fotografies i diferents texts amb la 

que crea una composició agradable i recolzada per aquelles paraules que ajuden a contextualitzar 

a l’espectador en l’obra. És aquest element el que s’agafa com a referent per al treball de l’autora, 

ja que el projecte Emocions a flor de pell es recolzarà amb una sèrie de texts, frases o paraules de 

l’obra seleccionades per a expressar la mateixa emoció que en la fotografia (Roura, s.d).  

 

 

 

 

3.5.2: Exposició fotogràfica Emociones 
L’exposició Emociones realitzada durant els mesos de maig i juny de l’any 2015, estava formada 

per 35 fotografies d’una mateixa temàtica: les emocions. En aquestes fotografies es pot veure com 

“el fotògraf, a través del seu objectiu, mostra els diversos estats d’ànim pels que passem els éssers 

humans: amargor, afecte, tristesa, amistat, por, alegria, sorpresa, patiment… amb imatges on els 

gestos o mirades són els protagonistes i les emocions cobren un primer pla” (Colectivo Foto, 2015).  

Figura 3.17: Untitled, d’Anna Roura al 2021 a 

l’exhibició, Nau Bostik, Barcelona.  

Font: http://www.annarour.com/ Font: http://www.annarour.com/ 

Figura 3.16: Untitled, d’Anna Roura al 2021 a 

l’exhibició, Nau Bostik, Barcelona.  
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En les fotografies de les Figures 3.18, 3.19 i 3.20 es mostren diferents emocions (patiment, tristesa 

i plaer) que s’han seleccionat del conjunt de l’exposició fotogràfica. S’agafa com a referent la línia 

temàtica de l’exposició (les emocions) i el format d’exhibició del projecte fotogràfic (l’exposició 

fotogràfica).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
3.5.3: Textos i tipografia d’exposicions 
L’exposició Stanley Kubrick que va fer-se “a finals del 2018 fins a principis del 2019 al CCCB de 

Barcelona, mostrava la trajectòria del cineasta i repassava els diferents projectes que havia realitzat 

i participat” (CCCB, 2019).  

Figura 3.18: Melancolía de Luis Tomas, 2015  Figura 3.19: Deseo de Miguel Mota, 2015 

Figura 3.20: Desesperación d’ Ángel Aroca, 2015 
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A nivell de maquetació i disseny de l’exposició i la disposició 

dels diferents texts, és una exposició que destaca el color negre 

de les parets que contrasta amb el color vermell dels títols i texts 

que es mostren. A més a més, els texts estaven a tamany gran i 

amb una tipografia dura i en negreta per a cridar i centrar 

l’atenció de l’espectador (Figura 3.21). Un altre element a 

destacar, és l’aprofitament que se’n fa de les parets de la sala 

d’exposició, ja que utilitza les cantonades per a exposar el títol 

del projecte en un costat i en l’altre hi situa un breu text que 

descriu el projecte.  

Per tant, s’agafa com a referent la distribució, disseny i disposició dels texts de l'exposició Stanley 

Kubrick per al projecte Emocions a flor de pell, ja que en l’exposició que es planteja i la forma 

d’ubicar els diferents elements ha estat similar i s’ha tingut en compte la ubicació dels títols i texts 

en cantonades de les parets de les sales de l’exposició.  

Una altra exposició que s’agafa com a referent és “l’exhibició 

de Banksy al Moco Museum de Barcelona realitzada l’any 

2022” (Moco Museum, 2022). És una exhibició en què també 

s’agafa com a referent la disposició i distribució dels texts 

que narren el fil narratiu de l’exposició. Com es pot observar 

en la Figura de la fotografia 3.22, els texts estan ubicats a la 

cantonada entre dues parets de la sala. Aquesta forma de 

mostrar el text, ressalta i crida l’atenció dels espectadors i 

ajuda a centrar i focalitzar-los en aquell element concret.  

 

3.6: REFERENTS DE PERSONATGES TEATRALS 
Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic en el qual s'ha escollit dues obres per a representar 

les emocions dels personatges teatrals: una obra còmica (Un vestit nou per a l’Emperador) i una 

obra tràgica (Una Llum Tímida). Per a realitzar la selecció d'aquestes dues obres s'ha tingut en 

compte diversos personatges teatrals que han esdevingut referents a l'hora de crear els personatges 

Figura 3.21: Stanley Kubrick, Exhibició 

Barcelona, 2019.  

Figura 3.22: Banksy, Exhibició Barcelona, 

2022.  
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de les obres mencionades anteriorment, i, per tant, han influït en la forma d'expressar les diverses 

emocions d'aquests. És important tenir en compte a aquests referents per a poder entendre als 

personatges de les obres a fotografiar, ja que moltes de les emocions que es representen naixen o 

parteixen dels personatges de Macbeth i Arlecchino.  

3.6.1: Macbeth 
El dramaturg William Shakespeare va desenvolupar i crear diversos personatges tràgics en les 

seves múltiples obres, però destaca el personatge Macbeth com un dels més complexos i a partir 

del qual s’ha agafat com a referent, a posteriori, per a la creació de nous personatges tràgics. 

3.6.1.1: Anàlisi del personatge de Macbeth 

El personatge de Macbeth és un soldat el qual per ambició i ostentació de més poder acaba 

cometent crims per a arribar a ser la màxima autoritat. No obstant, no és el seu caràcter l’únic 

element que el porta a la desgràcia, Lady Macbeth, la seva dona el sotmetrà a una gran pressió i 

manipulació que acabaran provocant en Macbeth una gran crisi, culpabilitat i pèrdua d’un mateix 

dins seu. 

Macbeth ja és un home ambiciós, avariciós i ho mostra en els seus actes, però ‘‘serà incitat i 

persuadit per la seva dona per a ser el Rei d’Escòcia, des del camí equivocat. Macbeth aconsegueix 

matar al rei Duncan, però aquest fet es convertirà en la caiguda i decadència del personatge i la 

seva dona. Al final de la història, serà assassinat per Macduff, el general del palau. És per això que 

esdevé la gran tragèdia i Macbeth es converteix en l’heroi tràgic de l’obra’’ (Purnomo, 2013). 

Macbeth és persuadit per la profecia de tres bruixes que li plantejaran la idea de ser rei. És, doncs, 

quan Macbeth començarà a obsessionar-se i a causar dolor fins a convertir-se en un personatge 

maligne. La manipulació per part de la seva esposa ‘‘i la seva personalitat maquiavèl·lica i 

calculadora farà que el seu marit realitzi actes indesitjables. I instarà a Macbeth a què es desfaci 

del penediment, ja que era un obstacle per les seves ambicioses fites’’ (Arboleda Guirao, 2010). 

Per altra banda, Macbeth té una part bona en la seva personalitat: l’ètica o la moral. A través 

d’aquestes dues forces benignes, es pot veure en Macbeth la seva part més humana i compromesa 

amb el regne i el rei. El penediment és una altra característica benigna de Macbeth, ja que ‘‘al 

principi, mentre Macbeth se sent terriblement culpable, la seva esposa sembla tenir la consciència 

tranquil·la’’ (Arboleda Guirao, 2010). És, doncs, quan l’espectador pot empatitzar amb el 



 3. ANÀLISI DE REFERENTS                  39 

personatge i creure que tot i la manipulació i el mal causat, Macbeth és un heroi de la tragèdia o si 

més no, una persona humana. 

3.6.1.2: Comparació de Macbeth amb Carmen d’Una llum tímida 

El personatge de Carmen de l’obra Una llum Tímida, pot agafar com a referent en la creació 

d’aquest al personatge tràgic per excel·lència: Macbeth. 

Els dos són personatges que pertanyen a obres de drama i tragèdia, en les quals els personatges 

acaben morint degut a actes, diferents, del passat. Per una banda, Carmen mor a causa d’unes 

pastilles que li dona Isabel degut al patiment i les seqüeles psíquiques i físiques dels electro-xocs. 

Per altra banda, Macbeth mor assassinat degut als cruels actes que ha realitzat en el passat com 

crims a persones de l’alta burgesia. 

Carmen és un personatge que pateix una transformació de personalitat durant el transcurs de l’obra, 

que li causarà tal dolor que no podrà deslliurar-se’n i seguir una nova vida. Macbeth en la seva 

obra també pateix un canvi de personalitat, però aquest causat per la pressió i manipulació de la 

seva dona. Els dos canvis, tant de Carmen com de Macbeth, convertiran als dos personatges en 

éssers humans totalment dependents, perduts en el camí de la vida i sense reconèixer qui són. 

Són personatges que en les seves etapes de ràbia i ira, causen dolor a la gent que els envolta sense 

pensar en les conseqüències que porta. Per exemple, Carmen en un rebot d’ira pega a Isabel i 

l’insulta, sense tenir en compte tota l’ajuda i amor que l’ha brindat. Macbeth, manipulat i perdut 

per ostentar més poder assassinarà al rei d’aquella època per a suplir el seu càrrec. 

3.6.2: Commedia dell’arte 
La commedia dell’arte és una tipologia de comèdia nascuda durant el renaixement italià, en la qual 

‘‘la comèdia es recolzava cada vegada més en el moviment, la burla i la improvisació’’ (Oliva & 

Monreal, 1990). S’han determinat tres elements claus que caracteritzen la commedia dell’arte: els 

actors aportaven nous coneixements, cada actor estava caracteritzat amb una màscara que el 

definia i basaven la representació de l’obra en la improvisació. 

3.6.2.1: Anàlisi del personatge d’Arlecchino 
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En la commedia dell’arte s’han descrit diferents tipologies de personatges i per cada un d’ells s’ha 

determinat una màscara i un vestuari que el defineixen segons la seva personalitat i les accions. 

Un d’ells és el personatge anomenat Arlecchino. 

Arlecchino és el personatge més juganer, divertit i inquiet de la commedia dell’arte, el qual apareix 

en nombroses comèdies i ha esdevingut un referent per a la posterior creació de personatges 

còmics. Aquest personatge pertany a la classe social baixa i el seu ofici tractava de posar-se en 

plena disposició de l’aristocràcia i burgesia fent diferents representacions burlesques i còmiques. 

‘‘El seu aspecte físic és molt conegut: porta una màscara negra de cuir, on alguns veuen el 

testimoni d’un origen infernal’’ (Beltran, 2011). Vesteix d’una forma molt característica, du un 

tratge format per diferents pedaços de roba, de colors diversos, que conformen en la seva totalitat 

diferents figures geomètriques. 

Pel que fa a la seva personalitat ‘‘és un personatge rústic, enigmàtic, farsant i fantasiós, que no se 

sap si es mofa d’ell mateix o de la resta de persones’’ (Beltran, 2011). És un personatge optimista 

i que a pesar de les situacions dramàtiques, caòtiques i complicades en les quals es trobi sempre 

busca fer riure a l’espectador. ‘‘Es mostra molt hàbil per a escapar d’una situació difícil i per a 

divertir-se tot i les dificultats’’ (Beltran, 2011). És un personatge força independent i que busca 

guanyar-se la vida de la millor forma possible que sap, i encobreix les dificultats i inseguretats de 

si mateix amb la seva faceta burlesca. 

3.6.2.2: Comparació d’Arlecchino amb l’Emperador d’Un vestit nou per a l’Emperador 

El personatge del Conseller de l’obra Un vestit nou per a l’emperador de la companyia 

Laperallimonera, pot comparar-se i agafar de referent en la creació d’aquest personatge al 

personatge Arlecchino de la commedia dell’arte. 

El Conseller, igual que l’Arlecchino, és un personatge que basa les seves paraules i accions en la 

comèdia. Com s’ha especificat anteriorment, els dos personatges tendeixen a fer riure i buscar la 

complicitat i comicitat amb l’espectador a pesar de la situació en la qual es trobin. En el cas del 

Conseller, aconsegueix captar les rialles dels espectadors a través de les seves bromes i 

entremaliadures que li fa a l’Emperador. És un personatge, el qual podria tindre un origen en el 

personatge de l’Arlecchino, ja que és molt expressiu (sobretot a facialment) i gràcies a la comèdia 

clown li permet expressar totes les seves facetes (despiadat, astut, servent, entremaliat, etc.). 
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Els dos personatges són optimistes i afronten les situacions més dràstiques i les adversitats de la 

vida de forma il·lusionada i amb ganes de continuar endavant. Són personatges força 

individualistes i els dos tenen una finalitat – completament contrària- en les seves respectives 

històries: el Conseller busca ser ric i ostentar més poder que l’Emperador i l’Arlecchino busca ser 

acceptar per la societat i sentir-se còmode dins la seva classe social i no aparentar.  
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4. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS I ABAST 
4.1: Objectiu general del projecte 
Aquest treball final de grau, busca ser un projecte artístic sense ànim de lucre amb la finalitat de 

traslladar les emocions que es representen en el teatre més enllà de la platea, i ser així captades a 

través de la fotografia, amb l’objectiu de contraposar les emocions oposades d’una tragèdia i una 

comèdia. Permetrà retratar les personalitats de personatges còmics i tràgics, juntament amb el seu 

patiment, alegria, incertesa, tristesa, etc. 

4.2: Objectius del treball final de grau 
Els objectius que s’han plantejat per a la realització del treball de final de grau, es divideixen en 

objectius principals o secundaris: 

Objectius principals: 

1. Contrastar les emocions d’una tragèdia i una comèdia teatral.  

2. Investigar la fotografia de reportatge i el procés de creació d’un projecte fotogràfic i aplicar 

els conceptes i processos al projecte Emocions a flor de pell.  

3. Investigar els trets i l’impacte emocional que caracteritza la tragèdia i la comèdia teatral i 

transmetre les diferents emocions a través de la fotografia de reportatge. 

Objectius secundaris: 

4. Realitzar un projecte fotogràfic que segueixi una línia temàtica i estètica comuna, que narri 

la història dels personatges teatrals escollits. 

5. Comparar  la personalitat d’un personatge còmic de l’obra Un vestit nou per a l’emperador 

de la companyia Laperallimonera, amb el personatge referent de comèdia (Arlecchino), 

per tal d’observar si se segueix un mateix esquema a l’hora de crear personatges còmics.  

6. Comparar  la personalitat d’un personatge tràgic de l’obra Una Llum Tímida de la 

companyia La Cicatriz, amb el personatge referent de tragèdia (Macbeth), per tal 

d’observar si se segueix un mateix esquema a l’hora de crear personatges tràgics.  
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4.3: Abast 
L’abast d’aquest projecte comença amb la investigació dels antecedents del teatre i la seva història 

per així posar en context a l’espectador. Posteriorment, es fa una recerca pel que fa a referents en 

la creació de personatges, centrant-se així en dos personatges claus en la comèdia: Arlecchino i en 

la tragèdia: Macbeth. 

Seguidament, es relacionen diferents conceptes pel que fa a l’àmbit fotogràfic i les diferents 

característiques de la fotografia de reportatge i les fases a seguir per a desenvolupar un projecte 

fotogràfic.  

Pel que fa als referents, es concreten diverses obres, projectes o autors que destaquen en la 

fotografia de reportatge, fotografia d’arts escèniques i fotògrafs que treballen l’impacte emocional 

en les seves fotografies, així com obres rellevants i de gran referència en l’àmbit teatral. 

Per últim, el projecte fotogràfic està format per 10 fotografies finals (cada una d’elles formada pel 

muntatge de dues fotografies), les quals aniran reforçades amb fragments del text de cada 

personatge en qüestió, per a potenciar el missatge fotogràfic i la seva emoció. Finalment, el format 

final que adquireix el projecte és una exposició fotogràfica en la qual aniran totes les fotografies 

finals que seran seleccionades, amb la finalitat de poder portar l’exposició més enllà del TFG. És 

a dir, no es busca l’acabat final del projecte per a l’entrega del TFG i, per tant, es presenta una 

simulació de l’exposició fotogràfica. Per tant, un cop entregat el projecte l’autora planteja presentar 

l’exposició en diferents sales amateurs per a poder posar el projecte a disposició dels espectadors.  
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5. METODOLOGIA 
Per a explicar de forma específica el desenvolupament del projecte i  el procés que se segueix per 

a complir amb els objectius descrits anteriorment, es plantegen tres etapes: preproducció, 

producció i postproducció. Seguidament, s’exposen les diferents etapes i eines que s’han utilitzat 

per a desenvolupar el projecte: 

5.1: PREPRODUCCIÓ: RECERCA 
5.1.1: Investigació i recerca 
La preproducció d’aquest projecte s’ha basat a cercar i desenvolupar diferents conceptes i establir 

la línia de treball que s’ha seguit durant tot el projecte fotogràfic.  

