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MARC CONCEPTUAL 
DEFINICIÓ DE NARRATIVA AUDIOVISUAL 

La paraula narrativa té accepcions diferents. Constitueix una de les formes de la 

literatura de la cultura occidental des de l’antiguitat, juntament amb la lírica i el teatre; 

també és l’habilitat de contar una història. A més, és una manera de referir-se a la 

disciplina que estudia les formes narratives, és a dir, la narratologia. Per part seua, la 

mateixa disciplina també té alguna indefinició a causa del caràcter interdisciplinari que 

té (Gómez Tarín, 2011) i que l’objectiu d’estudi pot ser vist amb perspectives diferents: 

com una estructura cognitiva que dona sentit a l’experiència, com un tipus de text 

produït i interpretat en qualsevol tipus de mitjà i com un recurs per a la interacció 

comunicativa (Herman, 2009).  

D’altra banda, com apunten Reis i Lopes (1996), les narracions es plasmen en diferents 

suports expressius. Un d’aquests és la imatge en moviment, fet que dona lloc al 

concepte narrativa audiovisual que, segons García Jiménez (1993), es pot entendre de 

tres formes:  

- com la capacitat de les imatges i els sons per a contar històries,  

- com el terme genèric que engloba altres tipus de narrativa, entre aquests la 

fílmica i la televisiva,  

- i com la disciplina que s’encarrega d’estudiar aquest tipus de textos. 

ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA DISCIPLINA  

Els primers que van reflexionar sobre la narració van ser els formalistes russos, al 

començament del segle XX, entre els quals destaca Vladimir Propp amb la seua obra 

titulada Morfologia del conte, publicada l’any 1928, en la qual s’apunta que tots els 

contes populars tenen un patró similar. No obstant això, a Occident no es va reconèixer 

la seua importància fins que no va ser traduïda a l’anglès el 1958. Anys més tard va nàixer 

oficialment la narratologia, amb la publicació el 1966 del vuitè exemplar de la revista 

Communications, dedicada a l’anàlisi del relat (Jiménez Varea & Rivera Cachero, 2013), 
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encara que el terme no es va encunyar fins al 1969 per Todorov en Grammaire du 

Décameron.  

La orientació predominant del cinema cap a la narració va propiciar el desenvolupament 

de la narratologia cinematogràfica amb l’aplicació de mètodes i conceptes procedents 

de la narratologia literària (Neira Piñeiro, 2003). L’any 1979 es va publicar el llibre Récit 

écrit, Recit Filmique, de Francis Vanoye, la idea principal del qual consisteix en el fet que 

l’estructura d’una història és relativament independent del mitjà, ja siga una novel·la, 

una obra de teatre o una pel·lícula. Aquesta obra precursora constituïa la primera anàlisi 

sistemàtica de diferents aspectes del relat en el cine partint dels conceptes 

desenvolupats per Todorov, Greimas i Genette per a la literatura. Caldria esperar uns 

anys més, fins a l’any 1990, perquè vera la llum la primera aportació de la narratologia 

purament cinematogràfica: Li recit cinématographique de Gaudreault i Jost. Anys més 

tard, el 1993, va aparèixer en castellà Narrativa audiovisual, de García Jiménez, qui 

defineix la disciplina de la manera següent: 

[…] ordenació metòdica i sistemàtica dels coneixements, que permeten 

descobrir, descriure i explicar el sistema, el procés i els mecanismes de la 

narrativitat de la imatge visual i acústica fonamentalment, considerada aquesta 

(la narrativitat), tant en la forma com en el funcionament que té. (García Jiménez, 

1993, p. 14). 

A més, com a disciplina universitària, pretén construir un corpus de sabers teòrics i 

pràctics que proporcione a l’alumnat una base científica tant per a analitzar els textos 

narratius audiovisuals com per a construir els seus relats propis. Paral·lelament, la 

narrativa audiovisual publicitària, com a branca de la narrativa audiovisual:  

[…] aspira a retre compte dels processos heurístics, morfològics, taxonòmics, 

analítics i de lectura de la narrativitat persuasiva en les diferents manifestacions 

audiovisuals d’aquesta, tant lineals com interactives, orientada a la presentació, 

la promoció, la venda i/o la conscienciació d’idees, béns i serveis costejats per 

persones, empreses o institucions. (Moreno, 2003, p. 19).  
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Encara que, com s’ha vist, el terme narratologia es referia a l’origen a la teoria narrativa 

d’índole estructuralista, s’ha estès a diferents aproximacions. Herman (2009) proposa 

distingir entre narratologia clàssica i narratologies postclàssiques. Entre aquestes 

últimes, destaca la narratologia cognitiva, que recupera nocions que es troben en els 

fonaments de l’estructuralisme per la qual cosa se la pot considerar hereva de la 

concepció clàssica. En la narratologia cognitiva, hi conflueixen tres camps d’estudi: la 

teoria narrativa, la lingüística i el grup multidisciplinari de les ciències cognitives. Per a 

alguns investigadors, la narratologia cognitiva ha de posar al dia i enriquir la narratologia 

clàssica (Fludernik, 2009). Per a d’altres, ha de tenir objectius més amplis i ambiciosos, 

ja que la narrativa és un producte de la ment humana i, com a tal, pertany al domini de 

les ciències cognitives (Herman, 2009). Partint d’aquesta concepció, algunes disciplines, 

com la psicologia, la sociologia i el dret, han importat models narratius, fet que Kindt i 

Muller (2003) anomenen the narrativist turn, és a dir, el gir narratiu d’altres ciències.  

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES D’UNA NARRACIÓ 

Canet i Prósper (2009), seguint Carroll (2001), utilitzen l’exemple següent per a il·lustrar 

quan un text compleix les condicions per a considerar-lo narratiu. La frase amb la qual 

comença un conte infantil —«hi havia una dona gran que vivia en una sabata»— 

únicament descriu un estat, fet que no és una condició suficient per a considerar-ho una 

narració. El mateix passa amb la pel·lícula dels germans Lumière titulada Laveuses (1897) 

en la qual es pot veure una dona que renta la roba, un fragment de realitat sense 

pretensions narratives; encara que un enunciador ha intervingut sobre la realitat i ha 

triat un enquadrament amb què explicar-la, no hi ha història perquè no s’hi ha produït 

un canvi. Per tant, perquè un text siga considerat narratiu ha d’haver-hi un canvi d’estat. 

Per a Bal (1997), aquest canvi d’estat ha de causar-lo o experimentar-lo algú. És a dir, ha 

d’haver-hi un personatge en un estat inicial, alguna cosa o algú que provoque un canvi 

en aquest estat i, com a resultat, el personatge en un estat diferent. A més, cal que els 

tres elements estiguen relacionats entre si causalment i temporal. Per exemple, el text 

«Va morir el rei» és una descripció, no és una narració perquè no presenta tots els 

elements necessaris. Si diem: «Va morir el rei i després va morir la reina», encara que hi 

ha un canvi d’estat i s’estableix un vincle temporal, no hi ha un vincle causal. No obstant 

això, en «Va morir el rei i després va morir la reina de pena», presentem tant un vincle 
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temporal com un vincle causal. Si, a més, ho ampliem a: «Va morir el rei i després va 

morir la reina, però ningú sap per què», afegim una tàctica narrativa per a suscitar 

curiositat en l’espectador. En resum, en un text narratiu ha d’haver-hi una relació de 

causa-efecte entre els estats inicial i final experimentats per algú en un espai i temps 

determinats.  

Paral·lelament, en la construcció de tot text narratiu, l’autor dissenya una estratègia per 

a transmetre fets determinats. El resultat pot variar d’acord amb les decisions 

adoptades en el procés, però, sobretot, posa de manifest una distinció fonamental entre 

la història i el discurs. Aquests dos conceptes ja van ser identificats pels formalistes 

russos com a fabula i sjuzhet, respectivament. Chatman (1990) els defineix de la manera 

següent:  

Cada narració té dues parts: una història (histoire), el contingut o cadena de 

successos (accions, esdeveniments), més el que podríem dir els existents 

(personatges, detalls de l’escenari); i un discurs (discours), és a dir, l’expressió, 

els mitjans a través dels quals es comunica el contingut. Dit d’una manera més 

senzilla, la història és el que d’una narració que es relata, el discurs n’és el com. 

(pàg. 19-20) 

La història segueix un patró lògic i cronològic, per exemple, una cadena causa-efecte 

d’esdeveniments que ocorren en un temps i un espai determinats; és a dir, la història és 

el contingut de l’expressió narrativa, allò que es vol comptar, l’acció d’uns personatges 

que la viuen en unes coordenades espaciotemporals concretes. Per contra, el discurs és 

la forma de l’expressió narrativa. Així, és en el discurs, on, per exemple, l’ordre de la 

història pot alterar-se per a generar-hi sorpresa. Dit d’una altra manera, una mateixa 

història pot materialitzar-se en diferents discursos, depenent de l’estratègia narrativa 

que s’hi utilitze. La distinció entre història i discurs dona lloc a dos narratologies. La 

narratologia temàtica està centrada en el contingut, mentre que la narratologia modal 

ho fa en l’expressió. 

Per regla general, l’estructura del discurs té tres actes i la forma més habitual de 

nomenar-los és plantejament, desenvolupament i desenllaç. El primer acte, o 
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plantejament, inclou la presentació de l’estat inicial del personatge en un escenari 

determinat, el detonant del canvi i el primer gir que l’obliga a actuar per a aconseguir 

una meta. És el punto del relat en què més informació es proporciona a l’espectador 

(Canet & Prósper, 2009). Actualment, s’ha reduït la presentació i, en molts casos, es 

passa directament al detonant i al primer gir per a atrapar, així, l’atenció des del primer 

instant. El segon acte, o desenvolupament, presenta les dificultats que el protagonista 

ha de salvar per a aconseguir la meta. En el moment de major incertesa té lloc un segon 

gir, la funció del qual és limitar les possibilitats d’èxit del protagonista. El tercer acte, o 

desenllaç, allotja el clímax, és a dir, el moment de més intensitat, per a acabar amb la 

situació final, que ha de ser tant inevitable per la lògica dels esdeveniments com a 

inesperat; en altres paraules, de les alternatives possibles suggerides pel relat, 

s’aconsegueix la més imprevisible.  

L’HOMO  NARRANS 

En la infància, dediquem la major part del temps a imaginar històries mentre juguem. 

D’adult, les narracions continuen sent fonamentals, al marge de les novel·les, les 

pel·lícules i les sèries, ja que el cervell crea històries tant en els somnis, quan dormim, 

com en les fantasies, quan estem desperts.  

Contar històries és una de les poques característiques que diferencien els éssers humans 

d’altres animals. Fisher (1987) afirma que la espècie humana hauria d’anomenar-se 

Homo narrans en lloc d’Homo sapiens. No hi ha cap societat que no tinga mites, contes 

i rondalles encara que manque d’escriptura. Les històries són essencials perquè ajuden 

a comunicar informació, construeixen i difonen una identitat aportant valors i llaços 

d’unió, i proporcionen un sentit profund de la vida a través de la religió i l’ús dels mites, 

els ritus, els arquetips i les metàfores. Les persones podem recordar millor els missatges 

presentats en forma d’històries perquè es vinculen a emocions viscudes.  

Segons la neurociència, una de les funcions de les històries és la simulació de situacions 

potencials que podríem viure, de manera que ens ajuden a estar millor preparats per a 

afrontar-les en cas que ens succeïsquen. Aquesta simulació sembla que és deguada a les 
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neurones espill1. Quan veiem una pel·lícula de terror, el cor se’ns accelera, respirem més 

ràpidament i, fins i tot, ens espantem amb la víctima. L’Embodied Simulation Theory 

(Gallese, 2005; Gallese & Sinigaglia, 2011) proposa que no sentim por pel que veiem, 

sinó perquè el cervell copia les sensacions que percep dels personatges. És una còpia 

virtual i a una distància segura anomenada liberated embodied simulation. L’avantatge 

d’aquesta còpia segura és que ens permet aprendre sense assumir-hi cap risc. Com diu 

Gottschall (2012), la ficció és una realitat virtual poderosa i antiga que simula els grans 

dilemes de la vida humana. Quan llegim un llibre o veiem una pel·lícula o una sèrie, ens 

transportem a un univers paral·lel en el qual el cervell recrea la vida d’altres persones. 

De retorn a la realitat, aquesta vivència ha enriquit el nostre bagatge, per la qual cosa 

estem millor preparats per a afrontar situacions semblants. Des d’un punt de vista 

evolutiu, ens atrau la ficció perquè augmenta la capacitat de supervivència i ens permet 

entrenar-nos per als reptes a què hem d’enfrontar-nos en la vida quotidiana. No és 

d’estranyar, per tant, que les històries s’hagen convertit en eines fonamentals de 

transmissió de missatges comercials, no sols per la capacitat que tenen de cridar 

l’atenció i mantenir-la, sinó, també, per la capacitat de produir emocions i influir en la 

memòria i en la percepció mitjançant la simulació mental.  