Per a comprendre el gènere del reportatge fotogràfic, primerament s’ha estudiat el concepte i els 

orígens del gènere en qüestió, els quals pertanyen principalment a la fotografia de premsa i 

fotoperiodisme. La investigació d’aquests conceptes ha servit per a entendre d’on prové el gènere 

i quines característiques s’han preservat al llarg de la història, quines han patit una certa 

modificació i quines noves característiques ha aportat el gènere del reportatge fotogràfic a la 

fotografia. 

Seguidament, s’ha estudiat el terme i el procés que un fotògraf segueix durant la creació del seu 

propi projecte fotogràfic i s’ha desenvolupat les diferents fases que cal seguir per a la correcta 

elaboració d’aquest i les quals s’han realitzat pel projecte de l’autora. A més a més, s’ha destacat 

dos conceptes (composició i exhibició de l’obra) que són rellevants pel projecte Emocions a flor 

de pell. Pel que fa a la composició, s’ha abordat el concepte tenint en compte la seva aplicació en 

la producció (realització de les fotografies) i en la postproducció i exhibició de l’obra en format 

d’exposició fotogràfica (format, espai, mida, etc.). I pel que fa al segon concepte, s’ha fet una breu 

explicació de les diferents tipologies d’exhibició d’una obra fotogràfica i s’ha emfatitzat el format 

d'exhibició de l’exposició fotogràfica. 

En el segon bloc del marc teòric, anomenat marc contextual, s’ha centralitzat la investigació en el 

món del teatre i la representació de les emocions en el cos dels actors i les actrius. En primer lloc, 

s’ha estudiat els orígens del teatre (Grècia) per tal de comprendre l'origen i el sorgiment del gènere 

tràgic i còmic. Posteriorment, s’ha desglossat aquest bloc en dos subapartats (tragèdia i comèdia) 
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per a diferenciar les característiques, estructura, personatges i emocions de cada gènere 

individualment. D’aquesta forma, resulta més útil realitzar una comparació entre els dos gèneres i 

observar les similituds i diferències de cadascun d’ells.  

Un cop realitzada la investigació prèvia i profunditzat en cadascun dels elements i conceptes 

rellevants pel projecte fotogràfic, s’ha dut a terme una anàlisi dels diferents referents i s’ha 

desglossat en quatre blocs per a facilitar la comprensió i associació de conceptes. En primer lloc, 

es troben els referents més tècnics, pel que fa a fotografia, i s’aborda un concepte que s’aplica 

posteriorment en el projecte fotogràfic (clarobscur). El segon bloc pertany a aquells fotògrafs 

d’arts escèniques que han estat referents per la forma de fotografiar i captar les emocions del teatre. 

Posteriorment, en el tercer bloc, es desglossen diferents fotògrafs que tracten les emocions en les 

seves fotografies i, per tant, la línia temàtica és similar o igual a Emocions a flor de pell. Per últim, 

s’han desenvolupat dos referents del format final del projecte (exposició fotogràfica), dels quals 

se n’agafa la distribució, texts i tipografia, composició de les fotografies i la seqüencialitat 

narrativa, juntament amb la línia temàtica, que segueixen en les seves fotografies.  

5.1.2: Contacte amb les companyies de teatre 
Al mateix temps que es realitzava la investigació de conceptes i referents, l’autora va començar a 

establir un primer contacte amb les dues companyies de teatre en qüestió. El procés de selecció 

d’aquestes obres de teatre no va ser casual, sinó que ja es coneixia l’obra i, per tant, resultava més 

proper i factible conèixer la història en detall.  

5.1.2.1: Una Llum Tímida – La Cicatriz 

 5.1.2.1.1: Investigació de l’obra de teatre 

Una Llum Tímida és una obra musical produïda per la companyia La Cicatriz, i escrita i dirigida 

per Àfrica Alonso i Andrea Puig. L’obra en qüestió, mostra a l’espectador el transcurs d’una 

història d’amor durant el pas dels anys. I ho fa a través de les mirades de les dues protagonistes de 

l’obra. Tracta temes del tot quotidians, com l’amor i les dificultats per acceptar-se a un mateix i 

les diferents adversitats amb les quals es troba una persona en la societat passada i actual. La 

Cicatriz narra una història basada en fets reals, amb l’única finalitat de mostrar el passat i la 

memòria històrica de moltes persones que van ser silenciades i abusades psicològicament fent ús 

d’electro-xocs fins a causar-los la mort.  
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L’obra narra la història d’Isabel i Carmen, dues noies i professores que s’enamoren en l’època 

franquista a Espanya. Innocentment, sorgeix una història d’amor entre les dues protagonistes que 

es veurà alterada quan la família de la Carmen, conservadora i tradicional, s’assabenta de la relació 

entre elles. En saber-ho tancaran a la Carmen a un hospital de malalts psíquics, amb l’única finalitat 

de curar-la i fer-li oblidar de la Isabel, que la veuen com una persona malalta i fora de la societat 

acceptada. Passen els anys, i la Carmen torna a casa amb la Isabel i intenta oblidar tot allò que ha 

viscut internada en l’hospital, però haurà d’enfrontar-se a les seqüeles i conseqüències que li ha 

causat estar en aquell lloc.  

5.1.2.1.2: Calendari preproducció i producció 

Per una banda, amb la companyia La Cicatriz no hi havia cap mena de contacte i, per tant, es va 

escriure un correu exposant la situació i la voluntat de fotografiar l’obra Una Llum Tímida. Un cop 

establert aquest contacte i a través de diverses converses telefòniques amb l’actriu Àfrica Alonso 

i la productora Daria Nicolau, es van establir una sèrie de dates durant el mes de febrer i el mes de 

març per a assistir a l’obra i realitzar les fotografies.  

 

 

 

 

 

 

5.1.2.1.3: Desglossament de personatges 

A més a més, es va sol·licitar el guió de l’obra per a procedir a realitzar el desglossament de 

personatges i l’anàlisi de les emocions de la tragèdia. El desglossament de personatges va ser 

necessari per a diferenciar les dues protagonistes (Carmen i Isabel) i descriure les seves 

personalitats, ja que és un dels elements principals que influeix en les emocions del personatge. A 

continuació es presenten els dos personatges de manera resumida. Per a consultar el desglossament 

en detall, veure Annex IV.  

Taula 5.1: Calendari preproducció i producció Una Llum Tímida per Emocions a flor de pell. Elaboració propia. 
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CARMEN: La Carmen és professora d’un Institut de Barcelona. És una dona jove, tímida al 

principi, que sempre té un somriure d’orella a orella a la cara. És una noia lliure, però que l’autoritat 

i presència dels seus pares, tradicionals, no li permet estimar i deixar-se mostrar tal com ella és.  

ISABEL: La Isabel és l’altre personatge principal de l’obra, ella també és professora en el mateix 

Institut de Barcelona. És una dona jove, liberal i lliure que defensa tot allò que pensa i sent fins a 

l’últim instant. No l’importa abandonar espais o a persones que no l’escolten o no l’accepten tal 

com és, per això va deixar enrere a la seva família i va buscar una nova llar on poder ser feliç i 

estimar a qui volgués.  

5.1.2.1.4: Anàlisi de les emocions d’Una Llum Tímida 

Posteriorment, com ja es coneixia l’obra, a través del guió facilitat per la companyia La Cicatriz 

es va realitzar una lectura detallada i es va indicar les diferents emocions que transcorren durant 

l’obra. D’aquesta forma, en la fase de producció quan s’anés a fotografiar ja es tindria un 

coneixement previ i se sabria el moment precís en el qual fotografiar. Per a veure l’anàlisi completa 

de totes les emocions i fragments de l’obra, visitar els documents adjunts. 

5.1.2.2: Un vestit nou per a l’Emperador – Laperallimonera 

5.1.2.2.1: Investigació de l’obra de teatre 

Un vestit nou per a l’emperador és l’obra còmica que s’ha seleccionat per a analitzar les diferents 

emocions i personalitats dels personatges durant el transcurs de l’obra. A través del personatge del 

Conseller i l’Emperador es podran veure les diferents emocions en una comèdia. Aquesta obra ha 

estat escrita per quatre autors: Sergi Casanovas, Toni Albà, Pep Vila i Pere Romagosa, i compta 

amb la interpretació dels actors Sergi Casanovas i Pere Romagosa sota la direcció de Toni Albà i 

Pep Vila.  

És una obra que narra la història d’un Emperador, avariciós i presumit, que mana al seu conseller, 

astut i entremaliat, convocar als millors sastres del regne per tal que presentin la millor peça per a 

vestir a l’Emperador. L’Emperador és enganyat per dos sastres, malverses, que el faran creure que 

el vestit ha estat dissenyat amb les millors teles de qualitat de l’Imperi. L’Emperador, per no quedar 

retratat, acceptarà i acabarà desfilant nu enmig del Palau Reial.  

L’obra busca reflectir la sinceritat dels infants en vers la hipocresia i avarícia dels adults. A través 

dels diferents personatges, l’espectador viatja per l’avarícia, l’afany d’ostentar poder i l’engany i 
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incredulitat del poble que és incapaç de mostrar l’enganyifa que els sastres han parat a 

l’Emperador. Mitjançant l’humor clàssic i de tipus clown, els dos personatges narren la història 

d’una forma simple i visual, per tal que pugui ser entesa per a totes les edats del públic. Busquen 

generar rialles entre els espectadors, però també traslladar el veritable missatge intrínsec de l’obra: 

el que diu la resta no té per què ser veritat, l’important és l’opinió i veritat de cadascú.   

5.1.2.2.2: Calendari preproducció i producció 

Per altra banda, amb la companyia Laperallimonera existia un contacte i, per tant, a través d’ell es 

va escriure un correu exposant la mateixa situació que en l’anterior cas. Un cop establert el contacte 

i a través de diversos correus amb l’actor Pere Romagosa, es van establir diverses dates per a 

assistir a l’obra Un vestit nou per a l’Emperador.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.3: Desglossament de personatges  

Com en l’anterior obra, es va sol·licitar el guió de l’obra per a realitzar el desglossament de 

personatges i l’anàlisi de les emocions en la comèdia i la companyia va facilitar un vídeo de l’obra. 

De tal forma que va ser força útil a l’hora de descriure els personatges i les seves personalitats. Va 

ser un punt a favor, ja que va facilitar la tasca i l’anàlisi d’emocions no va ser en base d’un sol 

guió sinó amb l’acompanyament d’un vídeo. A continuació es presenta, resumidament, el 

desglossament de dos dels personatges més rellevants de l’obra Un vestit nou per a 

l’emperador. Per a veure el desglossament més detallat, veure l’Annex IV.  

EMPERADOR: L’Emperador és un home jove, força incrèdul i innocent. És un home que té 

poder i un títol que l’acompanya, el d’Emperador, però no és gràcies a les seves habilitats i 

intel·ligència. És un personatge que es deixa enganyar per qualsevol a canvi de poder i orgull 

propi.  

Taula 5.2: Calendari preproducció i producció Un vestit nou per a l’Emperador per Emocions a flor de 

pell. Elaboració propia. 
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CONSELLER: El conseller és un home gran, que aparenta la seixantena. És un personatge astut 

i maliciós. Al llarg de tota la història busca ostentar més poder que l'Emperador, ja sigui a través 

de joies o diners. És un personatge malvat i ocupa el rol d'antagonista de la història.  

5.1.3: Storyboards del projecte fotogràfic 
En l’última subfase de la preproducció, i un temps abans d'assistir a les obres esmentades, es van 

realitzar diferents esbossos en paper de com l’autora s’imaginava les fotografies o des de quin pla 

i punt de vista es volien realitzar les diferents fotografies. Cal destacar, però, que el fet de ser 

esbossos implica que era una primera idea de la fotografia i que en algun cas no es va seguir al 

detall en la realització de les fotografies, ja sigui per l’acció en directe, la il·luminació, la distància, 

etc. Per a veure els diferents esbossos de les obres, visitar l’Annex IV. 

5.2: PRODUCCIÓ: PROJECTE FOTOGRÀFIC 
En la fase de producció del projecte fotogràfic, és aquella etapa en la qual s'han realitzat les 

diferents fotografies i que compta amb el desenvolupament de totes les subfases anteriors. És una 

fase en la qual es destina la major part del temps, ja que consisteix a realitzar les fotografies i 

assistir durant una sèrie de representacions de les dues obres esmentades.  

El projecte fotogràfic Emocions a flor de pell s’ha realitzat amb la càmera Sony Alpha 7 III, una 

càmera mirrorless que compta amb un sensor d’imatge fullframe de 35mm. S’ha decidit utilitzar 

aquesta càmera, ja que compta amb un paràmetre positiu, el mode de disparar en silenci, que 

permet realitzar fotografies sense emetre cap so o soroll que pugui molestar al públic de 

l’espectacle. Un aspecte rellevant que les dues companyies de teatre van demanar a l’autora, per a 

evitar distraccions als actors i actrius o al mateix públic assistent.   

Per a la realització de les fotografies, s’ha utilitzat dues òptiques per tal d'adaptar-se a l’espai i les 

limitacions imposades pel teatre, com per exemple no dificultar la visió del públic. El primer dia 

que es va assistir a l’obra Una Llum Tímida es va utilitzar objectiu Sony 50mm f/1.8 OSS de focal 

fixa, el qual va facilitar l’execució dels plans més generals, però en va dificultar l’execució dels 

primers plans, ja que no cobria totes les necessitats. Per tant, en els següents dies es va utilitzar un 

segon objectiu Sony 24 – 240mm f/3.6 – 6.3 FE que ha permès realitzar primers plans i plans 

generals, ja que és un teleobjectiu amb la focal mòbil.  
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El mètode d’emmagatzematge escollit ha estat utilitzar una targeta SanDisk Extreme 64 GB i una 

segona targeta SanDisk Extreme 128GB, ja que la primera tenia una capacitat d’emmagatzematge 

força limitada pel projecte fotogràfic. Les fotografies es van realitzar en doble format: JPG i CR2 

(Camera Raw) per tal de preservar tota la informació en l’arxiu original i editar correctament en 

la fase de la postproducció.   

5.2.1: Realització de les fotografies 
En el següent apartat, el qual es subdivideix en dues categories, es detalla una explicació sobre la 

realització i el desenvolupament de les diferents fotografies còmiques i tràgiques.  

Per a efectuar les fotografies sobre les emocions en una comèdia i una tragèdia teatral s’ha fet ús 

de la càmera Sony Alpha 7 III, un trípode Cullman que s’ha utilitzat per a plans generals i el qual 

ha garantit una millor estabilitat de la càmera. Per tant, per a realitzar les fotografies que mostren 

tota l’escena i espai, és a dir plans generals, l’autora ha decidit col·locar-se a les últimes files del 

teatre i així aconseguir captar tota l’escena en conjunt. Per altra banda, per les fotografies properes, 

és a dir primers plans, l’autora s’ha situat a les primeres files del teatre per a poder captar amb el 

màxim detall i precisió l’expressió facial i les diferents emocions.   

5.2.1.1: Fotografies Comèdia – Un vestit nou per a l’emperador 

Per realitzar les fotografies de les diferents emocions que pertanyen al gènere teatral còmic, s’ha 

fet ús de la càmera i trípode esmentats anteriorment i s’ha subdividit en dues tipologies de 

fotografies diferents.  

En primer lloc, aquelles fotografies realitzades amb plans generals i de conjunt per a captar l’acció 

de l’emoció en el moment precís. Aquestes fotografies van estar realitzades des de les fileres de 

butaques del darrere del teatre, d’aquesta forma l’autora podia aconseguir un pla més general de 

l’escena i captar tots els detalls i moviments que els personatges expressessin en aquell moment.  

En segon lloc, aquelles fotografies realitzades amb plans mig o primers plans per a captar 

l’expressió facial dels personatges mentre expressaven l’emoció corresponent. Aquestes 

fotografies van estar realitzades des de les primeres fileres de butaques del teatre i amb el 

teleobjectiu, d’aquesta forma l’autora podia captar diferents detalls del rostre i l’expressió del 

personatge en qüestió.  
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Posteriorment, en el procés d’edició s’ha realitzat el muntatge i superposició de les fotografies, de 

tal forma que ha implicat escollir dues fotografies que representessin la mateixa emoció en el 

mateix moment de l’escena o acció.  