El poder de les històries no ha passat desapercebut per a altres disciplines. Salmon 

(2008) titula el seu assaig sobre el tema de manera molt il·lustrativa: Storytelling: La 

màquina de fabricar històries i formatar les ments. En aquest llibre, per a il·lustrar 

aquesta omnipresència de les històries, afirma que ja en la dècada de 1980 l’economista 

Deirdre N. McCloskey deia que l’economia és una disciplina narrativa, que el professor 

de Dret Jerome Brunner considerava que la presentació narrativa dels fets determinava 

les sentències judicials i que el físic Steven Weinberg suggeria construir relats 

convincents per a aconseguir finançar la investigació. L’any 1995, aquest enfocament 

narratiu de diferents disciplines es va batejar com the narrativist turn i es va popularitzar 

el concepte d’storytelling com a tècnica de comunicació. Encara que els narratòlegs 

                                                
1 Les neurones espill van ser descobertes per accident l’any 1990 a la Universitat de Parma (Itàlia) 

per Rizzolatti i Gallese entre d’altres. Aquests científics van observar que algunes neurones dels macacos 
s’activaven tant quan un animal executava una acció com quan observava aquesta mateixa acció feta per 
un altre individu. Com semblava que aquestes neurones reflectien el comportament, van rebre el nom de 
neurones espill. Diferents investigacions aporten proves de la seua existència en éssers humans com 
també del seu paper no sols en l’empatia i en les emocions, sinó, també, en la comprensió de la ficció. 
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poden alegrar-se per l’auge del seu objecte d’estudi, també denuncien l’ús instrumental 

d’aquest, a més del poder i del control que suposa per a qui imposa la seua narrativa, 

sobretot quan es basa en fets falsos. 

ANUNCIS NARRATIUS VERSUS ANUNCIS NO NARRATIUS 

Gordillo (2011) distingeix dos tipus d’espots: els que es basen en la capacitat de 

suggeriment i els que s’estructuren amb una lògica narrativa. De forma resumida, els 

anuncis narratius es caracteritzen per transmetre el missatge publicitari contant una 

història (Lien & Chen, 2013), és a dir, presenten una cadena causa-efecte 

d’esdeveniments que ocorren a algú en un temps i un espai determinats. No es descriu 

el producte ni s’expliquen els beneficis d’aquest, sinó que es conta una història basada 

en els valors que vol transmetre la marca. De vegades, aquestes històries són 

metafòriques o remeten a codis cinematogràfics determinats. Però la seua finalitat 

última, a diferència d’altres formes de ficció, no és el relat en si mateix, sinó que aquest 

relat està al servei del producte per al qual va ser concebut.  

Els anuncis narratius pertanyen a les formes audiovisuals breus, juntament amb el tràiler 

i el videoclip (Guarinos & Gordillo, 2010). Depenent de la durada, poden entrar en la 

categoria de curtmetratge (de tres a trenta minuts), de micrometratge (d’un a tres 

minuts) o de nanometratge (menys d’un minut). Per qüestions de temps, l’estructura 

bàsica de plantejament-nus-desenllaç es pot simplificar o reduir. Seguint aquest criteri, 

Rausell (2007) distingeix entre microrelat, que sí que presenta complets els tres actes 

encara que de manera simplificada, i protorelat, quan s’omet algun dels actes, que 

l’espectador haurà de deduir.  

Diferents investigacions posen de manifest que els anuncis narratius es recorden millor 

que els no narratius, a més de generar una actitud positiva cap a la marca. Per a Bermejo 

(2005), l’eficàcia d’aquests anuncis és deguda al fet que els relats són part de la nostra 

cultura i dels nostres intercanvis socials. Atès que pensem i recordem de manera 

narrativa, els anuncis que elaboren una història en la qual la marca constitueix el suport 

que permet al protagonista aconseguir els seus objectius ajuden a construir relacions 

favorables amb el consumidor (Woodside, Sood & Miller, 2008). Per part seua, Núñez 
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(2007) afirma que els relats triomfen com una eina de comunicació perquè també 

apel·len al sentit lúdic. Després d’una jornada esgotadora potser no prestarem atenció 

a unes dades, però sí que concedirem uns minuts a una història perquè permet que ens 

relaxem. 

Per a Escalas (2004a i 2004b), el processament narratiu d’un anunci pot ajudar a crear 

un vincle entre marca i consumidor perquè davant d’una història s’activen records 

autobiogràfics a causa de la simulació mental. Aquest mecanisme permet no sols tornar 

a executar accions passades (records) i projectar diverses versions d’esdeveniments 

futurs (plans), sinó, també, gaudir amb una novel·la o una pel·lícula. Els anuncis 

narratius, com que indueixen simulacions mentals, distrauen de pensar críticament 

sobre la marca i, al mateix temps, evoquen sentiments positius. Per tant, una bona 

estratègia publicitària seria posar al consumidor en situació d’imaginar-se a si mateix 

usant un producte amb conseqüències favorables, i centrar-se, sobretot, en el procés 

més que en el resultat. 

CARACTERÍSTIQUES DELS ANUNCIS NARRATIUS PERSUASIUS 

Com s’ha dit, diferents investigacions demostren que els anuncis estructurats com a 

narracions poden ser més persuasius que aquells en què es presenten les 

característiques d’una manera analítica (Adaval & Wyer, 1998; Escalas, 2004a i 2004b). 

Una bona història crea vincles emocionals entre el producte i el consumidor, fet que 

enforteix la marca. No hi ha una fórmula fixa per a l’èxit; no obstant això, hi ha algunes 

pautes bàsiques que convé tenir en compte.  

L’any 1967, Labov i Waletzky van encunyar el terme tellability (narrabilitat) en l’àmbit 

dels relats orals per a referir-se a les característiques que fan que una història paga la 

pena ser contada per l’emissor i escoltada pel receptor. Es tracta d’esbrinar per què unes 

històries ens interessen i d’altres no. La narrabilitat depèn no sols de què es conta sinó 

també de com es conta. Algunes hipòtesis, compatibles entre si, són: 

- Com més clixés, normes establides o expectatives es trenquen, més atenció 

rebrà el relat. 
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- Els fets es converteixen en narrables perquè signifiquen alguna cosa per al 

narrador a nivell emocional. La unió entre l’experiència recordada o 

reviscuda, reorganitzada i avaluada és la clau de la narrabilitat. 

- La essència de la narrabilitat és generar suspens, curiositat o sorpresa. 

D’altra banda, Godin (2009) considera que una bona història publicitària es caracteritza 

per ser consistent amb la marca, fer una promesa atrevida, ser subtil i concisa, 

corroborar la visió del món, apel·lar a les emocions, i dirigir-se a un públic específic. 

Paral·lelament, en l’estudi de Chen, Chiu i Wang (2009) es conclou que els quatre 

elements necessaris per a crear anuncis narratius eficaços són l’autenticitat, la concisió, 

las histories de superació i la connexió emocional amb l’espectador. Tenint en compte 

aquestes premisses, a continuació es proposen les característiques d’una història 

comercial eficaç partint de l’exemple de l’anunci del Macintosh titulat 19842, considerat 

el millor de la història de la publicitat3. 

ÉS CONSISTENT AMB LA MARCA 

Les bones històries comercials són consistents amb la marca per la qual cosa ajuden a 

definir-la. Per exemple, 1984 va presentar la marca Apple com una empresa capaç de 

derrotar l’imperi d’IBM ja que aportava color a una monòtona dictadura. Al mateix 

temps, els consumidors són molt sensibles a les històries incoherents, per això és 

fonamental que una marca no es contradiga al llarg del temps.  

FA UNA PROMESA 

Les bones històries comercials fan una promesa que ha de ser atrevida i audaç. Por 

exemple, en l’esmentat anunci 1984, Apple promet que el futur dels ordinadors no serà 

igual. Si la marca compleix la promesa, transcendeix en el temps.  

 

                                                
2 https://goo.gl/cqkb7n  
3 https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2012/01/30/experts-and-viewers-agree-apples-

1984-is-the-best-super-bowl-ad-of-all-time/#5e4483b6c580 
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ÉS SUBTIL 

Una bona història comercial és subtil, curta i intensa. Paradoxalment, com menys 

s’insisteix en les virtuts d’un producte, més eficaç és el missatge comercial. L’estratègia 

és deixar alguna cosa per comptar perquè l’espectador en traga les conclusions pròpies 

o utilitzar una metàfora o una analogia. En el cas de l’anunci 1984, no es veu en cap 

moment el Macintosh ni se’n descriuen les característiques; al mateix temps, mai 

s’esmenta IBM ni se’n mostren ordinadors. El missatge es transmet amb una història 

metafòrica de lluita contra el monstre.  

APEL·LA A LES EMOCIONS 

Els bons anuncis narratius no apel·len a la lògica, sinó a les emocions o als sentits, i 

enganxen immediatament. La primera impressió és fonamental perquè l’espectador 

decideix de forma quasi immediata si està disposat a escoltar la història o no. Núñez 

(2007) diu d’una forma molt expressiva que un bon relat s’assimila amb els cinc sentits 

per via intravenosa i polvoritza la resistència del més cínic. L’anunci 1984, dirigit per 

Ridley Scott, és visualment impactant i suscita interès des del principi. 

ES DIRIGEIX A UNA IMMENSA MINORIA 

Els anuncis narratius eficaços no es dirigeixen a qualsevol. Un espot que vulga satisfer a 

tothom pot ser que no cride l’atenció de ningú. Les bones històries comercials 

sintonitzen amb una immensa minoria que, de vegades, ningú ha sabut veure abans. 

Més tard, aquesta minoria serà capaç d’influir en altres grups. En l’esmentat cas d’Apple, 

aquesta companyia va ser capaç de percebre que hi havia persones que volien un altre 

tipus d’ordinadors.  

UTILITZA TRAMES ARQUETÍPIQUES 

Una bona història comercial corrobora la nostra visió del món raó per la qual molts 

anuncis es basen en trames arquetípiques en les quals un personatge ha de fer front a 

una sèrie d’obstacles per a aconseguir el seu objectiu. Al mateix temps, la identificació 
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amb els personatges és un factor fonamental. L’anunci 1984 no sols es basa en la trama 

arquetípica de «Derrotar el Monstre»; a més, fa una referència a la famosa novel·la de 

George Orwell titulada 1984. És a dir, part d’un bagatge cultural comú que tots poden 

reconèixer. 
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 Conceptes bàsics que cal retenir 

ü La paraula narrativa, a més de ser una de les formes de la literatura de la cultura 

occidental des de l’antiguitat, juntament amb la lírica i el teatre, és una manera de 

referir-se a la disciplina que estudia les formes narratives: la narratologia.  

ü La disciplina narrativa audiovisual té l’origen en la narratologia que comença a 

principis de segle XX, amb l’estudi del formalista rus Vladimir Propp titulat 

Morfologia del conte. No obstant això, el nom no s’encunya fins al 1969, quan 

Todorov l’utilitza per a referir-se a la ciència del relat. 

ü L’any 1979, amb Récit écrit, Recit Filmique de Francis Vanoye, es comencen a 

assentar les bases d’una narrativa audiovisual relativament independent de la 

literària, però la fita oficial sol situar-se el 1990 amb Le recit cinématographique de 

Gaudreault i Jost. L’any 1993, apareix en castellà Narrativa audiovisual, de García 

Jiménez. 

ü Actualment, es considera que la narrativa és un producte de la ment humana i, com 

a tal, un domini de les ciències cognitives . 

ü Com a disciplina, la narrativa audiovisual pot definir-se com l’ordenació metòdica i 

sistemàtica dels coneixements, que permeten descobrir, descriure i explicar el 

sistema, el procés i els mecanismes de la narrativitat de la imatge visual i acústica, 

considerada tant en la forma com en el funcionament d’aquesta. Ha d’aspirar a la 

construcció d’un corpus de sabers teoricopràctics que capacite l’alumnat per a 

analitzar amb criteris científics els textos narratius audiovisuals i per a construir els 

seus relats propis (persuasius, en el cas de l’aplicació publicitària), en condicions de 

donar raó científica de les seues decisions.  

ü Perquè un text narre una història ha d’haver-hi com a mínim tres fases: un estat 

inicial d’un personatge, un succés que provoca un canvi en aquest estat i un nou 

estat d’aquest mateix personatge. Las tres fases han d’estar relacionades entre si 

temporalment i causal. 

ü Contar històries ens caracteritza tant com éssers humans que Fisher (1987) afirmava 

que l’espècie humana hauria de dir-se Homo narrans en comptes d’Homo sapiens. 

ü Segons les investigacions en neurociència, les neurones espill ens permeten simular 

mentalment les històries pel que n’aprenem. La ficció es pot considerar, per tant, 
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una poderosa i antiga tecnologia de realitat virtual mitjançant la qual simulem els 

grans dilemes de la vida humana. Des d’un punt de vista evolutiu, la ficció millora la 

capacitat de supervivència perquè permet entrenar-nos per als reptes a què hem 

d’enfrontar-nos en la vida quotidiana.  

ü Diverses investigacions mostren que els anuncis narratius es recorden millor que els 

no narratius, a més de generar una actitud positiva cap a la marca. Això sembla que 

és degut a la preferència de l’ésser humà per la narració i a l’activació del mecanisme 

cognitiu de la simulació mental.  

ü Les històries s’han convertit en eines fonamentals de transmissió de missatges 

comercials, no sols per la capacitat que tenen de cridar i mantenir l’atenció, sinó, 

també, per la capacitat de produir emocions i influir en la memòria i la percepció 

mitjançant la simulació mental. 

ü Atès el poder de les històries, és necessari, com adverteix Salmon, estar alerta al seu 

ús com a estratègia per part de la política i les grans empreses.  

ü Perquè una història genere interès ha de tenir narrabilitat: trencar clixés, apel·lar a 

les emocions o generar suspens, curiositat i sorpresa. 