5.2.1.2: Fotografies Tragèdia – Una Llum Tímida 

Per realitzar les fotografies de les diferents emocions que corresponen al gènere tràgic, s’ha fet ús 

del mateix material fotogràfic que en l’anterior cas i el procediment per a realitzar les fotografies 

ha estat el mateix. 

En primer lloc, el primer dia que l’autora va assistir a l’obra en qüestió va realitzar aquelles 

fotografies de plans generals de l’escena, des de les files del darrere, per a captar el context de 

l’escena. A més a més, l’autora va aprofitar el decorat negre per a tenir-ho en compte en la 

composició de la fotografia i en la posterior edició i muntatge de les fotografies,  

En segon lloc, l’autora va realitzar aquelles fotografies amb primers plans des de les fileres frontals 

i davanteres de la platea del teatre per a captar l’expressió i els detalls de l’emoció que pretenia 

representar.   

Igual que en l’anterior apartat, en el procés d’edició i muntatge de les fotografies, l’autora ha hagut 

de seleccionar diferents fotografies que pertanyin a la mateixa emoció i seleccionar aquella que 

encaixés millor amb la fotografia general de l’acció i que expressés correctament l’emoció 

treballada. 

5.3: POSTPRODUCCIÓ: EDICIÓ 
La fase de postproducció, última fase del projecte, és aquella en la qual s’ha dut a terme una 

selecció i cribratge de les fotografies i s’ha realitzat una edició i retoc de color, il·luminació, 

contrast, etc. de les fotografies finals.  

Primerament, es va procedir a fer un cribratge i selecció de les diferents fotografies realitzades. 

Aquest cribratge es va dur a terme tenint en compte el resultat final de les fotografies i els diferents 

criteris tècnics, d’il·luminació i sobretot, artístics de la fotografia i l’autora. Cal destacar, que ha 

estat important veure en les fotografies l'emoció representada per tal que l’espectador acabi podent 

sentir i comprenent la mateixa emoció.  
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Posteriorment, s’ha dut a terme la fase de retoc, fusió i muntatge de les fotografies. En aquesta 

fase, s’ha utilitzat principalment el programa Adobe Photoshop del pack Adobe Creative Cloud, el 

qual és adient per a editar fotografies en RAW i JPG, i ofereix un gran ventall d’eines i paràmetres 

que faciliten l’edició a través del balanç de blancs, la temperatura de color, el contrast, l’exposició, 

les ombres, etc.  

5.3.1: Edició, fusió i muntatge de les fotografies 
El projecte fotogràfic Emocions a flor de pell es caracteritza per a tenir un resultat final amb una 

línia estètica i visual comuna en totes les fotografies. El resultat que l’autora ha volgut donar-li en 

les diferents fotografies ha estat una simulació digital de doble exposició entre dues fotografies 

que expressen la mateixa emoció: una que destaca l’expressió facial i de forma més detallada 

l’emoció, i una altra que mostra l’acció i ajuda a contextualitzar l’espectador. Per a veure les 

fotografies finals visitar l’Annex V.  

En primer lloc, s’ha seleccionat les diferents fotografies (en concret 20) que l’autora ha decidit que 

formessin part del projecte. A continuació es mostra el procés d’edició i fusió que l’autora ha 

realitzat en totes les fotografies fins al resultat final obtingut en totes elles. Com a mostra, s’ha 

agafat dues fotografies que expressen l’emoció o estat d’impotència perquè es pugui veure el 

procés de forma detallada.  

En la figura 5.1 b) es mostra la fotografia original, en format RAW, la qual s’ha acabat seleccionant 

només la part de la cara per a destacar l’expressió facial i l’emoció del personatge. En la figura 5.1 

a) s’observa la fotografia original, també en format RAW, que mostra l’acció: en aquest cas l’abús 

i maltractament físic i psicològic que rep el personatge de Carmen.  
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El primer pas per a editar les fotografies, ha estat obrir-les en format RAW en l’eina Camera Raw 

que permet editar les fotografies detalladament i s’ha realitzat un retoc d’exposició i contrast. 

Seguidament, s’ha obert la fotografia #1 al Photoshop, s’ha duplicat la capa per a no perdre 

l’original, i a través de l’eina Channel Mixer i Hue & Saturation, s’ha acabat d’anivellar els colors. 

Cal destacar, que la composició de la imatge ha estat rellevant i s’ha utilitzat el color negre del 

fons per a ressaltar les fotografies i aïllar-les en l’espai. 

Seguidament, s’ha obert la fotografia #2 i s’ha seguit el mateix procediment explicat anteriorment. 

A més a més, l’autora ha situat la fotografia en una posició concreta per a destacar l’emoció i crear 

una fotografia conjunta. Finalment, s’ha baixat l’opacitat de la fotografia per a mostrar la 

intangibilitat de les emocions que s’ha fet referència anteriorment, ja que és un element que no es 

pot tocar i només es pot sentir o expressar.  

A més a més, per aquelles fotografies en què estan sobreposades l’una sobre l’altra s’ha utilitzat 

dos modes de fusió de capes diferents: Mode Lighten o Mode Trama. D’aquesta forma ha permès 

una sobreposició de fotografies i amb l’eina del borrador i l’opacitat -amb un contorn circular i 

difuminat- s’ha anat eliminant aquelles parts que no interessaven i que prevalia més mostrar els 

detalls i elements de l’altra fotografia.  

Un dels elements que ha estat clau en l’edició de les fotografies ha estat l’organització de les 

diferents capes i ajustaments de cada fotografia. En primer lloc, l’autora ha tingut en compte el fet 

de duplicar les fotografies inicials per a no modificar-les i perdre la informació original en el cas 

que es volgués recuperar en algun punt de l’edició. Posteriorment, s’ha anat aplicant diferents 

ajustaments assignats a una capa (fotografia #1) o una altra (fotografia #2).  

La fusió entre dues fotografies no s’ha realitzat únicament per aquest motiu, l’autora ha pensat en 

el resultat i la forma en què es volen exposar les fotografies. De tal manera que es pretén crear un 

diàleg entre les emocions que són elements intangibles i les accions que són elements 

tangibles. Per a veure el procés d’edició en captures d’imatge, veure l’Annex IV.  

Figura 5.1: a) Fotografia exemple #1 sense editar (capa 1). 

b) Fotografia exemple #2 sense editar (capa 2).  

c) Fotografia final #3 editada. Font: Creació propia.  
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5.3.2: Format final: Exposició fotogràfica 
El format final del projecte fotogràfic Emocions a flor de pell és una exposició fotogràfica amb un 

recorregut i característiques concretes que es detallen al llarg d’aquest episodi.  

5.3.2.1: Mida de les fotografies 

Les 10 fotografies que conformen el projecte fotogràfic tenen dos formats diferents: vertical i 

horitzontal. A més a més, es subdivideixen en aquelles fotografies que aniran penjades a la paret i 

aquelles que s’imprimiran en un metacrilat transparent. 

Grup 1- Fotografies horitzontals: Aquelles fotografies horitzontals s’imprimiran a mida 2000 x 

1155 cm i tindran un marc exterior de 2 cm (negre en el cas de la tragèdia i blanc en el cas de la 

comèdia) 

Grup 2 – Fotografies verticals: Aquelles fotografies verticals s’imprimiran a mida 1155 x 2000 

cm i tindran un marc exterior de 2 cm (negre en el cas de la tragèdia i blanc en el cas de la comèdia) 

A l’exposició, es vol que totes les fotografies se situïn a la mateixa alçada respecte al terra i alhora, 

que l’espectador pugui gaudir de bona visibilitat de les fotografies. Per tant, l’altura respecte al 

terra fins al centre de la fotografia serà de 0,5 metres i s’ubicaran al centre de la paret, ja que les 

fotografies són suficientment grans i es poden observar des de la llunyania o bé, des d’aprop.  

5.3.2.2: Maquetació de l’exposició 

Per a realitzar la simulació de l’exposició fotogràfica s’ha utilitzat el programa Adobe Illustrator i 

Adobe Photoshop del pack Adobe Creative Cloud, ja que permeten maquetar diferents elements 

(fotografies i textos) i dissenyar-ne d’altres.  

5.3.2.2.1: Recorregut i temàtica de l’exposició 

L’exposició fotogràfica s’ha plantejat des d’un inici com un element més que reforci el contrast de 

les emocions entre una tragèdia i una comèdia teatral. Per tant, s’ha creat un recorregut i fil temàtic 

de l’exposició que accentuï aquest contrast esmentat.  

En primer lloc, es diferencien els dos gèneres teatrals i, per tant, les emocions de cadascun d’ells, 

a través de dos colors: s’ha utilitzat el color negre per la tragèdia i el color blanc per la comèdia. 

Cal destacar, a més a més, que l’exposició està partida per una línia que divideix les sales en dos 

costats: un en el qual s’exposarà les emocions tràgiques i l’altre costat en el qual aniran les 
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emocions còmiques. D’aquesta manera, es crea el contrast esmentat i les fotografies de les diferents 

emocions aniran contraposades les unes amb les altres.  

És important esmentar que l’exposició ha estat plantejada per a exhibir-se en un espai rectangular 

subdividit en diferents sales, de tal forma que a cada sala s’exposaran dues emocions: una emoció 

tràgica i una emoció còmica. En la figura 5.2 es mostra un esquema de l’espai, les sales i la ubicació 

de les diferents fotografies.   

 

 

 

 

Al costat de cada emoció hi haurà una breu explicació de l’emoció, el muntatge fotogràfic i un text 

que acompanya la fotografia tal com s’exposa en la Figura de la fotografia 5.3.  

 

 

 

 

 

5.3.2.2.2: Muntatge fotogràfic 

L’exposició de les diferents fotografies té un acabat especial i creatiu que ajuda a reforçar el 

contrast entre la tangibilitat de l’acció i la intangibilitat de les emocions o sentiments.  

Figura 5.2: Esbós de les sales d’exposició. Font: Creació propia. 

Figura 5.3: Esbós de la sala 3. Font: Creació propia. 
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Cada fotografia està formada per dues imatges: una que mostra l’acció i l’altra que expressa 

l’emoció. La primera d’aquestes s’exposarà penjada a la paret a tamany 2000 cm x 1155 cm, 

mentre que la segona fotografia s’imprimirà sobre un metacrilat transparent (de la mateixa mida 

que la imatge anterior) i anirà penjada davant de la primera fotografia. Per a comprendre de forma 

més visual, observar la Figura 5.4. D’aquesta forma, quan l’espectador se situï davant de la 

fotografia podrà observar el muntatge fotogràfic en conjunt i les dues imatges per separat, com es 

pot observar en la Figura de la fotografia 5.5.   

 

 

 

 

5.3.2.2.3: Textos i tipografia 

En l’exposició fotogràfica Emocions a flor de pell els textos tenen forta presència i esdevenen 

essencials per a la correcta comprensió de l’espectador. A l’entrada s’hi troba una breu explicació 

del projecte per a contextualitzar a l’espectador. Seguidament, a la segona sala, hi ha una explicació 

de cada gènere teatral (tragèdia i comèdia) i una breu descripció de les obres que s’han fotografiat, 

per tal que l’espectador conegui de forma general el fil de la història. 

En cada sala, on s’exposen les fotografies, es troben dues tipologies de text. En primer lloc, aquell 

que serveix per a explicar quatre pinzellades de l’emoció que s’exposa, amb una tipografia clara 

que es diferencia en negreta (Català), clàssica (Espanyol) i cursiva (Anglès). I, en segon lloc, s’hi 

troba a la cantonada entre dues parets de la sala un extracte de l’obra de teatre que acompanya a 

l’emoció que s’exposa. De tal forma, que l’espectador pot comprendre amb més detall l’acció de 

l’escena i l’emoció es transforma en paraules. En aquest segon text, s’utilitza una tipografia X que 

facilita una millor comprensió per a l’espectador i la raó per la qual està ubicat entre dues parets 

és degut al fet que permet captar l’atenció a l’espectador d’una forma més ràpida i eficaç.    

Figura 5.4: Esquema metacrilat (I). Font: 

Creació propia. 

Figura 5.5: Esquema metacrilat (II). Font: 

Creació propia. 
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5.3.2.2.4: Distribució de les fotografies a l’espai i resultat final de l’exposició  

En aquest apartat s’exposa el recorregut general i la distribució de les diferents fotografies en 

l’espai on es desenvoluparia l’exposició fotogràfica, dividida en set sales.  

En primer lloc, quan l’espectador entri a la primera sala podrà observar (veure Figura 5.6) una 

paret blanca en la qual es mostrarà el nom de l’exposició (Emocions a flor de pell) i un breu resum 

del projecte fotogràfic en tres idiomes diferents (CAT/ ESP/ ANG).  

 

 

 

 

 

 

Seguidament, a la següent sala (Veure Figura 5.7) s’hi troben dues parets: una negra en què 

s’explica el gènere de la tragèdia i l’obra la qual s’ha fotografiat (Una Llum Tímida), i una paret 

blanca en què s’explica el gènere de la comèdia i l’obra que s’ha fotografiat (Un vestit nou per a 

l’emperador).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Entrada exposició. Font: Creació propia. 

Figura 5.7: Sala 2 exposició. Font: Creació propia. 
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A les següents cinc sales s’exposen les fotografies del projecte de l’autora. A tall d’exemple, es 

mostra una representació de la sala 3 per tal d’observar amb més claredat la distribució a l’espai 

de l’exposició fotogràfica. Com a exemple, el qual s’aplicaria a tota la resta de fotografies, veure 

Figura 5.8 i 5.9.  

 

- Sala 3: S’exposa l’emoció del desig (tragèdia) i l’emoció de l’alegria (comèdia).  

- Sala 4: S’exposa l’emoció de la ràbia (tragèdia) i l’emoció de l’avarícia (comèdia). 

- Sala 5: S’exposa l’emoció de la impotència (tragèdia) i l’emoció de la malícia (comèdia). 

- Sala 6: S’exposa l’emoció de la soledat (tragèdia) i l’emoció de la innocència (comèdia). 

- Sala 7: S’exposa l’emoció de la tristesa (tragèdia) i l’emoció de la tristesa (comèdia). 

En l’última sala, la qual s’exposa l’emoció de la tristesa, l’autora ha buscat acabar amb aquesta 

emoció que comparteixen els dos gèneres teatrals treballats i les obres en qüestió, per tal 

d’accentuar la fusió d’algunes emocions en la tragèdia i la comèdia. És a dir, com s’exposa en el 

treball, tot i que són gèneres totalment oposats poden compartir algunes emocions; en aquest cas: 

la tristesa.  

 

 

 

Figura 5.8: Sala 3 exposició. Font: Creació propia. Figura 5.9: Sala 3 exposició. Font: Creació propia. 
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5.4: PROJECCIÓ DE FUTUR 
5.4.1: Introducció de les sales d’exposicions 
Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic el qual va més enllà del Treball final de grau. 

L’autora del projecte planteja una projecció de futur i, per tant, pretén establir una hipotètica 

situació sobre el futur del projecte. Es planteja dur a terme una exposició del projecte Emocions a 

flor de pell en diverses sales expositives de Barcelona.  

La primera sala en la qual es planteja exposar és la Nau Bostik, un espai de trobada, creació i 

difusió de la cultura. En aquesta sala hi ha diferents esdeveniments en els quals s’exposen projectes 

fotogràfics d’autors novells i/o estudiants. Per tant, és un bon espai on podria exposar-se el projecte 

per tal de donar-se a conèixer i realitzar les primeres passes en el sector de la fotografia.  

Un segon espai en el qual es planteja exposar el projecte és la sala d’exposicions de l’Institut 

d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), ja que acull diferents produccions i projectes 

fotogràfics realitzats pels mateixos alumnes de l’escola com per altres estudiants de fora l’escola. 

També, es podria exposar a l’Institut del Teatre, un espai en constant evolució pel que fa a les arts 

escèniques i un lloc on es trobaria un lligam entre la fotografia i el teatre, el motiu principal del 

projecte Emocions a flor de pell. 

En un futur, caldria, però, analitzar les sales en què l’autora volgués exposar el projecte i sol·licitar 

certes informacions rellevants pel que fa a l’exposició: pressupost, plànols de l’espai, difusió, dates 

d’exposició, etc.  
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6. ANÀLISI I RESULTATS 
El següent apartat exposa una anàlisi dels resultats que s’han obtingut en el procés que s’ha seguit 

per a la realització del projecte fotogràfic.  

Pel que fa a la part teòrica, va començar sent un projecte plantejat per a realitzar fotografies des 

del camp fotogràfic de la fotografia directa i fotografia documental. Però a mesura que la 

investigació i recerca anava avançant, l’autora no acabava de veure una aplicació clara i 

s’allunyava de la idea central que s’havia plantejat en un inici. És, doncs, quan es van estudiar 

altres vessants fotogràfiques i es va encaminar el projecte per a realitzar un fotoreportatge de les 

diferents emocions, per a captar amb més detall l’expressió, amb un estil i acabat concret que 

identifica a l’autora. Aquest canvi va fer replantejar la idea principal del projecte i modificar el 

marc teòric i alguns dels objectius plantejats.  

Respecte als referents utilitzats en el projecte també van haver d’adaptar-se a causa del canvi de 

plantejament, però un cop definit el projecte cada referent ha estat clau pel desenvolupament i no 

n’ha mancat cap o l’autora no ha volgut deixar d’exposar-ne cap dels referents buscats, ja que 

cadascun d’ells ha estat imprescindible per a elaborar el resultat final i produir la idea principal.  

A nivell de temps ha estat un projecte que es regia per un timing molt concret, ja que les fotografies 

només es podien realitzar durant un període curt i aquest ha estat l’eix principal que s’ha seguit i 

prioritzat al llarg del desenvolupament del projecte. Ha estat important plantejar un cronograma 

des de l’inici, tant pel que fa a la realització de la memòria del projecte com per la realització de 

les diferents fases en la part pràctica, ja que si no es complia el timing el projecte podia veure’s 

afectat i no tindre més oportunitats per a realitzar les fotografies.  

A continuació es desglossa en quatre subapartats concrets: preproducció, producció, postproducció 

i una anàlisi detallada i concret d’una de les fotografies per tal de seguir amb detall el procés i les 

decisions preses pel que fa a la part pràctica del projecte.  

6.1: PREPRODUCCIÓ 
La fase de preproducció, la qual s’ha exposat detalladament en l’apartat de la Metodologia, ha 

estat aquella en què s’ha recercat i investigat diferents tipologies d’informacions i conceptes 

necessaris per a desenvolupar el projecte en la seva part teòrica. És una fase en què s’han destinat 
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moltes hores de treball, degut a la creació i desenvolupament del missatge que pretén donar el 

projecte Emocions a flor de pell.  

El missatge del projecte reflecteix el contrast entre la tangibilitat de les emocions (accions) i la 

intangibilitat d’aquestes (emocions), a través d’un muntatge fotogràfic que s’exhibeix en una 

exposició fotogràfica. Aquest missatge s’ha anat construint i desenvolupant al llarg del projecte, 

és a dir, amb el pas del temps i la concreció del tema i estil visual del projecte s’ha anat delimitant 

i concretant el missatge que es vol fer arribar a l’espectador.  

Per a transmetre aquest missatge, ha estat clau l’estudi i el procés d’investigació i recerca que 

compren el marc teòric. Aquest distingeix conceptes de diferents temàtiques (fotografia i teatre) 

que han permès un desenvolupament i comprensió d’aspectes que s’han agafat com a referents i, 

posteriorment, s’han aplicat al projecte fotogràfic.   

En aquesta fase també es va haver de contactar amb les companyies de teatre en qüestió i demanar 

certa documentació necessària per a poder realitzar les fotografies. La rapidesa amb què es van 

facilitar els guions de les obres i la comunicació directa va facilitar l’anàlisi de les emocions de 

cada obra i així es va tenir més temps per a realitzar esbossos o plantejar idees per a la realització 

de les fotografies. Per tant, els esbossos realitzats van ser de força utilitat per a l’autora, ja que 

servien d’orientació i per a plantejar prèviament les diferents tipologies de plans.  

6.2: PRODUCCIÓ 
Pel que fa a la producció, és important fer esment dels diversos inconvenients i dificultats que 

l’autora va trobar-se a l’hora de realitzar les fotografies.  

Tal com anteriorment s’ha exposat, es van determinar una sèrie de dates per a realitzar les 

fotografies en ambdues obres. Però l’obra Una Llum Tímida, es va veure afectada per l’increment 

de casos relacionats amb la COVID-19 posteriorment a les vacances de Nadal. S’havia pactat que 

l’autora podria anar durant el mes de gener i febrer a realitzar diferents fotografies als assajos 

generals de l’obra, per tal de tenir un ventall més ampli. Però amb l’augment de casos i sorgiment 

de positius dins l’equip artístic i tècnic de la companyia La Cicatriz, es va anul·lar l’obra durant el 

mes de gener, i al febrer (quan van reprendre els assajos) no deixaven entrar a ningú extern als 

assajos per tal de no exposar-se a casos COVID. Per tant, es van establir noves dates durant el mes 
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de març i un nou funcionament per a fotografiar l’obra només en directe durant la funció de teatre. 

Aquest va estar el principal impediment, ja que no permetien una lliure mobilitat de l’autora per 

al teatre i, per tant, estava ubicada en una butaca concreta. Si bé és cert, com es va anar diferents 

dies, es va sol·licitar diferents butaques per a poder fer fotografies des de diferents angles, 

llunyania, plans més propers, etc.  

El primer dia que es va assistir a l’obra es va dur una càmera Sony Alpha III amb un objectiu fixe 

de 50mm. El qual va resultar ser un segon impediment per a realitzar les fotografies, ja que com 

no es tenia lliure mobilitat pel teatre les fotografies es realitzaven des d’una butaca força llunyana 

i aquell dia només es van poder realitzar plans generals i de conjunt. Tot i que, cal destacar, són 

plans que no s’han descartat en la postproducció, ja que s’han utilitzat per a mostrar l’acció de 

l’escena i posar en context a l’espectador. Els següents dies, es van realitzar les fotografies amb 

l’objectiu 24-200mm que va permetre realitzar plans generals i primers plans.  

En la segona obra, Un vestit nou per a l’Emperador, es van trobar menys dificultats que en 

l’anterior obra. Com que era una obra que s’estaven duent a terme els assajos al Teatre Ateneu de 

Celrà, l’autora es va desplaçar diversos dies amb l’equip tècnic i artístic de l’obra per a poder 

realitzar diferents fotografies. El fet que fossin assajos de l’obra va facilitar la tasca de l’autora i li 

va permetre moure’s amb total llibertat pel teatre, la qual cosa va facilitar la realització de 

fotografies des de diferents plans, angles, ubicacions, etc. En aquesta obra, es va fotografiar 

directament amb l’objectiu 24-200m (per evitar possibles incidències) i així captar plans propers, 

generals, conjunt, etc.  

El fet de realitzar les fotografies durant la representació en directe de les obres teatrals ha estat una 

característica rellevant que defineix el projecte, ja que l’atenció de l’autora i estudi previ de les 

obres era una tasca valuosa per a captar les emocions en el clímax de la història, ja que no hi havia 

la possibilitat de reprendre l’escena o parar l’obra en el moment que l’autora desitjés.  

6.3: POSTPRODUCCIÓ 
En aquesta darrera fase, s’ha dut a terme un cribratge d’aproximadament 1000 fotografies entre 

les quals s’hi troben aquelles que finalment han estat escollides i s’apropaven més al resultat final 

que se li ha volgut donar al projecte fotogràfic. Principalment, es va fer una tria de 30-40 

fotografies que podien encaixar amb les emocions a representar i tenien un resultat força òptim a 
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nivell tècnic i artístic. I a partir d’aquestes, finalment, se’n van escollir les 20 fotografies finals i 

la resta es van descartar degut a mala combinació en la superposició de fotografies, la composició 

de la imatge, colors, poca expressió facial, etc.  

6.3.1: Proposta estètica i visual de les fotografies 
En aquest apartat es descriuen les característiques de les fotografies finals del projecte i els motius 

pels quals s’ha escollit realitzar-ho de la següent manera, tenint en compte els elements exposats 

en el marc teòric.  

6.3.1.1: Missatge 

 El projecte fotogràfic Emocions a flor de pell s’ha plantejat per a comprendre cada fotografia (és 

a dir, emoció) per separat i cada grup d’emocions (tragèdia / comèdia) en conjunt. Primerament, 

es pot analitzar cada fotografia (emoció) per separat i, per tant, així comprendre l’acció, el context 

i els sentiments dels personatges de forma individual. Mentre que una vegada observada cada 

fotografia, o a mesura que s’avança en l’exposició, es crea un lligam entre les cinc emocions 

tràgiques que s’exposen i la història que narren totes elles. A la vegada que també succeeix de la 

mateixa manera amb les emocions còmiques. A continuació es mostra a mode d’esquema els dos 

grups de fotografies que s’exposen: subgrup 1 (Tragèdia) i subgrup 2 (Comèdia).  

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.2: Format 

El projecte fotogràfic consta de 10 fotografies en les quals s’ha utilitzat dues tipologies de format: 

vertical i horitzontal. S’ha pres la decisió de combinar aquests dos formats per a donar dinamisme 

Figura 6.1: Esquema subgrups fotografies. Font: Creació propia. 
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a l’exposició i, per tant, que no es creï una monotonia en les fotografies. El format vertical s’ha 

usat per a centrar l’acció i donar importància als subjectes fotografiats. Mentre que el format 

horitzontal s’ha utilitzat per a jugar amb l’eix de la mirada de l’expressió dels personatges i l’acció 

de l’escena, així com equilibrar l’espai i composició.  

6.3.1.3: Composició 

El conjunt de fotografies que formen part del projecte es regeixen per un aspecte comú en totes 

elles, el qual s’ha treballat i destacat en el marc teòric, com és la composició de les imatges. En 

totes elles destaca el fons negre que s’usa com a element per a donar importància als subjectes i 

elements de la fotografia i així, ajuda a centrar l’atenció de l’espectador en un punt de la fotografia. 

En algunes d’elles el fons negre s’ha aprofitat de les mateixes fotografies originals, però en d’altres 

s’ha hagut de crear en l’edició i postproducció (màscares, capes, selecció, retall, etc.) de fotografies 

a través del programa Adobe Photoshop.  

6.3.1.3: Colors 

Tal com diu Eva Heller, en el seu llibre Psicologia del color, existeix un vincle entre els colors i 

els sentiments i com aquest “afecta a les emocions en un grau superior al qual es creu i a través del 

qual es pot manifestar qualsevol emoció, des del delit a la desesperació, ser subtil o espectacular, 

captar l’atenció o estimular el desig” (Zelanski & Fisher, 1999).   

A Emocions a flor de pell s’ha volgut reforçar el valor expressiu de cada emoció amb el color que 

s’identifica amb cada sentiment o emoció. És per això, que fotografies com la ràbia o impotència 

es troben reforçades i s’accentua el color vermell a través de l’edició fotogràfica. A continuació es 

mostra una taula amb els colors que s’associen a cada emoció que s’ha treballat i amb els quals 

s’ha accentuat el color associat en cada fotografia:  

Color Emoció associada Altres significats 

Rosa Desig Passió, feminisme, màgia... 

Vermell Ràbia / Impotència Amor, sang, odi, passió... 

Blau Soledat / Tristesa / Innocència Llunyania, fredor, confiança... 
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Groc Alegria / Avarícia Diversió, optimisme, enveja... 

Violeta Malícia Engany, màgia, teologia, 

feminisme... 

 

6.3.2:  Proposta estètica i visual de l’exposició 
L’últim element és l’exposició fotogràfica del projecte i, per tant, en aquest apartat es descriuen 

les característiques d’aquesta i els motius pels quals s’ha realitzat de la següent manera.  

6.3.2.1: Espai 

L’exposició es desenvolupa en un espai rectangular dividit en set sales diferents, per tal que 

l’espectador pugui centrar l’atenció en un sol element en cada sala. A més a més, es busca que 

l’espai no estigui sobrecarregat per massa fotografies i elements que l’acompanyen, ja que 

l’element important són les fotografies de les emocions.  

En cada sala s’exposaran dues emocions: una tràgica i una còmica. Aquesta decisió es va prendre 

per a confrontar i contraposar els dos gèneres que s’han treballat al llarg del projecte, ja que tot i 

ser gèneres completament oposats tenen emocions que si que són completament diferents i altres 

que són compartides.  

Durant el desenvolupament del projecte s’ha buscat aquesta contraposició en tot moment, ja sigui 

en la part teòrica o en la part pràctica, i, per tant, és un element que s’ha volgut preservar i fer 

èmfasi en l’exposició a través dels colors. Per exemple, totes aquelles parets en què s’exposin 

fotografies tràgiques seran negres i fosques (com el mateix gènere), i aquelles parets que exposin 

fotografies còmiques seran blanques i lluminoses. De tal forma que l’espectador sabrà en tot 

moment en quin punt de l’exposició es troba i quina emoció observa.   

6.3.2.2: Blanc i negre 

Principalment, s’utilitzen dos colors que destaquen per ser oposats entre ells i que s’ha utilitzat 

aquesta gran diferència per a reforçar el contrast entre els dos gèneres teatrals, associant un color 

a cada gènere tractat.  

Taula 6.1: Significat dels colors i emocions. Elaboració propia. 
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Cada gènere (tragèdia o comèdia) tindrà unes parets en les quals s’exposaran les diferents 

fotografies, i per a diferenciar-les i que l’espectador s’ubiqui a cada sala de forma més clara s’ha 

procedit a realitzar la següent diferenciació:  

S’utilitza el color negre en les parets on van exposades les fotografies de les emocions tràgiques, 

per a accentuar la foscor, dolor i patiment dels personatges en una obra amb un desenllaç fatídic i 

dramàtic. El color negre és un color que se l’associa al dol i melancolia, i per això s’aprofita per a 

reforçar els sentiments i emocions més dures de l’obra que s’ha fotografiat (Rincón, 2016).  

Per altra banda, s’utilitza el color blanc en aquelles parets on s’exposen les fotografies de les 

emocions còmiques per a accentuar la vida i brillantor dels sentiments dels personatges, en una 

obra on les rialles i bromes hi són molt presents. El color blanc és símbol de vida i per això 

s’aprofita per a reforçar aquelles emocions més alegres que evoquen a un desenllaç feliç en la 

història (Rincón, 2016). 

6.4: ANÀLISI PRÀCTIC D’UNA FOTOGRAFIA 
En el següent apartat es detalla i s’analitza particularment la fotografia número 3 del projecte que 

s’observa en la Figura 6.2. És una fotografia que forma part del subgrup 1 (Tragèdia) i que expressa 

l’emoció o sentiment d’impotència. S’analitzen elements conceptuals i elements estètics i tècnics.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2: Impotència (Tragèdia). Font: Creació propia. 
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Per a posar en context, aquesta fotografia la precedeix la fotografia de la ràbia que expressa el 

personatge de Carmen quan és internada a la força per la seva família en un hospital psiquiàtric 

degut a la seva orientació sexual. Aquesta fotografia es produeix en el moment en què Carmen rep 

descàrregues elèctriques i electroxocs perquè oblidi els records i sentiments cap a Isabel. Carmen, 

impotent, i amb el cap bullint d’indignació crida desesperadament i demana ajuda que ningú 

escolta.  

En la fotografia s’expressa el patiment i impotència del personatge a través de l’expressió facial 

d’aquesta que s’accentua pels crits, boca oberta, estirada de cabells, etc. Aquests elements ajuden 

a comprendre a l’espectador l’emoció que expressa i el desequilibri mental, fruit dels electroxocs, 

que pateix Carmen en aquests instants. La posició encongida de Carmen amb els braços tapant-se 

les orelles per no escoltar el que diuen els metges, accentua el calvari, la ràbia i la impotència que 

sent, ja que no pot fer res per a aturar-ho i l’única sortida que veu és acabar amb la seva vida.  

A nivell visual és una fotografia feta amb format vertical, que s’ha usat per a centrar l’acció de 

l’escena i ressaltar l’expressió de la cara de la protagonista que no veiem en la primera fotografia. 

Aquest format reforça la composició de la imatge, que aprofita el fons negre per a ressaltar i aïllar 

el subjecte a l’espai de tal forma que l’espectador centra la vista en aquest punt concret i es crea 

un contrast entre el fons i el personatge.  

Un aspecte clau de la fotografia, que s’ha destacat anteriorment, és el fet de no veure l’expressió 

de la cara en la fotografia #1, ja que amb la superposició de la fotografia #2 (expressió de la cara) 

s’accentua l’emoció treballada amb més detall i permet intuir a l’espectador que l’expressió que 

s’amaga en la fotografia  #1 és la mateixa que en la fotografia #2.  