ü Una història publicitària persuasiva es caracteritza per ser consistent amb la marca, 

fer una promesa, ser subtil i concisa, apel·lar a les emocions, dirigir-se a una 

immensa minoria i utilitzar trames arquetípiques. 
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TRAMES ARQUETÍPIQUES  

Herman, Manfred i Ryan (2010) afirmen que malgrat l’aparent simplicitat del terme plot, 

ʽtramaʼ en valencià, és un d’aquells conceptes imprecisos utilitzat per a referir-se a 

fenòmens diferents. Per a Porter Abbott (2007), el concepte té tres accepcions: tipus 

d’història, combinació d’esdeveniments que formen una història i la forma en què 

s’organitza la història. Segons Tobias (1999), la trama és l’estructura, la força 

electromagnètica que uneix tots els àtoms del relat. Mentre que la història és la crònica 

dels esdeveniments, la trama és la cadena de relacions causa-efecte que crea un patró 

d’acció. La història produeix curiositat: què passarà després. La trama requereix la 

capacitat d’imaginar les relacions entre esdeveniments per a predir el resultat final.  

Malgrat que la varietat d’històries és enorme, totes presenten una estructura comuna, 

un esquelet que rarament percebem i que dicta com han de ser contades. La fórmula 

mestra consisteix en algú que vol alguna cosa i es topa amb un obstacle per a aconseguir-

ho (Gottschall, 2012). En anglès aquesta trama s’anomena goal-oriented plot. Aquest 

patró pot presentar diferents variacions depenent de l’objectiu: pot ser l’amor, el poder, 

la venjança, trobar a algú, etc. A continuació, es resumeixen algunes de les estructures 

bàsiques possibles que trobem en els anuncis narratius partint de les classificacions de 

Booker (2004)4 i Tobias (1999).  

EL VIATGE DE L’HEROI 

L’esquema del viatge de l’heroi va ser descrit per Campbell l’any 1949 en el seu llibre 

The Hero with a Thousand Façs. La seua estructura bàsica té tres parts. Comença amb la 

presentació del personatge en una vida rutinària, però alguna cosa ocorre que l’obliga a 

eixir d’aquest món a la recerca d’un objectiu. Té lloc, llavors, un viatge ple d’obstacles 

en el qual coneixerà tant amics que l’ajuden com enemics que dificulten la seua meta. 

Finalment, el protagonista torna a casa havent après una lliçó valuosa. Aquesta trama 

                                                
4 La classificació de Booker s’utilitza en Kaliszewski (2013) i en el curs «Brand Storytelling: How to Use 

Narrative to Sell» que imparteix D&AD, Creative SkillSet i FutureLearn. També en l’anàlisi de videojocs, 
com en Newman (2005).   
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presenta diferents variacions, entre les quals Booker destaca les següents: Derrotar el 

monstre, Dels parracs a la riquesa, La missió, i Viatge i retorn. 

DERROTAR EL MONSTRE 

L’estructura bàsica consisteix en un ésser maligne, egocèntric, despietat i totpoderós 

que amenaça el personatge o a la humanitat. El protagonista ha de descobrir el punt 

vulnerable ocult d’aquest ésser per a lluitar amb aquest i derrotar-lo. Finalment, hi ha 

una confrontació i el monstre és destruït. Les fases bàsiques d’aquesta trama són: 

- Presentació del monstre a gran distància i l’amenaça que suposa per a la 

humanitat. 

- El protagonista és cridat d’alguna manera a enfrontar-se al monstre. 

- El personatge es prepara per a la batalla i tot sembla anar bé. 

- Primera confrontació amb el monstre i error estrepitós. 

- La batalla sembla perduda. 

- En l’últim moment, el monstre rep un colp fatal. La humanitat està fora de 

perill. 

La saga d’Star Wars és un exemple cinematogràfic d’aquest argument. En publicitat la 

marca/producte ajuda a acabar amb el monstre, com en l’anunci d’Apple 19845.  

DELS PARRACS A LA RIQUESA 

En aquesta variació del viatge de l’heroi, es comença amb un personatge insignificant i 

ignorat per altres, però alguna cosa ocorre que el converteix en un ser excepcional i 

admirat pels altres, com en el conte L’aneguet lleig o en la pel·lícula Pretty Woman 

(Garry Marshall, 1990). Les fases que segueix són les següents: 

- Presentació del protagonista en la seua llar en un estat humil i infeliç. És 

maltractat o humiliat per algú de l’entorn. 

- El personatge es veu compel·lit o forçat a abandonar la seua llar. 

- Malgrat les dificultats, comença a ser reconegut per la seua vàlua. 

                                                
5 https://youtu.be/m0xsfbtb5ta 
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- De manera sobtada, tot va malament i torna la infelicitat. 

- El personatge descobreix la seua fortalesa i decideix enfrontar-se a les seues 

pors i als enemics. 

- L’embarga un sentiment complet de felicitat i reconeixement. 

Tobias (1999) denomina a aquesta mena de trama «El Desvalgut» perquè el 

protagonista es troba en desavantatge i ha de fer front a obstacles insuperables. Aquest 

autor considera que és una trama que sentim molt pròxima perquè moltes vegades hem 

d’afrontar alguna classe de lluita personal. Per això ens apassiona que el protagonista 

patisca tantes desgràcies i que siga capaç de superar-les amb coratge. 

En la variació publicitària d’aquest argument, una marca o producte acompanya el 

personatge en el trajecte a l’èxit. Per exemple, en l’anunci Onions per a l’iPhone 66, el 

de Pantene Rússia de 2012 7 i el d’Under Armour titulat I will what I whant8. 

LA MISSIÓ 

L’esquema d’aquesta variació és el següent: la vida és opressiva i intolerable, o bé està 

amenaçada i el personatge ha d’emprendre un viatge llarg i atzarós ple d’obstacles per 

a canviar-la. Les seus fases són les següents: 

- El protagonista té un somni, visió, premonició o intuïció que ha d’emprendre 

un viatge. 

- El personatge i els seus acompanyants han d’enfrontar-se a obstacles, riscos 

i temptacions. 

- Arriba a la seua destinació, però no aconsegueix el premi o la solució 

anhelats. 

- El personatge ha de passar unes proves o batalles finals. 

- Aconsegueix l’objectiu del viatge i, com a conseqüència, la vida millora. 

                                                
6 https://youtu.be/a9tlyp1xf8o 
7 https://youtu.be/6uhojarzeww 
8 https://www.youtube.com/watch?v=zy0cdxr_1ma 
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- El protagonista torna a la seua llar, però amb una visió diferent fruit de 

l’aprenentatge. 

Per a Tobias (1999), una característica d’aquesta mena de trama, que ell anomena «La 

Recerca», és que l’acció és molt abundant, ja que es travessen molts llocs i es presenten 

personatges diferents. A més, el protagonista sol tenir un company de viatge que l’ajuda. 

D’altra banda, el viatge ha de començar i acabar al mateix lloc. Un exemple d’aquest 

argument és la novel·la de Tolkien El Senyor dels Anells. Una variació publicitària la 

trobem en els anuncis en què s’emprèn un viatge a la recerca d’alguna cosa que 

simbolitza els valors de la marca/producte, com l’anunci The Journey, de la companyia 

John Lewis9. 

VIATGE I RETORN 

Aquesta variació comença amb un personatge que ha sigut apartat abruptament de la 

seua llar o vida normal. Per a tornar haurà de superar nombrosos obstacles, però, quan 

torna a la llar, és més savi perquè el viatge ha suposat un aprenentatge vital. Finding 

Nemo (Cercant Nemo, Andrew Stanton & Lee Unkrich, 2009) representa un exemple 

d’aquest argument, que té les etapes següents: 

- El protagonista està avorrit, inquiet o té curiositat per viure una altra vida. 

- A continuació, es veu arrossegat o precipitat d’una manera abrupta a un altre 

món o lloc. 

- El personatge explora aquest nou món i el troba desconcertant si bé, al 

mateix temps, el fascina. 

- A poc a poc, la fascinació desapareix i apareix el desig de tornar a la llar. 

- Els intents d’escapar són infructuosos i augmenta la sensació d’amenaça. 

- El personatge aconsegueix tornar a casa sent més savi. 

                                                
9 https://vimeo.com/52998438 
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En la variació publicitària, una marca o producte acompanya el personatge en el seu 

retorn a la llar, com passa en l’anunci del Banc Santander Piggy10 i en el de Mercedes-

Benz The Journey11. 

EL VIATGE D’AVENTURES 

Aquesta trama implica, segons Tobias (1999), amor als llocs estranys. Al contrari del que 

passa en El Viatge de l’Heroi, el periple no canviava al protagonista de manera 

significativa, sinó que l’important és la cadena d’esdeveniments. El personatge ha d’eixir 

de sa casa per alguna raó (per exemple, trobar alguna cosa), però està disposat a 

explorar el món. En realitat, l’objectiu del viatge és un macguffin, és a dir, un 

estratagema per a posar en marxa l’acció, però no importa massa quin siga; el més 

essencial és estar en moviment constant i que les aventures s’encadenen. L’interès de 

la història resideix en el mateix viatge, en els llocs llunyans i exòtics, però no tant en si 

s’aconsegueix l’objectiu o no s’aconsegueix. D’altra banda, sovint al llarg de l’aventura 

hi ha una història d’amor. 

Un exemple d’origen literari d’aquesta trama és 20.000 Llegües de Viatge Submarí, de 

Jules Verne, novel·la en què el protagonista recorre les profunditats marines amb 

l’objectiu de trobar un monstre que està afonant els vaixells. Les pel·lícules d’Indiana 

Jones també presenten aquest tipus de trama: l’arqueòleg ix a cercar un objecte, ja siga 

l’Arca de l’Aliança o el Sant Graal, recorre diferents escenaris i supera multitud de 

situacions perilloses. En publicitat, la campanya transmèdia d’Heineken 12 basa tots els 

seus continguts (anuncis, web, vídeos, jocs en línia, esdeveniments, xarxes socials, 

contingut generat pels usuaris) en la trama del viatge d’aventures. 

LA PERSECUCIÓ 

Per a Tobias (1999), la trama de persecució ens emociona perquè ens recorda els jocs 

infantils de l’amagatall o del corre-corre, que t’enxampe. La premissa bàsica és la d’una 

persona que tracta de caçar-ne una altra. Pot ser l’antagonista qui tracte de capturar el 

                                                
10 https://youtu.be/lfosh3al5co 
11 https://youtu.be/-v2vhsuujog 
12 https://youtu.be/5pc-yp4cr0k 
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protagonista o al revés. Per a començar, cal un incident que motive la persecució. La 

fase més llarga és la de la cacera, en la qual ha d’haver-hi alguna varietat de girs per a 

mantenir la tensió; per exemple, quan sembla que la captura és inevitable, llavors 

l’astúcia del perseguit o una circumstància fortuïta ho impedeix. La clau per a mantenir 

l’emoció és que siga impredictible. L’última fase és la resolució: o bé el perseguit escapa 

o bé és atrapat. Aquestes són las característiques d’aquesta trama: 

- La caça és més important que les persones que participen. 

- Hi ha un perill real per al perseguit. 

- El perseguidor té possibilitats reals d’atrapar el perseguit o, fins i tot, pot 

succeir momentàniament. 

- Abunda l’acció física. 

- El marc geogràfic ha de ser estret. Com més reduït siga el lloc de la caça, més 

gran serà la tensió. 

Potser l’exemple més conegut d’aquesta trama és El Coiot i el Correcamins, els 

personatges de dibuixos animats de la Warner Bros. Hollywood ha utilitzat sovint 

aquesta trama, segons Tobias, perquè s’adapta bé a la pantalla. Per exemple, en la 

primera pel·lícula d’Steven Spielberg Duel (El diable sobre rodes, 1971), el protagonista 

era perseguit per un camió. Un exemple publicitari el trobem en l’anunci de la cervesa 

Carlton Draught titucostat Beer Chase13. 

RENAIXEMENT 

Aquesta trama presenta un personatge que cau sota una ombra o poder maligne. Al 

principi, sembla que la maledicció no ha funcionat, però després es descobreix que 

només ha sigut un miratge. Després d’estar un temps sota l’influx de l’encantament, 

finalment, el personatge renaix més lliure i savi. Un exemple és el conte La bella 

dorment.  

                                                
13 https://youtu.be/oo5zwv6_yvs 
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En la variació publicitària es renaix gràcies a la marca/producte, com en l’anunci 

d’Adidas Break Free14 on un ancià passa els seus dies avorrit en un asil fins que torna a 

sentir-se viu quan comença a córrer amb les sabatilles de la marca anunciada.  

METAMORFOSI 

La trama de la metamorfosi tracta d’una persona que perd la seua forma humana, 

habitualment resultat d’una maledicció. L’home llop i el vampir en són un exemple. La 

curació sol ser sempre la mateixa, l’amor, que pot ser de diferents tipus, d’una mare a 

un fill, d’un home a una dona, etc. El que pateix la metamorfosi és en general el 

protagonista, que és un personatge trist. La clau de la trama consisteix a mostrar el 

procés de transformació que el torne a la seua forma humana. L’habitual és que la 

maledicció puga revocar-se gràcies a algunes accions d’un altre personatge, per tant part 

important d’aquesta estructura és la relació entre els dos. El final pot ser el retorn a 

l’aspecte original o la mort. Un exemple d’aquesta trama és La Bella i la Bèstia.  

En la variació publicitària, la marca o producte són els que ajuden a recuperar la forma 

humana. Per exemple, en l’anunci de la marca Brooks titulat The Rundead15 els zombis 

recuperen la seua essència humana gràcies a les sabatilles de la marca. També en 

l’anunci Twisted16 el personatge es transforma quan té gana i renaix quan menja la 

barreta de la marca Snickers. 