En el cas de la Figura 6.2 s’ha utilitzat el color vermell per a reforçar el sentiment d’impotència 

que sent la protagonista de la història. El vermell és un color càlid que denota o se l’associa amb 

aspectes negatius i en relació amb sentiments com la ràbia, impotència, negativitat, dolor...Per tant, 

a través de l’eina Channel Mixer d’Adobe Photoshop s’ha tenyit les dues fotografies perquè tinguin 

tonalitats similars i reforcin el sentiment d’impotència.  

El clarobscur de Carlos Permuy, exposat com a referent del projecte fotogràfic, ha estat clau en 

aquesta fotografia. Com es pot observar apareixen zones de la imatge a la penombra i queden entre 
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amagades deixant així la lliure imaginació entre els espectadors, i zones il·luminades que permeten 

veure l’expressió de la cara i el cos del personatge.  

En aquesta anàlisi s’han presentat algunes de les característiques més rellevants d’aquesta 

fotografia com el missatge que expressa o criteris visuals i estètics de la composició i format, que 

han esdevingut essencials a l’hora de reforçar el missatge i l’expressió de l’emoció que es tracta. 

És un procés que s’ha seguit en totes les fotografies que formen part del  projecte fotogràfic i les 

quals es troben en l’Annex V. 
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7. CONCLUSIONS 
El projecte de fotografia de reportatge Emocions a flor de pell, es va iniciar el mes d’octubre i 

finalitza el mes de juny per a concloure l’etapa universitària de l’autora en el grau de Mitjans 

Audiovisuals. Ara, mitjans de juny, una vegada finalitzat el projecte i gaudit de llargs mesos 

d’aprenentatge autònom i desenvolupament professional, es pot manifestar l’assoliment dels 

objectius establerts a l’inici del projecte de manera favorable.  

La concepció del projecte fotogràfic sorgeix arran de l’interès personal per les arts escèniques i la 

voluntat de crear un projecte fotogràfic propi passant per les diferents fases i rols en cada etapa. El 

desenvolupament d’aquest projecte propi ha comportat llargs mesos de dedicació i aprenentatge, 

en els quals es partia des de zero i s’ha buscat treballar des de la investigació i recerca d’idees fins 

a la maquetació i disseny de l’exposició fotogràfica del projecte. 

El treball ha pretès englobar diferents vessants artístiques com ho són la fotografia i el teatre. És 

per això que gràcies a la investigació realitzada en el marc teòric, s’ha pogut comprendre els camps 

fotogràfics utilitzats (fotografia de reportatge i autor), els orígens del teatre i les diferents emocions 

en una tragèdia i una comèdia. L’autora, per tant, ha fusionat en el resultat del projecte fotogràfic 

els conceptes citats i treballats en la part teòrica, combinant la fotografia i el teatre amb el contrast 

d’emocions esmentat en els objectius principals del treball.  

Pel que fa als diferents objectius que l’autora va establir en un inici, es pot afirmar que s’han 

complert tots ells i s’ha aconseguit contrastar les diferents emocions de la tragèdia i la comèdia 

teatral. Així com, s’ha pogut realitzar un projecte fotogràfic des de la seva concepció fins a la 

simulació d’una exposició fotogràfica. Tots aquests objectius han permès a l’autora desenvolupar 

el projecte i afirmar la hipòtesi plantejada en un inici i que l’autora ha tractat d’investigar. Per tant, 

es compleix doncs l’existència d’un esquema d’emocions concret en les obres de tragèdia i 

comèdia, que se segueix des dels orígens del teatre, i les emocions que hi formen part d’aquest no 

són del tot oposades, ja que algunes d’elles són similars (tristesa) i d’altres totalment divergents 

(alegria / ràbia) tot i que siguin dos gèneres que a priori són completament oposats.  

És important remarcar l’aprenentatge que s’ha assolit durant la realització del projecte, ja que ha 

estat la primera vegada que l’autora realitzava un projecte fotogràfic de manera autònoma retratant 

les diferents emocions a través de la fotografia de reportatge. És un projecte que ha comprès les 
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tres grans fases d’un producte audiovisual: preproducció, producció i postproducció. La fase de 

preproducció és una de les fases en la qual s’ha dedicat més temps, ja que el procés d’investigació 

i recerca d’informació ha estat clau per a comprendre els diferents conceptes i aplicar-los 

posteriorment en la part pràctica. I juntament amb l’anàlisi de referents, que ha permès estudiar i 

analitzar diferents obres i projectes d’altres autors, han estat les fases en què més hores s’han 

destinat. Posteriorment, la fase de producció va resultar més curta, degut al fet que les fotografies 

s’havien de realitzar durant un període de temps i dates molt concretes i, per tant, no eren 

modificables. L’última etapa, la postproducció, ha estat una fase en què també s’hi ha destinat 

moltes hores de treball per tal de crear un estil visual propi com a autora d’un projecte fotogràfic.  

El fet de realitzar un projecte fotogràfic de manera autònoma ha suposat un esforç doble, ja que 

era la primera vegada i a més a més, l’autora era directora, fotògrafa, editora i dissenyadora del 

projecte al mateix temps. Fet que ha comportat més atenció i dedicació a cada fase del projecte. Si 

bé és cert, l’autonomia ha conduït a realitzar el projecte amb major llibertat i control, ja que el 

projecte depenia únicament de l’autora i la disponibilitat de les companyies teatrals per a realitzar 

les fotografies de les obres en qüestió.  

El format escollit ha estat des d’un inici, abans de plantejar el projecte i realitzar les fotografies, 

una exposició fotogràfica. Una exposició fotogràfica és un format final en què s’exposa el projecte 

per complet i l’autor o autora viu l’aventura des de l’inici fins al seu final. I precisament aquest va 

ser el motiu per a realitzar una exposició fotogràfica d’Emocions a flor de pell.  

Si bé és cert que tant clar s’ha tingut el format final del projecte, durant els mesos de realització 

del treball han aparegut dubtes, divergències i en algun cas l’autora ha arribat a sentir que havia 

perdut l’essència. Sentiments de pèrdua o dubtes per no tenir clar l’estil final de les fotografies han 

estat presents, sobretot en l’última fase de postproducció i ha calgut una lluita interna entre l’autora 

i els dubtes, inseguretats i preocupacions que sorgien a mig camí. Al final, però, l’autora ha guanyat 

aquesta lluita interna i ha acabat realitzant el projecte, tan desitjat, des d’un inici fins al seu final. 

L’autora va trobar un estil i acabat concret a les fotografies, que les caracteritza a totes elles, i es 

va dur a terme la fusió de dues fotografies per a buscar una finalitat més creativa en el projecte i 

ressaltar el contrast entre la intangibilitat de les emocions i la tangibilitat de les accions.  
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Finalment, l’exposició fotogràfica en si no s’ha materialitzat és a dir, no s’han exposat les 

fotografies en una sala d’exhibició. Però, sí que s’ha plantejat i dut a terme una simulació com a 

una projecció de futur.  

Pel que fa a la posteritat d’aquest projecte, es voldria poder realitzar l’exposició físicament en un 

espai d’exhibició per així concloure el projecte i obrir les portes de les emocions fotografiades al 

públic en general. És una manera d’obrir el projecte, propi, de l’autora i que cada espectador se’l 

pugui fer seu amb les seves interpretacions i pensaments. Per tant, de cara a l’inici del proper curs 

l’autora intentaria buscar diferents sales i espais per a exposar el projecte, sent fidel amb la seva 

voluntat inicial. Com a possible ampliació, en el cas que s’exhibís el projecte, es plantejaria 

realitzar més fotografies de les obres en qüestió o d’altres obres noves per a exposar més emocions 

i tenir un ventall més ampli.  

Emocions a flor de pell és un projecte que busca mostrar aquelles emocions, més intrínseques i 

rellevants de la tragèdia i la comèdia teatral, captades a través de l’objectiu d’una càmera. En el 

seu resultat final és una forma de mostrar el viatge i història d’uns personatges, desconeguts, amb 

els quals l’espectador pot arribar a empatitzar amb ells i la seva emoció. Durant aquests mesos en 

què l’autora realitzava el projecte, s’ha passat per moltes de les emocions que s’exposen: alegria, 

ràbia, impotència, soledat, tristesa... Ja sigui amb aspectes relacionats amb el projecte o d’altres, 

merament, personals... I, ara, un cop acabat el projecte l’autora planteja un símil entre el viatge i 

emocions que s’exposen, i les vivències i emocions de l’autora que s’han desenvolupat 

paral·lelament al mateix projecte i que, casualment o no, coincideixen la majoria d’emocions.  

Concloent, Emocions a flor de pell ha resultat un projecte personal que l’autora valora 

positivament i a través del qual s’ha pogut gaudir d’un aprenentatge autònom i creixement personal 

per part de l’autora. A més a més, la investigació i recerca ha resultat satisfactòria, ja que s’ha 

pogut comprendre nous conceptes i profunditzar sobre aquells ja coneguts, que comporten un 

enriquiment acadèmic, professional i personal per a l’autora. Per tant, aquest primer projecte obre 

les portes a l’autora per a continuar creant i ideant nous projectes en un futur no molt llunyà.  
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9. VIABILITAT 
9.1: Pla de treball i cronograma 
Per a aquest treball de final de grau s’ha desenvolupat un pla de treball, amb el seu corresponent 

cronograma, el qual es pot observar en la Taula 9.1 i conté les tres fases rellevants d’aquest 

projecte: preproducció, producció i postproducció. El cronograma s’ha desglossat en diferents 

subetapes per a definir amb claredat i concreció tots aquells aspectes que s’han de tenir en compte 

a l’hora d’organitzar i desenvolupar el projecte. 

La primera fase, la preproducció, s’ha plantejat entre els mesos de novembre i febrer. Un cop 

definida la temàtica del projecte fotogràfic, s’han definit les diferents tasques a realitzar i 

mitjançant l’elaboració del cronograma de la taula 9.1 s’han desglossat les diferents subetapes. En 

la fase d'investigació i recerca s’ha plantejat la idea del projecte, juntament amb la seva hipòtesi, i 

s’ha començat a definir la línia de treball del projecte fotogràfic. Alhora, s'ha contactat amb les 

dues companyies de teatre i s’ha desglossat el guió per a analitzar les diferents emocions dels 

personatges de l’obra. Tanmateix, s’ha recercat informació sobre la temàtica del treball (fotografia 

de reportatge, producció d’un projecte fotogràfic, l’impacte de les emocions teatrals en la 

fotografia…) i s’ha analitzat diferents referents del projecte que s’han utilitzat com a base del 

treball.   

En segon lloc, en la producció, s’ha realitzat la part més pràctica del treball: la realització de les 

fotografies. En aquesta fase s’ha assistit a les dues obres de teatre, en diferents dies establerts, i 

s’ha fotografiat les diferents emocions d’una tragèdia i una comèdia teatral per a contrastar-les en 

l’anàlisi del seu resultat.  

En la darrera fase, la postproducció, s’ha dut a terme un cribratge de les fotografies realitzades 

tenint en compte aspectes estètics, teatrals, l’expressió de les emocions, composició de la 

fotografia, etc. Posteriorment, s’han editat i retocat digitalment les diferents fotografies per a 

obtenir el resultat desitjat.  
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9.1.1: Desviacions 
Cal destacar, però, que finalment les fotografies s’han realitzat durant el mes de març degut a 

l’increment de casos COVID-19 durant les passades vacances de Nadal fet que va endarrerir la 

realització de les fotografies un mes tal com s’ha explicat en detall anteriorment en l’apartat 

d’Anàlisi i Resultats. 

  

Taula 9.1: Pla de treball del Treball Final de Grau. Font: Elaboració pròpia 
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9.2: Viabilitat tècnica i econòmica 
9.2.1: Anàlisi de la viabilitat tècnica 
Per a la producció del projecte fotogràfic Emocions a flor de pell es planteja a continuació tot el 

material, equip humà, localitzacions i sales que s’ha tingut en compte per tal que el projecte sigui 

viable de realitzar: 

Primerament, respecte al material cal destacar que s’ha utilitzat material propi i material de lloguer 

per a poder realitzar el projecte fotogràfic. S’ha utilitzat una càmera Sony Alpha 7 III, la qual s’ha 

demanat a un conegut, amb dos objectius: Sony 24 – 240mm f/3.6 – 6.3 FE i Sony 50mm f/1.8 

OSS de focal fixa. També s’ha utilitzat material propi com: Macbook Pro (13-inch, 2017), Trípode 

Cullman Primax 280, Targeta SD Sandisk Extreme Pro 128GB i Targeta SD Sandisk Extreme Pro 

64GB. 

Seguidament, pel que fa a l’equip humà (actors i actrius fotografiats) ha estat important contactar 

prèviament amb cadascun d’ells en l’etapa de preproducció per a establir les dates i horaris per a 

realitzar les fotografies. A més a més, s’ha firmat el contracte de cessió de drets fotogràfics de 

cada actor i el guió de les obres en qüestió, que es mostren en l’apartat d’aspectes legals.  

En relació a les localitzacions en les quals s’ha realitzat el projecte, han estat els dos teatres on es 

desenvolupen les dues representacions de les obres esmentades. Pel que fa a l’obra Un vestit nou 

per a l’emperador de Laperallimonera s’han realitzat les fotografies al Teatre Ateneu de Celrà, ja 

que és una obra que està de gira pels diferents teatres de Catalunya i durant la segona setmana de 

març estava ubicada a Celrà. Per altra banda, pel que fa a l’obra Una llum Tímida de la companyia 

La Cicatriz és una obra que s’ha representat al Teatre Condal de Barcelona des dels mesos 

d’octubre a abril, i, per tant les fotografies s'han realitzat en aquest teatre. 

Per últim, s’ha realitzat un estudi de les diferents sales d’exposicions a les quals es podria presentar 

el projecte fotogràfic Emocions a flor de pell i s’ha plantejat, a l’espera de resposta, la Nau Bostik 

com a principal sala d’exposició. Aquesta sala és un espai on es realitzen diferents exposicions de 

fotògrafs novells obertes al públic general durant uns dies concrets.  
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A continuació, es presenta l’anàlisi tècnica del material utilitzat amb les dades i valors 

corresponents. Els valors dels productes s’han extret de les pàgines oficials de cada producte. Per 

a calcular l’amortització en 6 anys (valor estimat de duració del producte), s’ha fet una divisió 

entre el preu total i el nombre d’anys (6 anys). Per a calcular l’amortització segons els mesos de 

duració i desenvolupament del projecte (8 mesos), s’ha fet una divisió entre el cost total i el nombre 

d’anys en mesos (6 anys = 72 mesos) i posteriorment, s’ha multiplicat pels 8 mesos de duració del 

projecte. Finalment per a saber el valor amortitzat d’ús, s’ha calculat l’amortització (6 anys) i s’ha 

fet una divisió entre els 365 dies de l’any i posteriorment, s’ha multiplicat pel nombre de dies que 

s’ha utilitzat el producte.  

 
 
 
En la taula 9.3 es mostra els valors i preus dels productes que s’han utilitzat per a realitzar la part 

teòrica del treball, és a dir: investigació i recerca, desenvolupament marc teòric, anàlisi de 

referents, etc. S’ha seguit els mateixos càlculs que en la taula anterior.  

Taula 9.2: Anàlisi técnica Emocions a flor de pell. Font: Elaboració pròpia 

Taula 9.3: Recursos Tècnics (I) Emocions a flor de pell. Font: Elaboració pròpia 
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En la taula 9.4 es mostren els valors i preus dels productes que s’han utilitzat per a realitzar la part 

pràctica del treball, és a dir, majoritàriament: producció i postproducció. S’ha seguit els mateixos 

càlculs que en la taula anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
9.2.2: Anàlisi de la viabilitat econòmica 
En l’apartat de l’anàlisi de la viabilitat econòmica s’ha realitzat una estimació aproximada en 

relació al treball realitzat per l’autora. L’anàlisi correspon a la Figura 9.5, i a continuació s’exposa 

la informació de forma detallada. 

El projecte fotogràfic, s’ha dividit en tres etapes: preproducció, producció i postproducció. En cada 

una d’aquestes etapes s’ha establert un rol de l’autora, que en l’etapa de preproducció és el de 

directora: pertanyent al grup 1 del Convenio colectivo para la industria fotográfica (2021) del 

Butlletí Oficial de l’Estat. I en les etapes de producció i postproducció s’ha establert el rol de 

fotògrafa que pertany al grup 5 del Convenio colectivo para la industria fotográfica (2021) del 

Butlletí Oficial de l’Estat. S’ha consultat el salari base mensual i equival a 1.478,04€ en el cas del 

grup 1 i 1.114,22€ en el cas del grup 5 (Dirección General del Empleo, 2021). 