AMOR 

Aquesta trama consisteix en dues persones que es troben i s’enamoren però alguna 

situació o inconvenient impedeix la relació, com la intolerància, la incomprensió, la 

confusió d’identitats, etc. En general, se segueix la regla dels tres intents, és a dir, hi ha 

dos primers intents de superar els obstacles que fracassen i només el tercer aconsegueix 

resoldre definitivament els esculls. La lliçó bàsica que es tracta de mostrar és que l’amor 

ha de suportar dures proves. No totes les històries tenen un final feliç, encara que és el 

més habitual. Per exemple, en The Graduate (El graduat, Mike Nichols, 1967), el mític 

                                                
14 https://www.youtube.com/watch?v=gxfll3qyy0k 
15 https://youtu.be/nltnx1134sc 
16 https://youtu.be/kn50_8bb6p4 
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pla final mostra la parella asseguda en el seient posterior de l’autobús en el qual 

s’escapen amb una mescla d’emocions, l’alegria d’estar junts, la tristesa de deixar les 

seues respectives famílies i la preocupació per un futur incert. 

L’anunci de Mercedes-Benz titulat Electric Love17 utilitza el coneixement de l’espectador 

sobre la trama de l’amor per a jugar amb les seues expectatives i trencar-les per a 

sorprendre’l. 

TEMPTACIÓ 

Aquesta és una trama basada en la naturalesa humana i vinculada a la religió. Tracta el 

fet de veure’s induït a fer una cosa incorrecta i les emociones que entren en conflicte, 

ja que una part vol córrer el risc, però una altra vol estar fora de perill. En la primera fase 

de la estructura es planteja la naturalesa de la temptació. Al principi, el protagonista s’hi 

resisteix, però, finalment, s’hi rendeix. La segona fase reflecteix els efectes d’haver cedit 

a la temptació. En general, els beneficis es malmeten i els aspectes negatius, que no 

s’han tingut en compte, hi apareixen. La decisió comença a passar factura encara que el 

protagonista tracta de minimitzar-ho. Finalment, es resol amb l’expiació, la reconciliació 

i el perdó.  

Un exemple cinematogràfic d’aquest argument és Fatal Attraction (Atracció Fatal, 

Adrian Lyne, 1987). Donen Gallagher, que té una vida perfecta, coneix Alex, una 

atractiva dona que el sedueix. Per a ell només és una aventura ocasional, però ella no 

accepta ser rebutjada i es transforma en una amenaça. Al principi, Gallagher oculta el 

problema a la seua família, però finalment confessa l’error comès perquè puguen posar 

fi al malson junts.  

La trama Temptació s’ha utilitzat en anuncis de perfums i de xocolate, però sense els 

aspectes negatius. Un exemple és The secret tentation18. 

 
 
 

                                                
17 https://youtu.be/jljecxyaa-a 
18 https://youtu.be/5t09--_r76i 
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VENJANÇA 

El motiu principal d’aquest argument és la revenja que el protagonista vol aconseguir en 

relació amb l’antagonista. Aquesta trama ens commou profundament perquè ens 

indignem davant de les injustícies i volem que siguen esmenades. La història comença 

amb l’heroi en una situació feliç i estable quan una cosa horrible interfereix en sa vida. 

El personatge no pot defensar-se de la infàmia, bé perquè no està present quan l’acusen, 

bé perquè no sap qui és el culpable, o bé perquè no té manera de demostrar-ho. El 

protagonista ha de venjar-se per la seua mà per la qual cosa comença a planejar la 

represàlia que ha de ser igual al mal ocasionat. L’última fase és la confrontació de l’ofès 

amb l’ofenedor. El final pot ser agredolç, ja que, de vegades, es paga un alt preu 

emocional per la revenja. Potser una de les obres més famoses amb aquesta estructura 

és El comte de Montecristo (El comte de Montecristo) d’Alejandro Dumas. Edmundo 

Dantès és empresonat injustament abans de ser promocionat a capità i casar-se amb 

Mercedes. Aconsegueix escapar i emprarà tota la seua fortuna a venjar-se d’aquells que 

li van fer tant de mal.  

Aquesta trama s’utilitza en la sèrie d’anuncis de Toyota Treat it with respect19 en els 

quals diferents dones es vengen dels personatges que no tracten bé el seu cotxe.  

RIVALITAT 

Parteix de dues persones que competeixen per un mateix objectiu encara que 

cadascuna té una motivació diferent. Aquesta situació ja apareix en la Bíblia amb Caín i 

Abel. La regla bàsica és que dos amics es converteixen en adversaris amb una força 

equiparable, però amb una flaquesa diferent. Algunes vegades, una part representa el 

bé i l’altra el mal. La clau està en el fet que un compensa la força de l’altre, la qual cosa 

dona lloc a un estira-i-arronsa continu. Al principi, l’antagonista té més poder i el 

protagonista pateix perquè es troba en desavantatge. No obstant això, en un moment 

donat és el protagonista el que ascendeix en la corba de poder fins a aconseguir un punt 

d’igualtat que fa possible el desafiament. L’antagonista és conscient d’aquest ascens i 

tracta de posar-hi obstacles. Finalment, els dos rivals s’enfronten, guanya el 

                                                
19 https://youtu.be/ppq5fm4m-bm 
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protagonista i es restaura l’ordre. Ben-Hur (William Wyler, 1959) és un exemple 

representatiu d’aquesta estructura. Messala i Judà són amics a pesar que el primer és 

romà i el segon jueu. No obstant això, una sèrie de circumstàncies els converteix en 

enemics. A diferència de Messala , que es mostra com una persona cruel i sense 

escrúpols, Ben-Hur resulta honest i respectuós. L’escena d’onze minuts en què els 

s’enfronten en la carrera de quadrigues és una de la s més famoses de la història del 

cine.  

La trama de la rivalitat està present en els anuncis de marques competidores, com Pepsi 

i Coca-Cola (Pepsi Zero Calories20), o de marques esportives, com la sèrie d’ESPN Long 

Live Rivalry21, o l’anunci Rise Above22 de Nike. 

DE LA CONFUSIÓ A L’ORDRE 

És una de les múltiples trames de la comèdia. Parteix d’un malentès que cada vegada és 

més gran i dona lloc a un caos hilarant. Gran part de l’humor es basa en l’efecte sorpresa 

que provoca en el destinatari veure que s’han mesclat dos codis diferents. Al final, el 

malentès es resol i, com a resultat, la vida del personatge millora. Un exemple és la 

pel·lícula Some Like It Hot (Ningú no és perfecte, Billy Wilder, 1959) on dos homes han 

de fer-se passar per dones per a tocar en una banda femenina de música i així poder 

escapar d’uns mafiosos. La farsa origina una sèrie de situacions còmiques mítiques de la 

història del cine. 

En publicitat el malentès s’origina per no utilitzar el producte de la marca anunciada, 

com passa en els anuncis de la marca d’ulleres Specsavers (per exemple, Sauna23) o en 

els de DirectTV (per exemple, Don’t Attend Your Own Funeral24). En aquests casos, 

l’humor converteix l’espectador en un còmplice que detecta la confusió. Diferents 

investigacions proposen que els anuncis que utilitzen un humor integrat i coherent amb 

                                                
20 https://youtu.be/-epj3ya2vsc 
21 https://youtu.be/w9kpj_-6srw 
22 https://youtu.be/r9bfchl9vfs 
23 https://youtu.be/velq39qayp4 
24 https://youtu.be/s2wm0w1ppu0 
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el producte criden l’atenció, es recorden millor, estableixen vincles emocionals i són més 

persuasius (Zhang & Zinkhan 2006). 

DESCENS A L’INFERN 

Aquesta trama consisteix en un viatge o una aventura que acaba amb la mort o la 

destrucció del personatge. Tobias (1999) l’anomena El Preu de l’Excés perquè el 

protagonista sobrepassa els límits d’una conducta acceptable espentat per les 

circumstàncies. Es tracta de crear horror a partir dels fets de la vida quotidiana, de veure 

què li passaria a qualsevol persona atrapada en unes circumstàncies portades al límit. 

Un exemple cinematogràfic és Requiem for a dream (Rèquiem per un somni, Darren 

Aronofsky, 2000). Presenta les fases següents: 

- El personatge està vivint la seua vida sense més complicacions. Té un objectiu 

de futur cap al que dirigir el seu esforç. 

- El personatge viu una fase d’il·lusió i energia. Tot sembla anar bé. 

- Les coses comencen a anar malament i el personatge pren decisions errònies. 

- El protagonista perd el control per complet. 

- El final és la mort o la bogeria del personatge. 

En publicitat s’usa en campanyes de conscienciació, com l’anunci d’Acciona de l’any 

2008 sobre sostenibilitat25, que mostra el futur incert del planeta Terra. 

 
 
 
 
 
 
  

                                                
25 https://youtu.be/esfm03hn0ga 
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 Conceptes bàsics que cal retenir 

ü Els anuncis narratius poden presentar alguna d’aquestes trames bàsiques: «Viatge 

de l’heroi», «Viatge d’aventures», «Persecució», «Renaixement», «Metamorfosi», 

«Amor», «Temptació», «Venjança», «Rivalitat», «De la confusió a l’ordre», i 

«Descens a l’infern». 

ü La trama «Viatge de l’heroi» presenta diferents variacions: «Derrotar el monstre», 

«Dels parracs a la riquesa», «La missió», i «Viatge i retorn». Consisteix en un 

personatge que ix de la llar amb un objectiu i en el camí ha de fer front a diferents 

obstacles. El resultat és un aprenentatge vital que el transforma. En la variació 

publicitària la marca o el producte ajuda o acompanya el personatge en el viatge. 

ü En la trama «Viatge d’aventures», l’important són les peripècies i els paisatges, però 

el personatge no pateix cap transformació.  

ü La premissa bàsica de la trama «Persecució» és que una persona tracta de caçar-ne 

una altra.  

ü En la trama «Renaixement», el personatge cau sota una maledicció, però, d’alguna 

manera, aconsegueix recobrar-se i s’ha tornat més savi. En la variació publicitària es 

renaix gràcies a la marca/producte.  

ü En la trama «Metamorfosi», el protagonista perd la forma humana, però gràcies a 

l’amor d’un altre personatge aconsegueix recuperar-la. En la variació publicitària, la 

marca o producte són els que ajuden a recuperar la forma humana. 

ü La trama «Amor», consisteix que dues persones que es troben i s’enamoren, però 

alguna situació o inconvenient impedeix la relació. Generalment, se segueix la regla 

dels tres intents.  

ü La trama «Temptació» tracta el fet de veure’s induït a fer alguna cosa inconvenient 

i les emocions que entren en conflicte. La variació publicitària defuig les 

conseqüències negatives.  

ü «Venjança» és una de les trames que més ens commou. El protagonista pateix una 

injustícia i, com ningú pot ajudar-lo, cerca per si mateix el desgreuge. 

ü En la trama «Rivalitat», dues persones competeixen per un mateix objectiu encara 

que cadascuna amb diferent motivació. És una trama que està present en anuncis 

de marques competidores o de marques esportives.  
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ü La trama «De la confusió a l’ordre» és un dels múltiples esquemes de la comèdia. 

Parteix de un malentès que cada vegada es fa més gran i origina un caos hilarant. En 

la variació publicitària, la causa del malentès és no usar el producte anunciat. 

ü La trama «Descens a l’infern», també anomenada «Preu de l’excés», s’utilitza en 

campanyes de conscienciació.  
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EL RÀCORD  

La pel·lícula mitjana de 90 minuts conté entre 1.000 i 2.000 talls d’edició, fet que suposa 

un canvi de pla cada pocs segons. Per a crear la il·lusió que l’acció és fluida i contínua, 

cal aconseguir que els talls resulten invisibles a l’espectador i, per a això, s’utilitzen 

diverses tècniques. Es tracta de fer imperceptible l’acte d’enunciació, com si els 

esdeveniments es contaren sols. El conjunt de tècniques que s’utilitzen perquè siga 

imperceptible el tall entre plans s’anomena ràcord (Canet & Prósper, 2009). 

El terme prové de raccord, una paraula d’origen francès que significa ‘unió’, ‘connexió’ i 

que ha donat lloc en valencià a ‘ràcord’ per a designar un tipus de maneguet o peça que 

s'usa per a empalmar un tub o dos a un dispositiu o a un aparell. En el mitjà audiovisual 

s’utilitza tant la paraula francesa com l’adaptació del terme. En la bibliografia 

anglosaxona s’utilitza la paraula match. 

TIPUS I  CARACTERÍSTIQUES 

RÀCORD DE MIRADA 

El ràcord de mirada associa dos plans consecutius mitjançant la mirada d’un personatge. 

En la majoria dels casos connecta espais contigus, però també relaciona espais distants 

mitjançant la tecnologia. Com es veu en la figura 1, en el ràcord de mirada normatiu 

trobem tres plans: un pla curt del personatge mirant, el pla que mostra el que està 

mirant (pla subjectiu total) i, novament, el mateix pla curt del personatge mirant. 

 
Figura 1. Els plans que componen el ràcord de mirada clàssic són tres: un pla curt del personatge mirant (esquerra), el pla que 

mostra el que mira (centre) i, novament, el pla del personatge mirant (dreta). El pla del personatge mirant no varia. 
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Aquest esquema bàsic pot presentar variacions. Una de la s més habituals és que canvie 

l’escala del pla del personatge mirant, com en l’anunci Vigilant26 del Museu Guggenheim 

de Bilbao (figura 2), que comença en un pla mitjà i acaba amb un primer pla.  