S’ha elaborat una hipòtesi, ja que la majoria de fotògrafs són autònoms, i s’ha establert 5 hores de 

feina al dia, que serien 25 hores a la setmana i 100 hores al mes. Per tant, si es fa la divisió entre 

el sou del fotògraf de 1.114,11€ entre 100 hores, es cobraria aproximadament 11€/hora. I en el cas 

del rol de directora, s’ha fet la divisió entre el sou de direcció de 1.478,04€ entre 100 hores, es 

cobraria aproximadament 14€/hora. Per tant, en el pressupost s’ha calculat les hores de treball 

Taula 9.4: Recursos tècnics (II) Emocions a flor de pell. Font: Elaboració pròpia 
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aproximades i s’ha calculat el sou que costaria hipotèticament en cas que s’hagués de pagar a un 

equip de professionals fotogràfics. A continuació es detalla el pressupost en la Figura 9.5: 

  
Taula 9.5: Anàlisi econòmica Emocions a flor de pell. Font: Elaboració pròpia 



 9. ESTUDI DE VIABILITAT                   89 

9.3: Aspectes legals 
Els aspectes legals del projecte fotogràfic estan compostos per diferents llicències i autoritzacions 

que han hagut de tindre’s en compte. 

En primer lloc, s’ha recercat diferents tipologies de llicència de la propietat intel·lectual i drets 

d’autor pel projecte fotogràfic, i finalment la llicència triada ha estat Creative Commons. En 

concret, s’ha escollit la llicència nomenada Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional, ja que té en compte tres aspectes rellevants. Pel que fa a l’atribució de drets, les 

persones hauran de donar crèdit i indicar els canvis que s’han realitzat. En relació a la 

comercialització de l’obra, la llicència determina que no es podrà utilitzar l’obra per a finalitats 

comercials. I per últim, pel que fa a la compartició de l’obra la llicència dictamina que es podrà 

compartir, però la persona haurà de ‘‘distribuir les seves contribucions amb la mateixa llicència 

que l’original’’ (Creative Commons, 2021). La Figura 9.1 de la següent fotografia mostra la 

llicència que s’ha escollit per a protegir la propietat intel·lectual i els drets d’autoria del projecte 

fotogràfic. 

 

 

 
En segon lloc, s’ha redactat un contracte de cessió de drets de la imatge dels actors i actrius de les 

diferents companyies teatrals per a poder fer ús de les seves fotografies amb una finalitat educativa 

i cultural. Aquest contracte s’ha de tenir en compte abans de realitzar qualsevol fotografia, i, per 

tant, s’ha de sol·licitar la firma dels diferents actors i actrius per a acordar els efectes legals i la 

distribució de les imatges. En la Figura 9.2 de la fotografia següent es mostra el contracte de cessió 

de drets d’imatge que s’especifica. 

A més a més, es va sol·licitar  a les dues companyies de teatre que facilitessin el guió de les obres 

digitalment per tal que l’autora pogués realitzar el desglossament de personatge i l’anàlisi de les 

diferents emocions. Per a fer-ho, legalment, es va redactar un contracte de sessió de drets del guió 

per a indicar que només es faria un ús acadèmic d’aquests documents que es mostren en les figures 

9.3 i 9.4.   

Figura 9.1: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Font: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
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Figura 9.2. Contracte de cessió de drets d’imatge. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 9.3. Contracte de cessió de drets guió Una Llum Tímida. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 9.4. Contracte de cessió de drets guió Un vestit nou per a l’Emperador. Font: 

Elaboració pròpia 
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10. ANNEXOS 

ANNEX I 

Fotografia de reportatge 
Orígens del reportatge fotogràfic 

La fotografia neix al segle XVIII amb l’aparició de la càmera fosca o càmera estenopeica. Aquesta 

càmera ofereix la formació invertida de la imatge en conseqüència de la propagació rectilínia de 

la llum que entra. Durant el segle XIX, en concret l’any 1814, Josep Nichéphore Niépce descobreix 

una forma de fixar la imatge en un suport més rígid. D’aquesta forma, ‘‘comença a utilitzar la 

càmera fosca i l’any 1826 obté la primera fotografia a través del procediment anomenat 

Heliografia, que permetia capturar una fotografia amb exposicions de vuit hores’’ (Parey, 2019).  

A finals del 1800 i principis del 1900, la fotografia comença a prendre forma i a ser acceptada per 

la societat degut al seu alt valor informatiu. És, doncs, amb el sorgiment de noves tecnologies i les 

primeres impremtes l’any 1880 quan comencen a construir-se els primers diaris, que donaran fruit 

a un nou gènere: la fotografia de premsa. “Aquesta innovació anuncia una revolució en la 

transmissió d’esdeveniments, al mateix temps que marca l’inici de l’ús massiu de la fotografia en 

els mitjans de comunicació, que provocarà com a conseqüència la seva expansió i acceptació per 

tota la societat” (Pantoja Chaves, 2007).  

Al llarg dels següents anys comencen a sorgir diferents conceptes que conflueixen i parteixen de 

la fotografia de premsa, com és el cas del fotoperiodisme. És un gènere fotogràfic que pertany a la 

fotografia de premsa i que “representa la tipologia d’imatge mediàtica més reconeguda i assentada 

[...]. La imatge fotoperiodística és d’entre les produïdes o adquirides per la premsa com a 

continguts editorials propis, la que es vincula a valors d’informació, actualitat i notícia”  (Baeza, 

2007). Posteriorment, en les ciutats, degut al gran auge de la fotografia de premsa i el 

fotoperiodisme es començaran a formar les primeres agències de fotoperiodisme com l’Agència 

Magnum. Una de les majors agències independents de fotoperiodisme que garantia els valors de 

qualitat i rigorositat en les seves publicacions.   

Per tant, parlar sobre la fotografia de reportatge és d’interès i rellevància exposar els seus orígens 

en la fotografia de premsa i el fotoperiodisme. La fotografia de reportatge neix després de la I 
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Guerra Mundial i a diferència del fotoperiodisme que busca informar a través de les imatges, la 

fotografia de reportatge es caracteritza per dotar a les seves imatges “un tractament més 

interpretatiu, seqüencial i narratiu” (Baeza, 2007).  

Tipologia de plans 

Gran Pla General (GPG): Tipologia de pla que mostra un entorn de forma globalitzada. La seva 

funció principal és contextualitzar els elements que hi apareixen sense posar èmfasi en cap dels 

elements, ja que tots són un element més de la fotografia.  

Pla sencer (PS): És aquell pla que està limitat per l’alçada del subjecte, i va des del cap fins als 

peus. Normalment, s’utilitza per a mostrar a tot el personatge sencer i que així l’espectador pugui 

observar característiques de la roba, moviments, posició, etc. 

Pla americà (PA): Pla que està limitat pel cap i els genolls del personatge que apareix en la 

fotografia. És un tipus de pla el qual el nom ve determinat per les pel·lícules del gènere western 

en el món del cinema, ja que els plans recurrents que utilitzaven eren plans mitjans més llargs per 

així mostrar els cartutxos i les pistoles dels protagonistes. 

Primeríssim primer pla (PPP): Pla en què es mostra el rostre de la persona. A diferència del pla 

anterior, aquest pla podria limitar-se per la barbeta i el front del subjecte. És un pla que ens permet 

identificar clarament l’expressió i les emocions dels personatges. 

Pla detall (PD): És aquell pla que mostra únicament una part d’interès de la persona fotografiada. 

Normalment, s’utilitza per a ressaltar o donar rellevància a algun element o parts del cos. Per 

exemple: llavis, l’anell a una mà, els ulls, etc. 

Profunditat de camp 

La profunditat de camp és un recurs en la composició fotogràfica que fa referència a l’espai enfocat 

entre dos punts: un punt llunyà i un punt proper. Per tant, els objectes que es trobin entre aquests 

dos punts estaran enfocats, mentre que els objectes que es trobin més lluny del punt llunyà i més a 

prop del punt proper no estaran enfocats. ‘‘Quan un objectiu enfoca a un objecte, existeixen un 

rang de plans per davant i per darrere de la imatge que també es poden considerar enfocats. La 
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profunditat de camp respon a aquest rang, és l’espai enfocat per darrere i per davant de l’objecte o 

motiu enfocat’’ (Parey, 2019).  

‘‘La profunditat de camp depèn de l’obertura, però també influeix la distància amb el subjecte: la 

profunditat augmenta a mesura que ho fa la distància’’ (Langford, 1990). És per això, que hi ha 

tres paràmetres que influeixen en la profunditat de camp: 

Obertura del diafragma: Fa referència a com més obert (número f menor) és el diafragma, menor 

profunditat de camp tindrà la fotografia i, per tant, el fons quedarà desenfocat. Mentre que a la 

inversa, com més tancat (número f major) és el diafragma, major profunditat de camp tindrà la 

fotografia i el fons i els elements que hi apareixen estaran completament enfocats (Parey, 2019). 

Distància d’enfocament: Fa referència a com més a prop està el subjecte o objecte, menys 

profunditat de camp tindrà la fotografia (Parey, 2019). 

Distància focal: Fa referència a quan es treballa amb menor distància, major serà la profunditat 

de camp en la fotografia (Parey, 2019). 

Com s’ha exposat anteriorment, en la fotografia de reportatge la profunditat de camp cobra especial 

importància en la fotografia i tal com demostren Rubio i Koetzle en aquest gènere fotogràfic és 

important que apareguin tots els elements correctament enfocats en la imatge, especialment si 

s’utilitzen els primers plans. Cal destacar, però, que en fotografia de reportatge la profunditat de 

camp pot variar segons la tipologia de pla que s’utilitza (plans generals, primers plans, etc.).  

Per tant, en aquells plans generals que s’utilitzen per a contextualitzar l’escena, es tendeix a 

utilitzar diafragmes més tancats de tal forma que s’ofereix major profunditat de camp i, per tant, 

tots els elements que apareixen en la fotografia estan correctament enfocats i nítids. Com que hi 

ha més distància de la càmera respecte als elements i subjectes que apareixen, la fotografia abraça 

més espai i està feta des d’un pla més llunyà, fet que permet que hi hagi major profunditat de camp 

en la fotografia.  

En primers plans, que succeeix el cas contrari, es tendeix a utilitzar poca profunditat de camp en 

les fotografies, ja que l’element que interessa i que és rellevant per a l’espectador és el subjecte o 

objecte central, mentre que el fons passa a ser un element secundari. D’aquesta forma el subjecte 

cobrarà la importància en el quadre i l’espectador centrarà la mirada en el subjecte. 
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ANNEX II 

Paràmetres tècnics de la fotografia 
Psicologia del color 
Eva Heller, psicòloga i sociòloga, exposa en el seu llibre Psicologia del color els diferents usos i 

associacions que es fan dels colors mitjançant la forma en què els éssers humans perceben el 

significat de cada color determinat. En aquest llibre, afirma la clara existència d’un vincle entre 

els colors i els sentiments.  

Dos altres escriptors, Paul Zelanski i Mary Paul Fisher, reafirmen la teoria de Heller i en el seu 

llibre anomenat Color (1999) determinen que el color “afecta a les emocions en un grau superior 

al qual es creu i a través del qual es pot manifestar qualsevol emoció, des del delit a la desesperació, 

ser subtil o espectacular, captar l’atenció o estimular el desig” (Zelanski & Fisher, 1999).   

En la següent taula, s’exposa el significat de cada color segons el llibre Psicologia del color d’Eva 

Heller.  

Color Significat 

Blau Color de la simpatia, amistat i confiança. 

Color de la llunyania i fredor.   

Vermell Color de l’amor, la passió, la sang i l’odi.  

Groc Color de la diversió, amabilitat i optimisme.  

Color de l’enveja, gelosia i la mentida.  

Verd Color de l’esperança, la naturalesa i la vida.  

Negre Color del poder, la violència i la mort.  

Blanc Color de la innocència, els principis, la perfecció i 

la puresa.  

Taronja Color de la diversió, l’exòtic i allò cridaner.  
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Violeta Color de la teologia, la màgia i el feminisme.  

Color de la malícia i l’engany.  

 

 

Color blau: El color blau està relacionat amb els termes de simpatia, amistat i confiança. “Aquests 

són sentiments que només s’acrediten amb el temps, que quasi sempre naixen amb el temps i que 

sempre es basen en la reciprocitat [...]. S’associa el color blau a tot allò que els humans volen que 

segueixi, tot allò que ha de durar eternament” (Heller, 2008). Per altra banda, es coneix el color 

blau com aquell color fred, que transmet sensació de llunyania i que la majoria de vegades crea 

una situació nostàlgica o bé, de tristesa.  

Color Vermell: El color vermell està relacionat amb la passió i l’enamorament, en situacions de 

timidesa o enamorament el rostre de les persones s’envermelleix i la sang s’altera. El color vermell 

té diverses connotacions, significats i associacions com per exemple el foc i la calor. A diferència 

del color blau, el vermell és un color proper que “actua sempre en la proximitat i òpticament, 

vermell se situa sempre davant” (Heller, 2008). 

Color Groc: El color groc és aquell que aporta llum i se’l relaciona amb l’amabilitat i la diversió. 

Naz Kaya, amb la mateixa visió que Eva Heller, exposa que “en general el color groc es percep 

com a color enèrgic i provoca emocions positives, incloses la felicitat i l’emoció. Per això s’associa 

amb el sol, les flors i l’hora d’estiu” (Kaya, 2004). Per altra banda, el color groc se l’associa amb 

aspectes negatius com l’enveja, gelosia i la mentida. “El groc és el color de l’enuig. L’enveja és 

groga – l’enveja és el disgust per béns aliens. I el groc és el color de la gelosia – el disgust per 

l’existència d’altres” (Heller, 2008).   

Color Verd: El color verd és aquell que s’utilitza per a descriure a la naturalesa, la vida i la salut 

dels éssers humans. És un color que aporta positivisme, però que també pot tenir una percepció 

diferent amb connotació negativa: el fastig, la por o la immaduresa. Un exemple amb el qual 

s’associa el verd com a color del fastig és quan s’observa una persona amb la pell verda (Hulk). 

“Un ésser humà amb la pell verda no pot ser humana: tampoc pot ser un mamífer, ja que no hi ha 

Taula 10.1: Significat dels colors. Elaboració propia. Font: Heller, E., 2008. Psicologia del color. Editorial Gustavo Gili. 
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cap mamífer verd. Una pell verda fa pensar en serps o llangardaixos, animals repulsius per a molts” 

(Heller, 2008).  

Color Negre: El color negre és el color més fosc de tots degut a que és un color amb absència de 

llum. El negre expressa poder, violència, mort i en la major part dels casos indica el final del camí 

o la vida. Sense anar més enllà, es relaciona el negre amb la mort degut a la vestimenta d’aquest 

personatge a la ficció: una capa totalment negra. “La mort, representada a vegades com una figura 

que porta una dalla, vesteix una túnica negra quan ve de l’infern a emportar-se a un pecador, i una 

túnica blanca quan és enviada per Déu” (Heller, 2008).  

Color Blanc: El color blanc és la suma de la resta de colors, i, per tant, se l’anomena color pur. 

Aquest color se l’associa al començament de la vida i en la religió se’l relaciona “en el moment en 

què Déu va crear el món, el primer que va ordenar va ser: Faci’s la llum!” (Heller, 2008). És per 

això que el color blanc simbolitza l’inici o la vida.  

Color Taronja: El color taronja és un color càlid que se l’associa amb la diversió i l’alegria. És 

un color que transmet dinamisme i que tendeix a proporcionar climes càlids i propers. Tanmateix, 

és un color cridaner i amb una forta presència a la vista la qual cosa fa que “sigui el color que 

menys agrada a l’estètica de colors decents de l’època de Goethe” (Heller, 2008).   

Color Violeta: El color violeta és aquell que se l’associa a la teologia, la màgia i el feminisme 

(entre altres moviments). Un exemple a destacar és l’església, “única institució pública els 

ministres dels quals vesteixen de violeta. És el color dels bisbes, els quals usen sotanes de color 

violeta” (Heller, 2008). Un altre exemple és l’associació del color violeta a la dona, el qual es 

remunta als inicis del moviment feminista en el qual les dones sufragistes mostraven en la seva 

vestimenta el color violeta com a símbol de la revolució de les dones.  

Emocions a flor de pell és un projecte fotogràfic en el qual el color té un vincle directe amb les 

emocions, ja que aquestes emocions fotografiades transmeten un significat o altre segons la força, 

els colors i la càrrega emocional de l’escena. Per tant, a l’hora de fotografiar la ràbia s’ha tingut 

en compte fer-ho en aquell moment en què la il·luminació fos vermella; per a fotografiar la tristesa 

s’ha tingut en compte que la il·luminació fos blava, etc.  
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Il·luminació 

Propietats controlables de la llum 

La qualitat de la llum es descriu com aquella propietat que fa referència a la relació entre la mida 

de l’element amb el qual s’il·lumina i la mida de l’objecte fotografiat. En funció de la seva mida, 

es produiran diferents tipologies d’ombres: suaus o dures. Per a veure una taula comparativa entre 

la qualitat de llum dura i suau, visitar l’Annex II.  

En la taula número 10.1, es pot observar una comparació entre les dues tipologies de qualitat de 

llum (Casanovas, 2019). 

LLUM DURA LLUM SUAU 

Produeix ombres ben delimitades dels objectes. Produeix ombres suaus o pot haver-hi absència 

d’aquestes. 

S’aconsegueix el modelat del volum i el dibuix 

dels seus contorns. 

S’aconsegueix suavitzar l’efecte i impedeix 

distingir clarament el canvi. 

És direccional. És multidireccional o no hi ha sensació de 

direcció de la llum. 

Proporciona més relleu a través del contrast i 

ofereix més textures dels objectes. 

Proporciona una llum totalment plana, amb poca 

profunditat. 

Produeix temporalitat. Produeix atemporalitat. 

Es distingeix una font de llum dura o una font de llum suau amb la seva grandària. Si la grandària 

de l’ombra és petita, serà una font de llum dura. En canvi, si la grandària de l’ombra és gran, serà 

una font de llum suau. 

 

 Taula 10.1: Comparació de les dues tipologies de qualitat de llum. Font: Casanovas, C. (2019). La llum: Assignatura 

d’Il·luminació del grau Mitjans Audiovisuals, Tecnocampus de Mataró [Tecnocampus]. Ecampus. 
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La segona propietat controlable de la llum és la temperatura de color, la qual ‘‘classifica els 

diferents valors de llum blanca segons el tint ataronjat o blavós de la seva emissió’’ (Casanovas, 

2019). Quan es mesura la temperatura de color de la il·luminació en una fotografia, s’ha de tindre 

en compte la seva unitat de mesura: els graus Kelvin, que varien en funció de si la llum és artificial 

o natural (Casanovas, 2019). Per a poder entendre d’una forma més extensa la temperatura de 

color, es pot observar una classificació en la taula número 10.3 situada a l’Annex II.  

En la taula número 10.2, es pot observar les diferents temperatures de color que s’utilitzen en la 

fotografia.  

Temperatures altes o temperatures baixes Llum natural o llum artificial 

Segons la percepció fisiològica: taronja o blau Segons la percepció psicològica: càlid o fred 

 

 

 

Si parlem de la llum natural, es fa referència a ‘‘la llum emesa per una font lluminosa natural, com 

per exemple la llum que prové del Sol o la Lluna’’. Per altra banda, es fa referència a la llum 

artificial a ‘‘aquella llum produïda per un aparell d’il·luminació (directa, difusa, indirecta, etc.)’’ 

(Casanovas, 2019). 

La tercera propietat controlable de la llum és la direcció d’aquesta, la qual ‘‘determina el modelat, 

la textura i les ombres de l’objecte fotografiat’’ (Casanovas, 2019). Segons la inclinació de 

l’ombra, es pot saber en quin angle està situat la llum i quina és la seva procedència. També, la 

direccionalitat de la llum és un element útil per a saber en quin moment del dia s’ha dut a terme la 

imatge: moltes vegades si s’utilitza llum natural, és per a simular la posició del sol. 

Per últim, la darrera propietat controlable de la llum és la quantitat de llum o la intensitat 

d’aquesta. Es fa referència a la quantitat de llum segons ‘‘la relació amb la distància entre la 

persona i la font de llum’’ (Casanovas, 2019). Té relació amb l’obertura del diafragma de la 

càmera. Per tant, com més petita és l’obertura (P.ex: F22, F16) més petita serà la quantitat de llum 

que arribarà al sensor i més profunditat de camp tindrà la fotografia. En canvi, com més gran sigui 

Taula 10.2: Classificació de les diferents temperatures de color. Font: Casanovas, C. (2019). 

La llum: Assignatura d’Il·luminació del grau Mitjans Audiovisuals, Tecnocampus de Mataró 

[Tecnocampus]. Ecampus. 
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l’obertura (P.ex: F2, F2.8) més gran serà la quantitat de llum que arribarà al sensor i menys 

profunditat de camp tindrà la fotografia capturada. 

En aquesta darrera propietat, cal controlar que la imatge estigui correctament exposada, ja que si 

no pot provocar una subexposició (quan no hi ha suficient llum i es perd informació en la zona 

clara) o una sobreexposició (quan hi ha molta llum en la fotografia). 

Funcions de la il·luminació al teatre 

Visibilitat: És la principal funció i per a molts teòrics és considerada l’element clau pel que fa a 

la il·luminació.  Es determina com a visibilitat ‘‘al principi d’utilitzar la llum per a revelar o 

il·luminar objectes’’ (Dunham, 2018). En la il·luminació escènica, s’utilitza aquesta funció per a 

mostrar l’entrada de personatges a l’escena i/o per a centrar l’atenció de l’espectador en un subjecte 

o objecte de l’escena en qüestió. Però durant els anys 1950 i 1960, teòrics de la il·luminació com 

McCandless van proposar un nou concepte per a la il·luminació essència anomenat visibilitat 

selectiva: concepte que fa referència ‘‘a revelar a l’audiència allò que realment necessita ser 

vist’’(Dunham, 2018). És a dir, mostrar allò que és indispensable per al desenvolupament de 

l’acció, de tal forma que ajuda al públic a centrar-se en un grup d’elements i no en tota l’escena i 

l’espai. 

Estat d’ànim: És la segona funció que es destaca i la qual es fa referència com ‘‘la resposta 

emocional de l’observador en la il·luminació’’ (Dunham, 2018). La il·luminació va directament 

lligada amb les emocions i estats d’ànim dels personatges, és per això que la llum permet crear 

una atmosfera concreta segons l’acció, els personatges o l’espai el qual s’il·lumina.  

‘‘Nombrosos estudis han demostrat que la llum pot tenir un efecte profund sobre els individus i 

els seus estats d’ànim. En la il·luminació escènica, sovint es produeixen extrems d’estats d’ànim 

per a una determinada producció teatral’’ (Dunham, 2018). La tristesa, la ràbia o l’alegria són 

alguns estats d’ànim amb els quals la il·luminació denota un fort significat sobre l’espectador, i 

moltes vegades ajuda a potenciar una escena. Per exemple, una escena amb il·luminació càlida 

proporcionarà a l’espectador una resposta emocional acollidora i propera. En canvi, una escena 

amb il·luminació freda proporcionarà llunyania, tristesa i puresa a l’espectador. 
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La tercera funció de la il·luminació és l’establiment d’una escena i és un concepte que fa 

referència al fet de crear un ambient en un espai en concret. Per exemple, en una producció teatral 

en la qual hi hagi una escena d’interior nocturna, caldrà simular la llum de les làmpades o veles de 

la casa.  

Modelatge: És la quarta funció i es defineix com ‘‘la revelació de la forma i s’usa per a millorar 

les qualitats tridimensionals d’un objecte’’ (Dunham, 2018). Segons el disseny d’il·luminació que 

es faci en una producció o una altra, l’espectador podrà distingir de forma més precisa o menys els 

detalls, les ombres i la forma de l’objecte que s’il·lumina. Aquesta funció va lligada a les propietats 

controlables de la llum, ja que segons la quantitat, la temperatura, la qualitat o la direcció de la 

llum, ja que són quatre elements que influeixen en la manera que l’espectador podrà veure amb 

més detalls o menys els objectes d’una escena. 

Composició: És la cinquena funció de la il·luminació i fa referència a ‘‘la combinació de tots els 

elements de l’escenari junts en un element visual complet’’ (Dunham, 2018). És a dir, tracta de 

crear un espai a través de la il·luminació en què els diferents elements estiguin distribuïts d’una 

forma equilibrada. En la composició d’una escena s’ha de tindre en compte dues funcions 

tècniques de la llum: la llum funcional (que serveix per a il·luminar als personatges i l’acció que 

es desenvolupa) i la llum ambiental que serveix per a situar l’espai i mostrar les diferents textures 

d’aquest. 

Tipologies d’il·luminació escènica 

Llum zenital 
La il·luminació zenital és una tipologia de llum en la qual ‘‘el feix de llum incideix verticalment 

en un angle de 90º sobre el subjecte, amb una desviació màxima de 25º a 30º’’(Montalvo, 2011). 

Aquesta tipologia d’il·luminació és una llum dura, molt definida, que genera diferents ombres 

sobre el subjecte o objecte il·luminat de tal forma que altres parts queden completament obscures.  

La companyia de teatre Cámara Negra Teatro va estrenar l’obra Si esto es un hombre l’any 2020, 

una història sobre el relat de supervivència d’un home en el camp de concentració d’Auschwitz. 

El disseny d’il·luminació pertany a l’escenògrafa i il·luminadora Violeta Martínez Ribera que va 

representar la cruesa i el maltractament físic i psicològic de la història mitjançant l’ús d’una 
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il·luminació zenital ‘‘per a mostrar el costat més malparat del seu ésser, i llums que provenen del 

terra i lateral per a relatar com a poc a poc el van anar despullant de tota la seva dignitat’’ 

(Montemayor, 2020). Aquesta il·luminació es pot observar en les fotografies de les Figures 10.1 i 

10.2 que es mostren a continuació.  

 

 
 
 

 

 

 

Llum frontal 
La il·luminació frontal és una tipologia de llum en la qual ‘‘es col·loca el feix de llum davant el 

subjecte o objecte, amb un angle d’incidència de 45º, amb possible modificació fins a un màxim 

de 60º respecte a l’horitzontal’’ (Montalvo, 2011). És una il·luminació que iguala la fotografia o 

escena de tal forma que no es distingeixen les formes i els volums de la composició i s’utilitza per 

a il·luminar l’escena de manera general.  

En la fotografia de la Figura 10.3 es pot observar un disseny d’il·luminació complex format per 

llums frontals, laterals, contrallums i llums zenitals. En aquesta fotografia la llum frontal s’utilitza 

per a mostrar l’escenari i els actors, de tal forma que permet als espectadors veure els diferents 

moviments que realitzen els actors i actrius. És una il·luminació que es caracteritza per a 

contextualitzar l’escena i que permet observar tots els elements que hi formen part d’ella.  

Figura 10.1: Si esto es un hombre, de Álvaro 

Rodríguez Galán, 2010 

Figura 10.2: Si esto es un hombre, de Álvaro 

Rodríguez Galán, 2010 



 104                                                                               Emocions a flor de pell: Projecte fotogràfic – Memòria Final 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Llum lateral 
La il·luminació lateral és una tipologia de llum en la qual ‘‘es col·loca al costat esquerre o dret de 

l’objecte o subjecte i l’angle del feix de llum se situa a 45º respecte a l’objecte i a un màxim de 

60º’’ (Montalvo, 2011). Aquesta il·luminació en una producció teatral tendeix a ser situada als 

laterals de l’escenari o bé com el terme professional indica: les cametes. És una llum que s’utilitza 

per a definir els perfils o cossos dels actors i actrius i l’escenografia que hi apareix en l’escena.  

La fotografia de la Figura 10.4 mostra l’esquema que s’ha de seguir per a col·locar la il·luminació 

per tal d’aconseguir una llum lateral. El resultat que dona aquesta tipologia d’il·luminació 

s’observa en la fotografia de la Figura 10.5, amb una llum càlida molt marcada que permet definir 

la silueta del protagonista i deixar en la penombra les altres parts del cos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3: Musical Anastasia, de Javier Naval, 2019 

Figura 10.4: Esquema de la il·luminació escénica 

teatral 

Figura 10.5: La vida es sueño, de Sergio Parra, 2019 
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El contrallum 
El contrallum és una tipologia d’il·luminació que es caracteritza per a situar la llum darrere del 

subjecte o objecte il·luminat. ‘‘L’efecte produït és de profunditat, l’objecte es veu envoltat per un 

feix de llum al voltant que perfila la silueta completament’’ (Montalvo, 2011). Aquesta 

il·luminació pot ser molt marcada de tal forma que produeix un resultat en què l’únic element que 

es distingeix del fons és la silueta del subjecte o objecte il·luminat.   

En la fotografia de la Figura 10.6, s’observa un clar exemple d’il·luminació contrallum en la qual 

només s’entreveuen les siluetes del vaixell i els pirates del musical Mar i Cel. Aquesta il·luminació 

es va aconseguir mitjançant la poca presència de llums en l’escenari i la utilització d’un fons que 

permetés ressaltar les figures dels personatges en la composició escènica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10.6: Mar i Cel, de David Ruano, 2014 
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ANNEX III 

El teatre 
Orígens del teatre 
El terme comunicació definit per la Real Academia Española (2021) com ‘‘la transmissió de 

senyals mitjançant un codi comú entre l’emissor i el receptor’’ va ser inventat pels avantpassats 

dels éssers humans, quan aquests van començar a interactuar entre ells a través del llenguatge 

primitiu. ‘‘Però això no era teatre encara, ni tan sols teatralitat. Era simplement diàleg, 

comunicació elemental i primària. Això sí, tots aquests elements passaran a formar part del 

llenguatge múltiple del teatre’’ (Oliva & Monreal, 1990). 

Els orígens del teatre naixen amb la primera interpretació de l’home en la representació de les 

pintures rupestres. Posteriorment, aquestes representacions evolucionen amb ritus o cerimònies 

amb les quals comença a néixer una comunicació primitiva a través de símbols entre aquelles 

persones que hi formaven part. És, doncs, quan es planteja la interpretació del Chaman com a 

primer actor del teatre. ‘‘El Chaman era un individu, una espècie de mag o sacerdot, el qual tenia 

una gran influència sobre la resta del grup. Era una persona que es dedicava a curar i comptava 

amb un programa de preparació que recorda al dels actors’’ (Oliva & Monreal, 1990). 

Grècia ha estat una de les principals localitzacions on el teatre ha evolucionat fins com es coneix 

actualment. Allà és on neix el teatre occidental, el qual ‘‘l’actor no només dialoga amb el cor, sinó 

que acompanya el seu diàleg amb l’acció. És a dir, no només recita o canta, sinó que actua’’ (Oliva 

& Monreal, 1990). A Grècia és on es comença a establir una sèrie de lleis o regles que definiran 

al teatre, com per exemple: els diferents gèneres dramàtics. Naixeran, doncs, el drama satíric, la 

tragèdia i la comèdia com a principals gèneres en aquella època. 

Roma va ser la següent gran ciutat que va fer evolucionar al teatre, i es caracteritzava per organitzar 

espectacles dirigits a aquells que ostentaven el poder o formaven part de l’aristocràcia. ‘‘El 

concepte d’espectacle envaeix tot en aquesta ciutat en la qual el ciutadà es converteix un homo 

spectator. Tot s’organitzava a partir de l’espectacle: desfilades militars, celebracions de victòries, 

actes fúnebres, processons i jocs. El públic exigia al teatre romà un espectacle visual, plàstic i 

divertit’’ (Oliva & Monreal, 1990). 
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Posteriorment, el teatre ha anat evolucionant passant per les diferents etapes de la història: l’Edat 

Mitjana, el Renaixement, l’època Isabelina, el Segle d’Or a Espanya, l’època clàssica francesa i 

l’Europa del segle XX. I cadascuna d’elles ha aportat innovacions que han fet créixer i 

desenvolupar el teatre, les seves tècniques i els diferents gèneres fins com es coneixen en 

l’actualitat. 

Els inicis del teatre, a Grècia, el conformen tres grans gèneres: el drama satíric, la tragèdia i la 

comèdia. A continuació s’exposa en detall informació sobre els gèneres teatrals que s’investiguen 

i es tracten en el reportatge fotogràfic Emocions a flor de pell.  