 
Figura 2. Variació del ràcord de mirada clàssic. Entre el primer i l’últim pla canvien l’escala i l’angle..  

RÀCORD DE MOVIMENT 

El ràcord de moviment consisteix en una mateixa acció fragmentada en diferents plans. 

Per exemple, el moviment del sostre del cotxe descapotable de l’anunci Play with the 

weather27 de Volkswagen (figura 3) comença amb un pla i continua en el següent amb 

uns angle i escala diferents. La tècnica per a aconseguir-ho consisteix a gravar l’acció 

sencera des de diferents posicions de càmera. Ha de variar l’escala del pla o l’angle, o 

els dos, perquè no hi haja un salt. Per exemple, de pla general a pla mitjà i d’un pla lateral 

a un de frontal.  

 
Figura 3. En el ràcord de moviment, l’acció comença en un pla (esquerra) i acaba en un altre amb angle i escala diferents (dreta). 

Hi ha dues maneres d’editar el ràcord de moviment: per tall net o per muntatge invisible. 

En el primer cas, es passa d’un pla a un altre abans o després que comence l’acció. Per 

contra, en el muntatge invisible es passa d’un pla a un altre a la meitat de l’acció. És a 

dir, el moviment comença en un pla i acaba en el següent, per aquest motiu en anglès 

s’anomena aquest tipus de muntatge match-on-action. En aquest cas, el propòsit és que 

passa desapercebut el canvi de pla gràcies que l’espectador està atent al moviment. Es 

                                                
26 https://youtu.be/pqahzqyrrti 
27 https://youtu.be/jwtolgepsky 
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basa en un fenomen perceptiu anomenat ceguesa al canvi (change blindness), que té 

lloc quan s’introdueix una variació en un estímul visual i l’observador no el percep 

(Simons & Levin, 1997). La ceguesa al canvi és més gran quan hi ha moviment, per què 

ens crida abans l’atenció. Aquesta característica del cervell té un origen evolutiu, perquè 

era prioritari allò que podia comprometre la supervivència. En l’edició s’aprofita aquesta 

atenció selectiva i involuntària cap al moviment per a canviar de pla i aconseguir que el 

tall passe inadvertit. 

Segons arreplega Morales Morante (2017), el punt perfecte del muntatge invisible no 

està just en la meitat d’una acció, sinó que és necessari superposar-hi tres o quatre 

frames. És a dir, en el muntatge invisible hi ha una repetició del moviment d’uns 125 

mil·lisegons. No obstant això, hi ha nombrosos exemples de muntatge invisible en els 

quals no hi ha aquesta superposició, sinó que, per contra, es pot apreciar que l’acció es 

troba un poc més avançada en el segon pla. Per tant, hi ha un fragment del moviment 

que, en realitat, l’espectador no veu mai, però que es reconstrueix mentalment en el 

temps d’adaptació de l’ull al nou pla. Alguns estudis (cf. Shimamura, Cohn-Sheehy & 

Shimamura, 2014) proposen que, si bé és cert que per regla general es requereix la 

superposició de tres fotogrames perquè els espectadors no perceben els talls de l’edició, 

cal tenir en compte altres factors, com la velocitat del moviment i la intensitat emocional 

del moment.  

L’oposat al ràcord de moviment és el jump cut. Consisteix en un tall abrupte i evident 

entre plans semblants que pot ser percebut com a error. Mentre que amb el ràcord de 

moviment el canvi de pla resulta imperceptible, sobretot amb el muntatge invisible, amb 

el jump cut s’hi evidencia. Ho va descobrir per casualitat George Méliès, qui el va utilitzar 

habitualment com a truc òptic. Anys més tard, Jean-Luc Godard el va emprar com a 

recurs estilístic identificatiu de la nouvelle vague. Més endavant, els videoclips van 

popularitzar la tècnica i avui dia el seu ús abunda, sobretot, en els vídeos de curta 

duració per a internet. Un anunci en què s’utilitza aquesta tècnica és el de la marca 

japonesa Glico titulat 71.8-Second Life28. 

                                                
28 https://youtu.be/_q48oqkemhi 
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RÀCORD DE DIRECCIÓ 

Hi ha ràcord de direcció quan es manté el sentit del desplaçament d’un personatge o un 

objecte en plans successius. En anglès s’anomena matched exit/entrance perquè es 

tracta de combinar un pla en el qual algú ix de l’enquadrament i un altre pla en el qual 

aquesta mateixa persona entra en l’enquadrament. Està relacionat amb la Norma de 

l’eix d’acció que s’explica en l’apartat següent. Podem trobar-nos amb les variacions 

següents, exemplificades en l’anunci de la cervesa San Miguel titulat Ciutadans d’un lloc 

anomenat món29 (figura 4). 

- Ràcord de direcció amb continuïtat temporal i espacial. Per exemple, un 

personatge no acaba d’eixir per la dreta de l’enquadrament quan comença a 

aparèixer per l’esquerra en el pla següent. Es podria considerar un ràcord de 

direcció en sentit estricte. 

- Ràcord de direcció amb continuïtat espacial, però no temporal. Per exemple, un 

personatge ix per l’esquerra de l’enquadrament en un pla i en el següent ja està 

a la meitat de l’enquadrament. És a dir, en el segon pla hi ha una el·lipsi. 

- Ràcord de direcció sense continuïtat espacial ni temporal. O bé el personatge ix 

de l’enquadrament i tarda a aparèixer en el següent, o bé algun objecte obstrueix 

la visió temporalment i el personatge apareix en un altre lloc en el pla següent. 

Aquest tipus podria considerar-se un fals ràcord, ja que en realitat hi ha una 

el·lipsi temporal juntament amb un canvi d’escenari encara que hi ha una 

sensació de continuïtat. 

                                                
29 https://youtu.be/hoaj_gamqlk 
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Figura 4. Ràcord de direcció amb continuïtat temporal i espacial (a dalt), amb el·lipsi temporal i continuïtat espacial (centre), amb 

el·lipsi temporal i canvi espacial (a baix). 

RÀCORD DE SO 

Hi ha ràcord de so quan dos plans successius tenen un mateix àudio. Per exemple, 

sentim parlar un personatge que està fora de camp i en el pla següent continua la seua 

frase en camp. Hi ha dues maneres d’editar un ràcord sonor: amb tall en J o amb tall 

en L (figura 5). Amb el tall en L, l’àudio del pla que està en primer lloc es continua sentint 

durant un temps en el pla que apareix a continuació. Per contra, amb el tall en J, l’àudio 

del pla que està en segon lloc s’avança i se sent abans que vegem la imatge de què 

procedeix. És a dir, en el primer cas el tall de l’àudio és posterior al de la imatge, mentre 

que en el segon cas és anterior. 

 
Figura 5. Diferències entre el tall en L (a dalt) i el tall en J (a baix).  

FALS RÀCORD 

El fals ràcord consisteix a aplicar les regles de la continuïtat entre plans en els quals no 

n’hi ha, per això, s’estableix una falsa relació visual entre aquests; és a dir, s’enganya 
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momentàniament l’espectador. Pot ser de mirada, de moviment, de direcció o de so. 

Empleat d’una manera creativa resulta sorprenent i dona lloc a associacions divertides, 

com en l’anunci de Schweppes What do you expect30 o el de Coca-Cola No bevem per a 

oblidar, bevem per a gaudir31. 

LA NORMA DE L’EIX D’ACCIÓ 

Per a mantenir el ràcord de direcció és fonamental tenir en compte l’eix d’acció, una 

línia imaginària que es traça sobre la trajectòria d’un personatge que camina, mira, 

parla, etc. Com diu Sánchez-Biosca (1996), més que una simple norma es tracta de la 

configuració de l’espai escènic que pren com a base la frontalitat des de la qual 

l’espectador veu l’acció i prioritza el respecte per l’orientació. Els historiadors del cinema 

hi atorguen una rellevància de primer ordre, fins al punt d’anomenar-la mother of all 

cinematic conventions, és a dir, la mare de totes les convencions cinemàtiques. Aquesta 

norma estableix que l’eix d’acció divideix l’escena en dos arcs de 180° i només els plans 

gravats des del mateix costat mantenen el sentit de la marxa entre si. Únicament és 

possible saltar l’eix d’acció sense produir un efecte desorientador per a l’espectador 

mitjançant els recursos següents: 

- Un moviment de càmera que passe per damunt de l’eix d’acció. 

- Un pla obtingut sobre el mateix eix d’acció (vegeu la figura 6, procedent de 

l’anunci de Coca-Cola titulat Desert Border Patrol32). 

- Un pla que torne a situar l’espectador. Per exemple, un gran pla general picat 

o un pla aeri. 

- Creació d’on nou eix d’acció amb la mirada. 

- Creació d’on nou eix d’acció per moviment del personatge o aparició d’un 

altre. 

- Un pla de recurs33.  

                                                
30 https://youtu.be/nn_qz6lv8lm 
31 https://youtu.be/uep_gocftkc 
32 https://youtu.be/rj4xhzdvxio 
33 És a dir, un pla que no pertany a l’acció principal, la qual cosa en anglès es denominen de manera 

molt il·lustrativa cutaway shot o cat-in-the window shot. 
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Figura 6. Exemple de canvi d’eix d’acció sense produir desorientació. La càmera està situada en un dels arcs de 180° (esquerra), 

passa per damunt de l’eix d’acció (centre) i canvia a l’altre arc de 180° (dreta).  

EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓ EN TRIANGLE 

Com s’ha dit, la Norma de l’Eix d’Acció és una llei matriu que dona lloc a una xarxa de 

noves normes dirigides a preservar l’orientació de l’espectador i a no causar-li confusió. 

Una de les regles derivades d’aquesta mare de totes les convencions cinemàtiques és la 

Regla dels 30°, que aconsella que el desplaçament de la càmera dins de l’eix d’acció tinga 

un angle de trenta graus o major. Només si el canvi d’escala de pla és molt marcat seria 

possible no complir aquesta regla.  

Una forma habitual de gravar una acció seguint la regla dels 30° és el sistema de 

planificació en triangle, que consisteix a col·locar tres càmeres en l’eix que formen un 

triangle, de manera que la distància entre aquestes és de 60° (figura 7); també és 

possible gravar una acció amb una sola càmera movent-la a aquestes tres posicions.  

 
Figura 7. Exemple del sistema de planificació en triangle amb una persona. 

Per a gravar a dues persones, hi ha variants del sistema en triangle (Arijon, 1988): amb 

angles oposats externs, amb angles oposats interns i en posicions paral·leles.  

En el sistema en triangle amb angles oposats externs (figura 8), els angles respectius de 

les dues càmeres de la base del triangle són simètrics i se situen darrere dels 

personatges corresponents, prop de la línia de mirada. La càmera central grava els actors 

en pla general, mentre que les altres dues ofereixen plans més curts i en escorç. És a dir, 
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es mostra el rostre del personatge que parla, però també part de l’esquena del 

personatge que escolta. És, potser, una de les variants del sistema de triangle més usada 

en els diàlegs o en les entrevistes. 

 
Figura 8. Sistema de planificació en triangle amb angles oposats externs. 

En el sistema en triangle amb angles oposats interns (figura 9), les càmeres se situen 

entre els actors i enregistren a cadascun per separat. Es veu el rostre en posició d’un 

quart, fet que aconsegueix un alt grau d’intimitat, però menys compromís emocional 

que la posició frontal. Transmet una sensació més gran d’enfrontament o de falta 

d’entesa entre els personatges que en la posició d’angles oposats externs. 

 
Figura 9. Sistema de planificació en triangle amb angles oposats interns. 

Una variant d’aquesta posició és col·locar d’esquena, una contra altra i sobre el mateix 

eix, les dues càmeres de la base del triangle, de manera que es converteixen en el punt 

de vista subjectiu de cada personatge (figura 10). Els personatges estan situats davant 

de la càmera, la posició més privilegiada per a l’espectador, ja que permet l’observació 

sense defenses, amb la vulnerabilitat del personatge exposada. En alguna ocasió, quan 

un personatge reconeix la presència de l’espectador que es dirigeix a la càmera, la 

sensació d’intimitat acreix i l’espectador es converteix en còmplice i confident. 
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Figura 10. Variant del sistema de planificació en triangle amb angles oposats interns com a plans subjectius 

En el sistema en triangle amb posicions paral·leles (figura 11), les càmeres mostren els 

personatges de perfil, fet que resguarda la intimitat d’aquests. No obstant això, 

l’espectador se sent exclòs i menys implicat amb els personatges amb aquest tipus de 

plans que en els casos anteriors. 

 
Figura 11. Sistema de planificació en triangle amb posicions paral·leles. 

 
EIX ÒPTIC I  EIX CÀMERA-PERSONATGE 

A més de l’eix d’acció, és necessari tenir en compte l’eix òptic i l’eix càmera-personatge. 

L’eix òptic està establit per la posició de la càmera respecte de la direcció de la mirada 

del personatge. Aquesta línia determina l’orientació del personatge en la pantalla, que 

pot ser: perfil, tres quarts, escorç, frontal o d’esquena. Tota nova posició de càmera que 

canvie aquest angle pot fer l’efecte d’un canvi en l’eix d’acció a més de mostrar un fons 

diferent. 

D’altra banda, l’eix càmera-personatge és la línia imaginària que uneix el centre de 

l’objectiu de la càmera amb la ubicació del personatge dins de l’enquadrament. Encara 

que canvie l’escala del pla, s’ha de mantenir aquest eix, com pot veure’s en l’anunci 

Vegetarianos 34 de Campofrío (figura 12) en el qual es conserva la distància entre les 

vores de l’enquadrament i el personatge encara que canvie l’escala dels plans.  

                                                
34 https://youtu.be/dhpjafyiyhm 
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Figura 12. Mitjançant l’eix càmera-personatge es manté la posició relativa del personatge respecte de les vores de l’enquadrament, 

encara que l’escala del pla siga diferent. 

És important tenir en compte l’eix òptic i l’eix càmera-personatge per a mantenir la 

continuïtat en les situacions següents: 

- Per a acostar-se a un subjecte, bé amb un moviment de càmera, bé amb el 

canvi d’escala d’un pla. 

- En els diàlegs amb pla-contrapla. L’eix òptic de les dues càmeres ha de tenir 

el mateix angle i l’eix càmera-personatge ha de ser simètric. 
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 Conceptes bàsics que cal retenir 

ü El ràcord és un tipus de continuïtat que s’origina amb el muntatge. La paraula és 

d’origen francès. En anglès s’utilitza match. 

ü Hi ha diferents tipus de ràcord: el de mirada, el de direcció, el de moviment i el de so. 

ü El ràcord de mirada normatiu consisteix en un pla curt d’un personatge mirant, un 

pla del que mira i, novament, el mateix pla curt del personatge mirant. 

ü En el ràcord de moviment, una mateixa acció es fragmenta en diversos plans. Pot 

muntar-se amb un tall net o amb muntatge invisible. La tècnica oposada és el jump 

cut. 

ü Perquè hi haja ràcord de direcció cal combinar un pla en el qual algú ix de 

l’enquadrament i un altre pla en què aquesta mateixa persona entra en 

l’enquadrament mantenint l’orientació espacial. 

ü Hi ha ràcord de so quan dos plans successius mantenen un mateix àudio. Pot haver-

hi tall en J o en L. 

ü  El fals ràcord consisteix a aplicar les regles de la continuïtat entre plans en els quals 

no hi ha continuïtat. Empleat d’una manera creativa, pot sorprendre i donar lloc a 

associacions divertides. 

ü Per a mantenir el ràcord de direcció és fonamental seguir la norma de l’eix d’acció 

que configura l’espai escènic i pren com a base la frontalitat des de la qual 

l’espectador veu la imatge i prioritza el respecte per l’orientació. Els historiadors del 

cine atorguen aquesta rellevància que l’han anomenat mother of all cinematic 

conventions. Aquesta norma estableix que l’eix d’acció divideix l’espai en dos 

semicercles i la càmera només pot canviar d’emplaçament dins d’aquest arc de 180°. 

ü És possible saltar l’eix d’acció sense produir un efecte desorientador per a 

l’espectador utilitzant alguns recursos, com passar per damunt de l’eix o crear un 

nou eix amb la mirada.  

ü De la norma de l’eix d’acció deriva la regla dels 30°, que estableix que les càmeres 

han d’estar, com a mínim, a una distància de trenta graus entre aquestes. 

ü  De les dues lleis anteriors es deriva el sistema de planificació en triangle. Hi ha 

variants per a l’enregistrament de diàlegs: angles oposats externs, angles oposats 

interns i posicions paral·leles. Cada variant aporta un significat diferent. 
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ü Perquè el muntatge passe inadvertit, a més de l’eix d’acció, és necessari tenir en 

compte l’eix òptic i l’eix càmera-personatge. 
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EL MUNTATGE  

UNITATS DE TREBALL I  D’ANÀLISI 

Els manuals de llenguatge audiovisual (cf. Arijon, 1988; Fernández Díez & Martínez 

Abadía, 1999) enumeren una sèrie d’unitats narratives bàsiques que intervenen en el 

muntatge i que es descriuen a continuació. 

SEQÜÈNCIA  

Martín Proharam (1985) afirma que en l’àmbit de la producció audiovisual es distingeix 

entre seqüències mecàniques i seqüències dramàtiques. Des del punt de vista de 

l’organització del rodatge, aquesta diferència és imprescindible per a estalviar temps i 

diners. La seqüència mecànica és la que es desenvolupa en el mateix escenari i sense 

salts de temps, és a dir, la que es grava en el mateix lloc i amb la mateixa il·luminació. 

Per contra, la seqüència dramàtica és aquella que presenta plantejament, nus i 

desenllaç, i pot transcórrer en diferents escenaris. En el cinema clàssic, cada seqüència 

dramàtica començava i acabava amb un fos a negre, però avui dia és estrany que es 

marque explícitament. En general, una seqüència es forma de diverses escenes. 

ESCENA I BEAT 

El concepte d’escena, també anomenat esdeveniment o esdeveniment narratiu35, té una 

certa ambigüitat, ja que no significa exactament el mateix des del punt de vista narratiu 

que des del punt de vista de la producció. Per a augmentar la confusió, moltes vegades 

s’usen els termes scene i shot de manera intercanviable en el guió (Mascelli, 1965) i, així, 

ens trobarem amb una escena identificada amb un número i els diferents plans que la 

formen amb lletres (1a, 1b, 1c…).  

Des del punt de vista de la planificació del rodatge, es considera una mateixa escena si 

té necessitats de producció idèntiques (personatges, vestuari, il·luminació, etc.) i es 

classifiquen en interior/dia, interior/nit, exterior/dia, exterior/nit. Des del punt de vista 

                                                
35 En la versió en castellà del llibre de Robert McKee, El guión Story. Sustancia, estructura, estilo y 

principios de la escritura de guiones, es tradueix story event per ‘esdeveniment narratiuʼ i s’equipara a 
escena.  
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narratiu, tota escena ha de presentar un canvi significatiu en la situació d’un personatge 

i ha d’haver-hi unitat de temps i unitat de lloc. No obstant això, de vegades es trenca 

aquesta unitat de temps o de lloc sense que es considere un canvi d’escena com passa 

de vegades amb el muntatge paral·lel o amb el muntatge altern36.  

L’Event Segmentation Theory proposa que els events o les escenes són un component 

automàtic de la percepció normal i que l’estructura de les pel·lícules més populars 

encaixa en aquesta mena de procés cognitiu (Zacks, Speer, Swallow, Braver, & Reynolds, 

2007). Per a comprovar-ho, es va fer un experiment en el qual es va mesurar l’activitat 

cerebral mentre els participants veien la pel·lícula Le ballon rouge (El globus roig, Albert 

Lamorisse, 1956). Els resultats van mostrar diferències neuronals cap al final d’un 

esdeveniment i l’inici d’un altre nou, la qual cosa apunta al fet que la segmentació és 

automàtica i depèn de la percepció de canvis significatius en una situació (Zacks, Speer, 

Swallow & Maley, 2010). 

Las escenes estan formades per beats 37, que es defineixen com els canvis que sumats 

formen el gir que es produeix en l’escena (McKee, 2011), o bé com «una unitat mínima 

de comprensió que aporta un canvi en l’evolució del conflicte» (Núñez, 2007, p. 98). 

Cada beat, que sol durar uns dos minuts en un llargmetratge, fa avançar la trama, 

recorda informació i conta una cosa nova que l’espectador vol conèixer, al mateix temps 

que augmenta el desig d’aquest de saber-ne més. Segons Newman (2006), un capítol 

d’una sèrie de televisió d’una hora de duració sol tenir entre 20 i 40 beats, encara que 

la mitjana en són 25.  

 

 

                                                
36  En el muntatge paral·lel es mostren successivament dues accions que ocorren en moments 

diferents (dia i nit, per exemple) mentre que en el muntatge altern es mostren successivament dues 
accions que tenen lloc en espais diferents (camp i ciutat, per exemple). En establir similituds o contrastos, 
es podrien considerar plans d’una mateixa escena encara que es trencaria la unitat de temps en el 
muntatge paral·lel i la unitat de lloc en el muntatge altern.   

37 En la versió en castellà del llibre de Robert McKee es tradueix beat per «colp d’efecte». No obstant 
això, no sembla que es consolide aquesta denominació i se sol utilitzar la paraula en anglès. 
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PRESA 

Una presa s’inicia quan comença la càmera a registrar la imatge i acaba quan deixa de 

fer-ho. D’una mateixa presa podem extraure diferents plans durant el muntatge. De la 

mateixa manera, d’un mateix pla previst en el guió tècnic es poden gravar diferents 

preses durant el rodatge. 

PLA 

S’anomena pla a un fragment de la presa ja seleccionada i muntada. És la unitat mínima 

espaciotemporal amb significat propi (Zunzunegui, 1989). Implica una decisió sobre el 

fragment de l’espai que es vol representar, com també el punt de vista. Tot pla defineix 

un camp, és a dir, una porció d’espai compresa a l’interior de l’enquadrament. A tot 

camp correspon un fora de camp, que és tot allò que està fora de l’enquadrament, és a 

dir, l’espai exterior al voltant de les vores; per tant, és l’espai situat darrere de la càmera 

i el que hi ha darrere del decorat. Un motiu està en camp quan l’espectador pot percebre 

la seua presència i està fóra de camp quan se l’imagina formant part del context de 

l’escena. 

D’altra banda, en tot diàleg es poden identificar un pla i un contrapla (shot/reverse shot 

en anglès), és a dir, dos plans que mostren alternadament parts oposades d’un mateix 

espai diegètic. Cutting i Candan (2015) afirmen que la meitat dels plans de les pel·lícules 

estudiades des del 1940 fins al 2010 es filmen d’aquesta manera. Els plans/contraplans 

s’usen per a contar com interactuen els personatges entre ells, sobretot en els diàlegs. 

Es pot distingir entre pla d’acció, que mostra un primer personatge actuant (per 

exemple, parlant) i pla de reacció, que mostra l’impacte d’aquesta acció en un segon 

personatge (per exemple, en escoltar una declaració).  

Els plans es classifiquen en funció de diversos criteris que es descriuen a continuació. 
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SEGONS L’ORIGEN 

Segons l’origen, es distingeixen entre plans simples i plans compostos. Un pla simple és 

el que s’obté a través del rodatge, mentre que un pla compost és el resultat de la unió 

d’una font en postproducció o més. 

SEGONS L’ESCALA 

L’escala s’estableix en funció de la grandària de l’ésser humà i es distingeixen tres grans 

grups: plans llargs, plans mitjans i plans curts. Els plans llargs (gran pla general, plans 

general, pla de conjunt, pla sencer) mostren amplis espais, solen ser descriptius i 

serveixen per a contextualitzar. Els plans mitjans (pla americà, pla mitjà, pla mitjà llarg i 

pla mitjà curt) són adequats per a mostrar les relacions entre personatges. Els plans curts 

(primer pla, primeríssim primer pla, pla detall) són intimistes i expressius.  

Cutting i Armstrong (2018)38 han estudiat l’evolució de l’escala mitjana dels plans des de 

l’any 1913 fins al 2015 i han observat que s’evoluciona cap al pla mig curt. Al mateix 

temps, les dades obtingudes amb la tècnica d’eyetracking mostren que en els plans curts 

es dispersa menys la mirada dels espectadors, per la qual cosa hi ha una raó cognitiva 

per a tendir a usar-los amb més gran profusió. 

SEGONS EL PROCEDIMENT DE TREBALL 

Es distingeix entre pla màster, pla de cobertura i pla de recurs. El pla màster registra una 

acció de forma continuada, generalment en un pla general estàtic, que en el muntatge 

és fragmentat per a intercalar altres plans més curts de la mateixa acció. Els plans de 

cobertura so els plans d’una acció que es graven amb escales més curtes (plans mitjans, 

primers plans) i que s’intercalaran en un pla màster. Els plans de recurs es graven per a 

solucionar un possible error de continuïtat o per a donar més dinamisme al muntatge. 

Solen ser plans de personatges escoltant o mirant, ja que s’intercalen amb facilitat en 

l’acció principal per a solucionar un problema de muntatge. També poden ser plans de 

detall d’algun objecte de l’escena. 

                                                
38 http://people.psych.cornell.edu/~jec7/curresearch.htm 
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SEGONS LA FUNCIÓ 

Segons la seua funció, es diferencia entre pla de situació, pla d’acció i pla d’inserit. El pla 

de situació (establishing shot en anglès) és aquell que s’utilitza per a mostrar el 

començament d’una acció i permet observar les característiques de l’espai on es 

desenvoluparà. Els plans d’acció mostren el desenvolupament de l’esdeveniment i la 

relació dels personatges. El pla d’inserit és, generalment, un pla de detall de l’acció que 

destaca un aspecte que requereix ser subratllat. 

SEGONS L’ALTURA, ANGLE I NIVELL 

Un pla pot estar a l’altura de la mirada, que és el més habitual, o per davall d’aquest 

nivell, com el pla de cuc. Segons l’angle, el pla serà zenital, picat, normal, contrapicat o 

nadir. Si la càmera no està anivellada, s’obté el pla oblic, o pla holandès, que transmet 

sensació de desequilibri, tant literal com metafòric. 

La variació de l’altura, l’angle i el nivell de la càmera pot ser literal, per exemple, quan 

un pla picat representa la mirada d’algú des d’una posició d’altura, però també pot ser 

metafòric i afectar el significat emocional de la imatge. Els realitzadors realistes 

tendeixen a utilitzar el nivell de la mirada. Per contra, els realitzadors formalistes 

tendeixen a usar angles extrems per a transmetre millor l’essència expressiva d’una 

acció. Així, Lumet va afirmar que en 12 Angry Men (Dotze homes sense pietat, 1957) va 

utilitzar l’angle juntament amb la distància focal per a incrementar la claustrofòbia; per 

a això , va situar la càmera per damunt de la mirada durant el primer terç de la pel·lícula, 

al nivell de la mirada durant el segon terç, i per davall d’aquesta en l’últim terç (Proferes, 

2017).  