Funcionalitats d’un pròleg en una tragèdia teatral 

Funcionalitats d’un pròleg en una tragèdia teatral 

 

Integració de l’acció que succeeix a posteriori 

Pròleg que s’incorpora a l’obra en forma de 

presentació i/o espectacle independent abans de 

l’obertura del teló.  

 

 

 

Canvis de perspectiva 

Segons la perspectiva en què s’estructuri la 

tragèdia pot ser: 

Pròleg amb el qual l’espectador segueix la 

narrativa de l’acció tal com succeeix, i, per tant 

s’anticipa a l’acció.  

Pròleg que mostra el desenllaç de l’acció i, per tant, 

l’obra és una reconstrucció d’un episodi passat.  

 

 

Discurs intermedi 

Pròleg que “introdueix lentament a l’espectador 

dins de l’obra, o bé autentificant l’univers ficcional 

que serà presentat o bé introduint esglaonadament 

el joc teatral” (Pavis, 1996).  

Modalització Pròleg que construeix i transmet el to de la tragèdia, 

ja sigui per analogia o bé, per contrast. Mostra les 
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diferents accions de l’obra i manipula a 

l’espectador de forma directa.  

 

 

Eneatips de personatges 

Eneatip de tipus 1: EL REFORMADOR: Tipologia  de personalitat que ‘‘creu tindre una missió 

a la vida, que els porta a desitjar millorar el món de diverses formes, utilitzant el grau d’influència 

que posseeixen’’ (Riso & Hudson, 1999). Són persones que volen sentir-se útils i deixar enrere la 

vida fàcil, per a ser grans defensors i aportar noves coses al món. Li aterra cometre errors. 

En la taula número 10.4, es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número u i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Organitzat 

Perfeccionista 

Idealista 

Acceptador 

Raonable 

Responsable 

Convincent 

Controlador 

Crític i jutjador 

Inflexible 

Obsessiu 

Contradictori 

 

 

 

Eneatip de tipus 2: L’AJUDADOR: Tipus de personalitat que són ‘‘autènticament servicials 

amb la resta. Ser generosos i desviure’s pels altres els fa pensar que la seva forma de ser és la més 

preciosa i la que té més sentit’’ (Riso & Hudson, 1999). Són persones que tenen molt present 

l’empatia i els valors de família i amistat. 

En la taula número 10.65 es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número dos i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

Taula 10.4. Característiques eneatip  1. Elaboració pròpia. Font: 

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 

 

Taula 10.3: Funcionalitats d’un pròleg en una tragedia teatral. Elaboració propia. Font: Pavis (1996) 
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CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Altruista 

Amigable 

Generós 

Self-care 

Empàtic 

Humil 

Complaent 

Possessiu 

Dominant 

Manipulador 

Coaccionador 

Màrtir 

 

 

 

Eneatip de tipus 3: EL TRIOMFADOR: Tipus de personalitat victoriosa i que sol estar alabat 

per altres persones en aspectes personals de la vida com fites que ha aconseguit.  ‘‘Solen tenir èxit 

i caure bé perquè, de tots els tipus, són els que més creuen en ells mateixos i els més partidaris de 

desenvolupar els seus talents i capacitats’’(Riso & Hudson, 1999).  El seu major defecte és que 

l’èxit aclapara la seva vida i ocasionalment perden el seu camí i a ells mateixos. 

En la taula número 10.6, es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número tres i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Motivat 

Comunicador 

Model a seguir 

Autenticitat 

Admirable 

Exitós 

Preocupat per la imatge 

Autopromoció 

Ambiciós 

Mentider 

Oportunista 

Venjatiu 

 

 

 

Eneatip de tipus 4: L’INDIVIDUALISTA: Tipus de personalitat que es creuen diferents de la 

resta, tant a nivell de les seves virtuts com pels seus defectes. Saben identificar correctament allò 

Taula 10.5. Característiques eneatip  2. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 

 

Taula 10.6. Característiques eneatip  3. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 
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que són capaços i allò que els costa més. ‘‘Solen dir que els falta alguna cosa, encara que els costi 

identificar exactament què és: Força de voluntat? Naturalesa social? Seguretat en si mateixos?’’ 

(Riso & Hudson, 1999). 

En la taula número 10.7, es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número quatre i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Artista 

Romàntic 

Víctima tràgica 

Revelador 

Introspectiu 

Creatiu 

Individualista 

Imaginatiu 

Tímid 

Ira reprimida 

Autorebutjament 

Destructiu 

 

 

 

Eneatip de tipus 5: L’INVESTIGADOR: Tipus de personalitat que la seva finalitat és recercar 

i descobrir tot el que l’envolta. ‘‘No accepten opinions ni doctrines rebudes, senten una forta 

necessitat d’examinar per si mateixos la veritat de totes les suposicions’’ (Riso & Hudson, 1999).  

El defecte més ocult que tenen és la por a mostrar les seves inseguretats davant dels altres, els fa 

sentir inferiors. 

En la taula número 10.8 es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número cinc i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Pensador 

Observador 

Radical 

Participatiu 

Curiós 

Innovador 

Insuficient 

Obsessiu 

Provocatiu 

Excèntric 

Inferioritat 

Fugitius de la realitat 

Taula 10.7. Característiques eneatip  4. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 

 

Taula 10.8. Característiques eneatip  5. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 
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Eneatip de tipus 6: EL FIDEL: Tipus de personalitat ‘‘lleial a la família, a les seves amistats i a 

les seves creences’’ (Riso & Hudson, 1999). El seu gran defecte és la falta de seguretat en ell 

mateix, li costa creure en el que fa arribant a pensar que no val pel que està fent. És una persona 

que es preocupa molt i busca construir una faceta per a no mostrar les preocupacions o inseguretats 

que té. 

En la taula número 10.9, es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número sis i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Compromès 

Responsable 

Desconfiat 

Independent 

Fiable 

Cooperador 

Obedient 

Defensiu 

Acusador 

Espantadís 

Paranoide 

Autodestructiu 

 

 

 

Eneatip de tipus 7: L’ENTUSIASTA: Tipus de personalitat que senten curiositat per tot allò que 

els generi atenció. ‘‘Pertanyen a la tríada del sentiment, no ho sembla d’immediat perquè tendeixen 

a ser extraordinàriament pràctics i en qualsevol moment estan dedicats a una gran quantitat de 

projectes’’ (Riso & Hudson, 1999). 

En la taula número 10.10, es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número set i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Generalista 

Multitasca 

Satisfet 

Entusiasta 

Cobejós 

Dispers 

Fugitiu 

Maníac 

Taula 10.9. Característiques eneatip  6. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 
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Espontani Productiu Exagerat Aclaparat 

 

 

 

Eneatip de tipus 8: EL DESAFIADOR: ‘’Tipus de personalitat que els encanta acceptar reptes 

així com donar als altres l’oportunitat que els desafiïn a superar-se d’alguna manera’’ (Riso & 

Hudson, 1999). Tenen una alta capacitat de seducció i convèncer en qualsevol àmbit i/o entorn que 

se’ls pugui plantejar. No volen cap autoritat per sobre seu ni ser controlats per la resta. 

En la taula número 10.11, es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número vuit i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Lideratge 

Protector 

Emprenedor 

Heroic 

Fort 

Segur de si mateix 

Pragmàtic 

Dominant 

Amenaçant 

Despiadat 

Aterridor 

Destructiu 

 

 

 

Eneatip de tipus 9: EL PACIFICADOR: Tipus de personalitat ‘‘anomenada pacificador perquè 

cap altre es dedica més a la recerca de pau interior i exterior per a ell mateix i la resta. [...] Treballen 

per mantenir la seva pau mental i així com establir la pau i harmonia en el seu món’’ (Riso & 

Hudson, 1999). 

En la taula número 10.12, es pot veure representat les diferents característiques que defineixen a 

l’eneatip número nou i els diferents graus: Nivell Sa, Nivell Mig i Nivell Insà. 

Taula 10.10. Característiques eneatip  7. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 

 

Taula 10.11. Característiques eneatip  8. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 
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CARACTERÍSTIQUES NIVELL SA NIVELL MIG NIVELL INSÀ 

Optimista 

Reconciliador 

Utòpic 

Tranquil 

Natural 

Generós 

Simpàtic 

Indiferent 

Resignat 

Reprimit 

Desorientat 

Descuidat 

 

  
Taula 10.12. Característiques eneatip  9. Elaboració pròpia. Font:  

https://www.formarse.com.ar/libros/libros_gratis/inspiradores/La%20Sabidur%C3

%ADa%20del%20Eneagrama%20(Grupo%206).pdf 
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ANNEX IV 

Desglossament de personatges 

Carmen 
La Carmen és professora d’un Institut de Barcelona. És una dona jove, tímida al principi, que 

sempre té un somriure d’orella a orella a la cara. És una noia lliure, però que l’autoritat i presència 

dels seus pares, tradicionals, no li permet estimar i deixar-se mostrar tal com ella és. Coneix a la 

Isabel i amb ella se sent còmode i per a ella és el seu refugi, la seva casa. Quan està amb ella pot 

mostrar-se transparent, tots els seus sentiments són vius i les vulnerabilitats les mostra sense por, 

perquè sap que la Isabel està amb ella.  

Quan la Carmen és forçada i tancada en un centre hospitalari per a malalts psicològics, la seva 

personalitat canvia radicalment i de dins seu brolla la ràbia, la ira i tota mena de moviments i 

actuacions impulsives que la porten a descontrolar-se i a no ser ella. Tot això, queda en el cos i la 

personalitat de la Carmen, i tot i l’ajuda de la medicació i la Isabel no podrà suportar les seqüeles 

i acabarà parant el temps de la vida i donant-se per vençuda.  

Si es té en compte la classificació dels diferents eneatips, descrita anteriorment, s’associa l’eneatip 

número 7: L’ENTUSIASTA al personatge de la Carmen. És una persona tranquil·la i amb diverses 

aspiracions a la vida, busca cercar noves aventures i fugir d’aquell lloc i persones que la 

reprimeixen i no la deixen ser lliure. En el seu punt més dèbil, es torna una persona mentidera, 

capaç d’enganyar a la Isabel amb la medicació, destructiva amb tot el que fa i toca. Tot el mal que 

li han causat, acaba amb ella i no aconsegueix fugir de la realitat que buscava des d’un principi. 

Fuig per sempre, enduent-se amb ella tot el patiment i maltractament que ha rebut i deixant l’amor 

de la seva vida sol.   

Isabel 
La Isabel és enamoradissa, i la seva insistència i pau que transmet acaba enamorant, de forma 

inesperada, a la Carmen. La relació que té amb la Carmen la fa viure i no s’amaga d’ella, de fet 

busca mostrar la relació tot i no estar ben vist en l’època que era. 
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En els pitjors moments que viu la Carmen, la Isabel no la deixa de banda i l’espera el temps que 

faci falta a què pugui tornar a casa amb ella. Quan aquesta torna, la Isabel la cuida i es preocupa 

per ella, però li causa dolor veure a la seva estimada en aquelles condicions inhumanes. No es dona 

per vençuda fins a l’últim moment, que veu que la Carmen en l’únic lloc que podrà ser feliç i estar 

en pau és descansant al cel. I així ho permetrà.  

Si es té en compte la classificació dels diferents eneatips, el personatge de la Isabel encaixa amb 

l’eneatip número 2: L’AJUDADOR. La Isabel és una persona atenta i que busca estar sempre 

present en les etapes bones i aquelles més dificultoses de la vida de la resta de persones. És 

generosa i ajuda a la Carmen a sentir-se viva i lliure amb ella mateixa, i en els malsons més durs 

de la Carmen la Isabel sempre és allà, cuidant-la i defensant l’amor entre elles dues.  

Emperador 
L’Emperador és un home jove, força incrèdul i innocent. És un home que té poder i un títol que 

l’acompanya, el d’Emperador, però no és gràcies a les seves habilitats i intel·ligència. És un 

personatge que es deixa enganyar per qualsevol a canvi de poder i orgull propi. L’única persona 

que el compren és una nina que ha construït ell mateix amb qui hi parla i és capaç d’explicar-li les 

seves pors i ridiculeses.  

És un home que per no dir el que pensa o el que sent, queda retratat com un Emperador inútil i 

incapaç de pensar per ell mateix. És per això que fins al final de la història no revela la seva ànima 

pura i benevolent que té amagada per no mostrar-se vulnerable davant els servents.  

Si es té en compte la classificació dels diferents eneatips, descrita anteriorment, s’associa l’eneatip 

número 9: EL PACIFICADOR. L’Emperador encaixa amb aquest eneatip, ja que és una persona 

tranquil·la i que intenta ser simpàtic amb la resta. Davant dels seus fracassos o enganys que rep 

per part del Conseller es mostra reprimit, desorientat i un home confús amb la realitat que ell 

observa. Alhora també podria encaixar amb l’eneatip de tipus 4: L’INDIVIDUALISTA, ja que és 

un personatge egocèntric i orgullós.  

Conseller 
El conseller és un home gran, que aparenta la seixantena. És un personatge astut i maliciós. Al 

llarg de tota la història busca ostentar més poder que l'Emperador, ja sigui a través de joies o diners. 
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És un personatge malvat i ocupa el rol d'antagonista de la història. Mitjançant l'astúcia i l'avarícia 

enganya a l'Emperador fent negoci amb els sastres per aconseguir treure una gran quantitat de 

diners a l'Emperador. 

Durant el transcurs de la història, es veuen les diferents facetes del Conseller: davant l'Emperador 

es mostra servicial i sota les seves ordres, però per darrere les seves esquenes es veu l'astúcia i poc 

afecte del Conseller. És un home que la seva vida gira al voltant dels diners i tot allò que aspira a 

aconseguir o comprar amb ells. 

Si es té en compte la classificació dels diferents eneatips, descrita anteriorment, s'associa l'eneatip 

número 8: EL DESAFIADOR. El conseller encaixa amb aquest eneatip i es pot veure com a l'hora 

de crear el personatge han seguit algunes de les característiques d'aquest. Tal com s'esmenta en la 

taula número 2.11, mostrada anteriorment, el Conseller és un home amb una gran capacitat de 

seducció i convicció per obtenir el que ell vol (poder de l'Emperador). I aquest ho farà, costi el que 

costi, mitjançant una actitud despiadada, sense tenir en compte els sentiments del seu líder. 

Storyboards del projecte fotogràfic 

Storyboards fotografies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.7: Esbós (I), de Roser Vega, 2022 Figura 10.8: Esbós (II), de Roser Vega, 2022 
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Storyboards exposició fotogràfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captures del procés d’edició 

Fotografia #1 

Figura 10.9: Esbós (III), de Roser Vega, 2022 

Figura 10.10: Captura de pantalla I fotografía #1 

de Roser Vega, 2022 

Figura 10.11: Captura de pantalla II fotografía #1 

de Roser Vega, 2022 
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Les eines i els paràmetres utilitzats per a editar l’anterior fotografia han estat: Hue / Saturation i 

Brightness & Contrast, per a coloritzar la imatge i ajustar tonalitats, llum, ombres, etc.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fotografia #2 

 
 

 

 

 

 

Figura 10.12: Brightness & Contrast fotografía #1 

de Roser Vega, 2022 Figura 10.13: Hue & Saturation fotografía #1 de 

Roser Vega, 2022 

Figura 10.14: Captura de pantalla I fotografía #2 

de Roser Vega, 2022 

Figura 10.15: Captura de pantalla II fotografía #2 

de Roser Vega, 2022 
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Les eines i els paràmetres utilitzats per a editar la fotografia #2 han estat els mateixos que els 

anteriors però amb els valors modificats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fusió de les dues fotografies 

  

Figura 10.16: Brightness & Contrast fotografía #2 

de Roser Vega, 2022 
Figura 10.17: Hue & Saturation fotografía #2 de 

Roser Vega, 2022 

Figura 10.18: Fusió fotografies, de Roser Vega, 2022 

Figura 10.19: Eina Mode Lighten, de Roser 

Vega, 2022 
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ANNEX V 

Resultat final del projecte Emocions a flor de pell 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10.20: Desig (Tragèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.21: Ràbia (Tragèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.22: Impotència (Tragèdia) de Emocions a flor de pell 



 10. ANNEXOS                                           123 

  

Figura 10.23: Soledat (Tragèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.24: Tristesa (Tragèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.25: Alegria (Comèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.26: Avarícia (Comèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.27: Engany (Comèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.28: Innocència (Comèdia) de Emocions a flor de pell 
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Figura 10.29: Tristesa (Comèdia) de Emocions a flor de pell 