SEGONS LA POSICIÓ DE LA CÀMERA RESPECTE DEL SUBJECTE 

D’acord amb es pose la càmera respecte del subjecte, es distingeix entre pla frontal, un 

quart, perfil, tres quarts i d’esquena. Com l’espectador s’identifica amb la càmera, la 

posició d’un personatge determinarà moltes de les reaccions d’aquest. Com més veja la 
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cara al personatge, més gran serà la sensació de privilegiada intimitat. Com menys la 

veja, més gran serà el misteri i la inaccessibilitat. Per tant, cal tenir en compte el següent:  

- La posició frontal és la més privilegiada per a l’espectador, ja que permet 

l’observació sense defenses, amb la vulnerabilitat del personatge exposada. En 

alguna ocasió, quan un personatge reconeix la presència de l’espectador quan 

es dirigeix a la càmera, el sentit d’intimitat s’acreix i l’espectador es converteix 

en el seu còmplice i confident.  

- La posició d’un quart atorga un alt grau d’intimitat, però menys compromís 

emocional que la posició frontal.  

- La posició de perfil resguarda el personatge, que moltes vegades sembla estar 

perdut en els seus pensaments propis.  

- La posició de tres quarts sol combinar-se amb la posició d’un quart en el 

pla/contrapla.   

- La posició d’esquena, com que impedeix que l’espectador veja la cara del 

personatge, sol utilitzar-se per a suggerir misteri. 

SEGONS LA DURACIÓ TEMPORAL 

En la investigació de Cutting (2015) es destaca que com més curt d’escala és un pla, més 

curta és també la seua duració. Per tant, la duració d’un pla està determinada per la 

seua escala, ja que, per exemple, un pla general conté més informació que un primer 

pla i, per tant, més temps necessita per a ser percebut correctament. D’altra banda, 

segons Cutting, DeLong i Nothelfer (2010), la duració dels plans ha evolucionat des dels 

deu segons de mitjana el 1930 fins als quatre segons del 2010.  

Cal tenir en compte també que el temps que roman un pla condiciona el ritme del 

muntatge i determina la impressió que es vol causar. Per exemple, la famosa escena de 

dos minuts de la dutxa de Psycho (Psicosi, Alfred Hitchchok, 1960) consta de cinquanta-

set plans la duració dels quals disminueix segons com augmenta la tensió, fins que els 

últims plans es mantenen menys d’un segon (Canet & Prósper, 2009). D’aquesta 

manera, encara que a penes es percep la imatge, l’efecte aconseguit juntament amb la 

música causa un gran desassossec.  
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SEGONS EL MOVIMENT DE LA CÀMERA 

Cada moviment de càmera té unes característiques pròpies que afecten el seu significat. 

Els tipus de moviments principals són els següents:  

- Pàning (o panoràmica). La càmera es mou sobre el seu eix. Quan parteix d’un 

punt per a arribar a un altre, se suggereix alguna connexió entre aquests. 

- Tràveling. Paradoxalment, és una paraula que no s’utilitza en anglès per a 

designar el moviment de càmera, sinó que distingeix entre tracking shot, quan 

el moviment és paral·lel al desplaçament d’un personatge, i dolly shot, quan el 

moviment segueix un personatge de front o d’esquena. Pot donar sensació 

d’acompanyament. 

- Grua. La càmera es mou en quasi qualsevol direcció. Proporciona sensació 

d’ubiqüitat. 

-  Cámara a mà. Els moviments abruptes s’associen amb la immediatesa d’una 

notícia o la intensitat emocional del moment. 

-  Estabilitzadors (steadycam, glidecam, gimbal, fig-rig, etc.). El moviment és més 

estable que amb la càmera a mà i més dinàmic que el tràveling.  

- Zoom. No hi ha un desplaçament de la càmera, sinó de les lents de l’objectiu. 

Encara que el significat es pot veure alterat per la rapidesa amb què es fa, en 

línies generals pot semblar que acosta l’espectador (zoom in) o l’allunya (zoom 

out).  

SEGONS EL PUNT DE VISTA 

Segons el punt de vista, es distingeix entre pla objectiu i pla subjectiu. Aquest últim 

mostra el que observa un personatge; és un pla diegètic en sentit estricte, pur 

convencionalisme i producte de l’evolució del llenguatge audiovisual. Ha d’haver-hi 

correspondència entre la mirada del personatge i el que es mostra. La càmera es 

converteix en els ulls del personatge i, com a resultat, la seua percepció restringeix la de 

l’espectador. De vegades, s’utilitza la convenció del pla subjectiu per a enganyar-lo.  

Hi ha dos tipus de plans subjectius. En el pla subjectiu total la càmera està situada en el 

mateix lloc que el personatge i el substitueix, el personatge és suplantat per la càmera. 
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El pla subjectiu parcial mostra el que suposadament observa un personatge, però no des 

de la seua posició exacta. El primer se sol anomenar POV, per les sigles en anglès de 

Point Of View, i el segon, OTS, d’Over The Shoulder. Potser per influència dels videojocs, 

una altra variant que es troba actualment és el pla subjectiu de tercera persona (third-

person POV) un tipus de pla que s’aconsegueix col·locant la càmera en un suport unit al 

mateix actor o actriu, com es pot apreciar en la figura 13. 

 
Figura 13. Suport d’enregistrament per a pla subjectiu de tercera persona (esquerra) i exemple de pla obtingut. Font: 

https://petapixel.com/2016/02/25/short-film-shot-3rd-person-pov/ 

Encara que el pla subjectiu permet a l’espectador identificar-se perceptivament amb el 

personatge, presenta el desavantatge que no veu l’expressió facial d’aquest, fet que 

dificulta l’empatia. Per aquesta raó, és molt important també l’ús dels plans de reacció. 

Per exemple, en The Silence Lambs (El silenci dels anyells, Jonathan Demme, 1991) veiem 

primer les reaccions emocionals d’Starling a la sala d’autòpsies i després el POV. És a dir, 

es convida l’espectador a imaginar el que ella està veient a partir de les seues reaccions 

emocionals per a després mostrar-ho. La suma del pla de reacció i el POV és el que 

permet la identificació emocional de l’espectador amb el personatge.  

D’altra banda, Branigan (1984) distingeix entre el pla subjectiu de percepció (perception 

shot) i pla subjectiu de projecció (projection shot). Si el que es mostra està condicionat 

per algun tipus d’estat mental i coincideix amb el seu punt de vista, com en el cas d’un 

pla subjectiu desenfocat pel fet que el personatge està drogat (figura 14, esquerra), es 

tracta d’un pla subjectiu de percepció. Si el que es mostra està condicionat per l’estat 

mental del personatge, però no coincideix amb el seu punt de vista, llavors és un pla 

subjectiu de projecció (figura 14, dreta). 
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Il·lustració 14. Pla subjectiu de percepció (esquerra) i pla subjectiu de projecció (dreta). 

Si bé el pla subjectiu es troba quasi des de l’inici del cinema, l’ús d’aquest ha sigut 

esporàdic, a excepció de pel·lícules experimentals com Lady in the lake (La dama del llac, 

Robert Montgomery, 1947) contada quasi enterament en pla subjectiu. No obstant això, 

les anomenades càmeres d’acció, dissenyades per a instal·lar-se sobre un operador que 

es converteix en protagonista, han multiplicat el seu ús (Ortiz & Moya, 2015). A 

diferència del punt de vista subjectiu habitual, que es grava amb un objectiu normal i un 

angle de visió semblant al de l’ull humà, les action cam tenen un objectiu angular raó 

per la qual la imatge es presenta distorsionada (figura 15). A més, es transmet 

contínuament la sensació de moviment.  

 
Figura 15. Plans subjectius de les càmeres d’acció. Font: Ortiz i Moya (2015). 

Un exemple d’anunci contat completament amb plans subjectius d’aquest tipus és el de 

Sonae Sierra contra l’assetjament escolar titulat Atrapados39. 

 

                                                
39 https://youtu.be/rq4gflq4dxc 
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DEFINICIÓ DE MUNTATGE I REGLES 

El terme muntatge prové del món de l’enginyeria i es refereix a l’assemblatge i 

l’ajustament de les diverses peces que han sigut dissenyades i fabricades 

independentment (Fernández, 1997). En francès, la paraula montage es va aplicar 

posteriorment al teatre amb el significat d’ajustament i coordinació de tots els elements 

de la representació. De ací va passar al cinema per a denominar el procés d’unir plans. 

En l’àmbit anglosaxó s’utilitzen els termes editing i cutting, encara que també s’utilitza 

el francès montage com un tipus determinat d’edició que condensa espai, temps o 

informació. Per exemple, el director Darren Aronofsky va batejar com hip-hop montage 

el tall ràpid d’accions simples acompanyat d’efectes de so que va utilitzar en les seues 

pel·lícules Pi, Faith in Chaos (Pi, fe en el caos, 1998) i Requiem for a Dream (Rèquiem per 

un somni, 2000). En castellà s’usava el terme montaje per al cinema i edició per al vídeo, 

però avui dia s’utilitzen indistintament.  

El muntatge està estretament relacionat amb el caràcter narratiu d’un relat audiovisual. 

Per a Murch (2001), és necessari seguir sis regles, i les tres primeres són les més 

importants:  

• Emoció. Es necessari preguntar-se com volem que se senta l’audiència i si el tall 

és fidel als sentiments del moment. 

• Història. Cada tall ha de fer avançar la narració. Si un pla no aporta informació 

rellevant, detindria el relat i, per tant, no és necessari incloure’l. 

• Ritme. Com la música, l’edició ha de tenir una cadència adequada tant des d’un 

punt de vista emocional com narratiu.  

• Línia de la mirada. Cada tall ha de tenir en compte on està mirant l’espectador i 

on volem que mire en el pla següent. Es tracta de conduir la mirada perquè no 

es desoriente o perda informació rellevant. 

• Espai de la pantalla. En la mesura que siga possible, és necessari respectar la 

mare de totes les convencions cinemàtiques ja que permet a l’espectador fer un 

seguiment del lloc espacial dels personatges i els objectes. 
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• Espai tridimensional. El muntatge pot mantenir l’orientació o desorientar i 

confondre l’espectador si així ho requereix l’emoció que es vol transmetre en 

aquest moment. 

TIPUS DE MUNTATGE  

El muntatge pot ser intern o extern. Es considera muntatge intern quan es canvia la 

grandària d’un pla amb un moviment de la càmera i sense que es produïsca una transició 

física manifesta, com el tall o la fosa; també quan el sentit de la imatge s’estableix a 

partir de la relació entre el primer terme, el terme mitjà i el fons. El muntatge intern 

implica una gran complexitat tècnica, perquè cal compondre adequadament tots els 

elements que hi ha en el pla.  

El muntatge extern és el conjunto de fragments als quals es dota d’unitat i de sentit. 

Canet i Prósper (2009) distingeixen diferents formes de muntatge extern, bé sense 

fragmentar la pantalla, bé fragmentant-la. 

MUNTATGE EXTERN SENSE FRAGMENTAR LA PANTALLA 

Podem distingir entre muntatge d’accions simultànies i muntatge d’accions successives. 

Al seu torn, el muntatge d’accions simultànies pot ser de dos tipus: 

- Muntatge altern. Es mostren consecutivament esdeveniments que passen en 

espais diferents.  

- Muntatge altern convergent. Es mostren consecutivament esdeveniments que 

passen en espais diferents i acaben confluint en un mateix espai. Per exemple, 

en l’anunci de Nike Run Stronger40  veiem d’una manera alterna fins que es 

troben el recorregut d’un home i el d’una dona que viuen en llocs diferents.  

Respecte al muntatge d’accions successives, és a dir, que ocorren en diferent moment, 

es distingeixen els tipus següents: 

- Muntatge lineal. És el que segueix l’ordre cronològic dels esdeveniments. 

                                                
40 https://youtu.be/vykjijfffa8 
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- Muntatge no lineal. És el que altera l’ordre cronològic. Per exemple, en 

l’anunci de Google Mobile El vestit gris41, la història es conta cap arrere en el 

temps. 

- Muntatge paral·lel. És el que mostra de manera successiva dues o més 

accions que en la diegesi tenen lloc en diferent moment per a establir 

similituds o contrast. Per exemple, l’anunci d’Honda titulat The Other Side42 

mostra l’ús del cotxe per un pare de dia i per un agent secret de nit. No cal 

confondre’l amb el muntatge altern. 

- Muntatge intercalat. En aquest tipus, la imatge i el so es corresponen amb 

temporalitats diegètiques diferents, com en l’anunci Una xiqueta especial43 

de l’ONCE, en què es combinen present i futur; també en el d’Audi A3 Quin 

és el teu motiu?44, que mostra imatges presents i passades. 

MUNTATGE EXTERN FRAGMENTANT LA PANTALLA 

El muntatge extern fragmentant la pantalla pot ser de diverses classes: 

- Un mateix esdeveniment des de diferents punts de vista. Per exemple, un 

diàleg en què els interlocutors apareixen un a cada costat de la pantalla. 

- Una mateixa imatge des de diferents punts de vista. Per exemple, diferents 

plans d’una mateixa persona fent una mateixa acció. 

- Dos esdeveniments simultanis o més, que ocorren en espais pròxims o 

llunyans, però al mateix temps. 

- Dos esdeveniments successius, en general, un present i un altre passat. Un 

exemple és l’anunci de John Lewis The Other Half45.  

- Acronia. Per exemple, quan es presenten personatges i crèdits. 

- Esdeveniments diegètics i no diegètics. Per exemple, en un costat de la 

pantalla apareix un personatge i en l’altra el que imagina o pensa. 

                                                
41 https://youtu.be/v81q23e3bgi 
42 https://youtu.be/a3wjszr27ni 
43 https://youtu.be/ss4loeowigw 
44 https://youtu.be/gwuyg3g8daa 
45 https://youtu.be/lde2yg9fjlu 
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TIPUS DE TRANSICIONS 

El canvi d’un pla a un altre s’anomena transició (Canet & Prósper, 2009). Són senyals 

subtils que dirigeixen l’atenció de l’espectador. Les transicions poden ser físiques o 

expressives i cadascuna té un efecte cognitiu en l’espectador.  

TRANSICIONS FÍSIQUES 

Podem distingir les transicions físiques següents:  

- Tall. És la més habitual. Ha d’introduir informació nova respecte del pla anterior, 

així com un canvi evident. Sol haver-hi ràcord de so. 

- Fosa encadenada (disolve en anglès). Mentre un pla s’esvaeix l’altre apareix 

gradualment. S’usa per a establir semblances visuals entre plans, per a marcar 

canvis temporals quan té lloc una continuïtat espacial o per a separar l’univers 

diegètic objectiu de processos psicològics dels personatges. 

- Fosa a color (fade en anglès). En el cinema clàssic solia ser una fosa a negre i 

s’emprava per a distingir una seqüència d’una altra. Actualment s’utilitzen colors 

diferents i, encara que ja no es marquen les seqüències amb foses, l’ús 

d’aquestes s’identifica amb un canvi narratiu o un pas del temps. 

- Cortinetes. On nou pla apareix, espenta el pla anterior i el reemplaça. Estava en 

decadència perquè s’associava als vídeos domèstics, però es torna a usar, per 

exemple, per a donar un estil visual kitsch, de còmic o de videoclip. És un tret 

estilístic de la saga Star Wars. 

- Intertítols. Textos que informen, per exemple, de la data i el lloc de l’acció. Té 

reminiscències o bé literàries, o bé de cinema mut.  

TRANSICIONS EXPRESSIVES 

Algunes de les transicions expressives que podem trobar són les següents: 

- Obstrucció de la visió. En un pla, un element tapa la càmera momentàniament i, 

en el següent, ha canviat de lloc. Una variació és que la càmera vaja cap a una 

zona en ombra fins que la imatge quede fosca per complet. 
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- Escombrada. Consisteix en una panoramització tan ràpida que la imatge es 

percep borrosa. Sol usar-se per a comparar o contrastar escenes, per a connectar 

una causa amb el seu efecte i per a traslladar-se en el temps i en l’espai. 

- Sortida de camp. El protagonista ix de la imatge i l’espectador entén que l’escena 

acaba en aquest pla i en comença una altra en el següent. 

- Al·lusió. En el pla anterior s’al·ludeix a un personatge o a un fet que apareix en 

el pla següent. Pot ser també una pregunta en l’últim pla d’una escena i la 

resposta en el primer pla de l’altra. 

- Mirada. Un personatge mira cap a un lloc, habitualment fora de camp, i en el pla 

següent ha canviat d’espai o d’acció. 

- Encavalcament sonor. El so d’una escena es prolonga o s’anticipa en una altra 

escena contigua. Condensa el temps o crea un enllaç entre escenes o les dues 

coses. 

- Relació visual (visual match cut en anglès). És el pas d’un pla a un altre per 

similitud en la composició de la imatge. 

- Relació sonora (audio match cut en anglès). És el pas d’un pla a un altre per 

similitud en la qualitat de l’àudio . Cal no confondre’l amb el ràcord de so. 

- Relació conceptual (match cut on idea en anglès). El pas d’un pla a un altre es 

duu a terme per similitud o contraposició d’idees. 

- Falso ràcord. Per exemple, el pla d’acció pertany a una escena i el pla de reacció 

a una altra; o bé el moviment comença en un pla i contínua en el següent, però 

ha canviat el temps o el personatge. 

- Zoom out-zoom in. El pas d’una escena a una altra es fa mitjançant un zoom 

d’allunyament i un altre d’acostament. És una forma visual de dir a l’espectador 

que ens n’anem d’una escena que ocorre en un lloc, a una altra que ocorre en 

un lloc diferent. 

- Pla Detall. Per exemple, una escena acaba amb un pla general d’una acció i la 

següent comença amb un Pla de detall que pertany a un altre escenari. Aquest 

pla crida l’atenció del espectador perquè es troba, inicialment, fora de context. 
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 Conceptes bàsics que cal retenir 

ü La seqüència dramàtica és una unitat de divisió del relat visual en la qual es planteja, 

desenvolupa i conclou una situació dramàtica. La seqüència mecànica és la que es 

desenvolupa en el mateix escenari i sense salts de temps, és a dir, la que es grava en 

un mateix lloc i amb la mateixa il·luminació. 

ü Per regla general, una escena es caracteritza per contar un canvi significatiu en la 

situació del personatge. Per a facilitar el rodatge, se solen classificar en interior/dia, 

interior/nit, exterior/dia, exterior/nit. Les escenes estan formades per beats , que és 

la unitat mínima de comprensió que aporta un canvi en l’evolució del conflicte. 

ü Una presa s’inicia quan comença la càmera a registrar la imatge i acaba quan deixa 

de fer-ho. 

ü Un pla és la unitat mínima espaciotemporal amb significat propi. Els plans poden 

classificar-se segons diferents criteris: segons l’origen (pla simple i compost); segons 

l’escala (plans llargs, mitjans i curts); segons el procediment de treball (pla màster, 

pla de cobertura i pla de recurs); segons la funció que fan (pla de situació, pla d’acció 

i pla d’inserit); segons l’altura (normal i de cuc); segons l’angle i nivell (zenital, picat, 

normal, contrapicat nadir i oblic/holandès); segons la posició de la càmera respecte 

del subjecte (frontal, un quart, perfil, tres quarts, d’esquena); segons la duració 

temporal; segons el moviment de càmera (panoràmica, tracking/dolly, grua, a mà, 

estabilitzadors, zoom); segons el punt de vista (subjectiu total, subjectiu parcial, 

subjectiu de tercera persona, subjectiu de percepció i subjectiu de projecció). 

ü El muntatge està estretament relacionat amb el caràcter narratiu d’un relat 

audiovisual. Un bon muntatge té en compte l’emoció del moment, fa avançar la 

història, té ritme, dirigeix la mirada de l’espectador, respecta la Norma de l’Eix 

d’Acció i, segons es requerisca, orienta o desorienta l’espectador.  

ü Els tipus de muntatge intern sense fragmentar la pantalla es classifiquen segons que 

les accions siguen successives o simultànies. Amb accions successives el muntatge 

pot ser lineal, no lineal, paral·lel i intercalat. Amb accions simultànies el muntatge 

pot ser altern i convergent. 

ü El tipus de muntatge intern que fragmenta la pantalla pot mostrar un mateix 

esdeveniment des de diferents punts de vista, una mateixa imatge des de diferents 
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punts de vista, dos esdeveniments simultanis o més, dos esdeveniments successius, 

acronia, esdeveniment diegètics i no diegètics. 

ü Les transicions poden ser físiques i expressives. Les transicions físiques més 

freqüents són el tall, l’encadenat, la fosa a color, les cortinetes i els intertítols. Les 

transicions expressives que podem trobar són: obstrucció de la visió, escombrada, 

sortida de camp, al·lusió, mirada, encavalcament sonor, relació visual (visual match 

cut), relació sonora (audio match cut), relació conceptual (match cut on idea), fals 

ràcord, pla detall i zoom out-zoom in. 
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ESTRATÈGIES NARRATIVES 
L’èxit comunicatiu d’una narració resideix en com es distribueix la informació. Per tant, 

una de les tasques primordials consisteix a decidir través de qui es lliura la informació a 

l’espectador, des de quina perspectiva i com es dosificarà. Aquestes qüestions 

determinen l’estratègia que cal seguir per a aconseguir l’efecte desitjat.  

A TRAVÉS DE QUI ES LLIURA LA INFORMACIÓ 

En tractar l’anàlisi de qualsevol forma de relat, un dels primers conceptes que cal tenir 

en compte és el del narrador. Si bé Genette defèn l’existència d’un narrador en els relats 

literaris en tots els casos, fins i tot en l’estil directe, en el relat audiovisual es distingeixen 

dues línies contraposades: Bordwell i Branigan consideren que és inapropiada l’aplicació 

del concepte de narrador en el relat audiovisual, ja que els esdeveniments es mostren i 

no són contats per ningú en particular, mentre que Chatman, Gaudreault i Jost, 

defensen que és una qüestió d’estil més que un requisit imposat pel mitjà d’expressió 

(Neira Piñeiro, 2003). 

Per a Chatman (1990), tot relat té sis agents: l’autor real, l’autor implícit, el narrador, el 

destinatari real, el destinatari implícit i el narratari. L’autor implícit, el narrador, el 

destinatari implícit i el narratari formen part del relat: són figures textuals. En canvi, 

l’autor real i el destinatari real són figures transtextuals, ja que no formen part del 

discurs, sinó que són persones de carn i os. L’autor real és el dissenyador de l’obra 

narrativa, qui decideix si hi haurà narrador o no i en quina forma intervindrà en el relat. 

Si tria que no hi haurà narrador, estarà optant per una narració més transparent, en la 

qual sembla que la història es conta per si mateix a través de les accions dels 

personatges. Si tria que sí que hi haurà narrador, aquest serà un intermediari.   

Segons arrepleguen Canet i Prósper (2009), Todorov anomena representació i 

Gaudreault mostració al relat en què no hi ha narrador. Si hi ha un narrador, seria 

narració. És una distinció que ja feia Aristòtil amb els conceptes de mimesi i diegesi. En 

la mimesi els actors representaven els continguts davant d’un auditori, mentre que en 
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la diegesi 46 els continguts s’hi narraven. Aquesta dicotomia reapareix a la fi del segle XIX 

amb els termes showing quan no hi ha narrador i telling quan sí que n’hi ha.  

Respecte als anuncis narratius, Gordillo (2011) distingeix entre anunci discurs i anunci 

relat. En l’anunci discurs apareix un narrador que apel·la directament al destinatari, bé 

amb la imatge perquè mira frontalment a la càmera47, bé amb el so perquè la veu es 

dirigeix a l’espectador48. En aquests casos predomina el telling. En l’anunci relat no hi ha 

narrador perquè opta pel showing. Les accions se succeeixen sense apel·lar a 

l’espectador, com si no existira49. També hi ha casos en què hi ha una mescla dels dos50.  

EL MEGANARRADOR 

L’autor implícit i el destinatari implícit són dues figures abstractes que representen 

l’autor real i el públic real, respectivament, a l’interior del relat. El destinatari implícit es 

correspon amb el suposat receptor de la narració, que té un conjunt de competències 

per a la correcta comprensió del relat audiovisual, és a dir, domini dels codis, 

coneixements artístics, mateix bagatge cultural, etc.  

Per part seua, el narrador implícit51, també anomenat meganarrador, es pot identificar 

amb el punt de vista instaurat per la càmera, que selecciona un determinat aspecte de 

la realitat (Neira Piñeiro, 2003). Aquest narrador es posa especialment de manifest en 

els plans en què l’elecció de l’enquadrament proporciona a l’espectador un 

coneixement superior o inferior al dels personatges o quan l’obliga a fixar l’atenció en 

algun element concret que, d’una altra forma, hauria passat desapercebut. Els 

moviments de càmera es relacionen també amb la presència d’una instància narradora 

que guia la mirada de l’espectador a través de l’espai de ficció.  

                                                
46 El terme diegesi resulta confús, ja que s’utilitza com a oposat a mimesi i també per a descriure 

l’univers en el qual la història té lloc. Per a Canet i Prósper (2009) la confusió prové de la traducció diégèse 
com ʽdiegesiʼ quan hauria de ser ʽdiegèticʼ. 

47 Como en Yo nunca fallo: https://youtu.be/ybebykivowa. 
48 Com en Estamos rodeados: https://youtu.be/2dftnhwbbiw. 
49 Com en l’anunci d’Apple titulat Onions: https://youtu.be/zccjgn4nndu. 
50 Com passa en l’anunci de KH-7: https://youtu.be/nmiub75xxzg. 
51 Tant Sánchez Navarro (2006) com Canet i Prósper (2009) apunten que la denominació correcta és 

autor implicat (implied autor), però autor implícit és la més estesa.  
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El meganarrador pot ser reconstruït a través de la mise-en-scène, ja que l’espectador 

percep imatges que han sigut seleccionades i organitzades per algú (Branigan, 1992). 

Aquestes marques seran més evidents en la mesura en què l’autor real decidisca fer-ho. 

Es tracta d’una elecció d’estil, que va des de la narració més autoconscient fins a una de 

més transparent o neutra. La tendència de la narrativa de Hollywood és, precisament, 

esborrar les marques d’enunciació per a aconseguir que l’espectador perceba que la 

història es conta per si mateix, fent transparent el mateix procés discursiu. Però hi ha 

un altre tipus de narratives que pretenen transgredir aquesta convenció. Que 

l’espectador siga conscient del mateix procés d’enunciació és una de les pretensions del 

discurs modern com a reacció a la transparència del discurs clàssic (Canet & Prósper, 

2009). La màxima autoconsciència es pot produir quan es traspassen les barreres del 

text, allò que Genette (1989) anomena metalepsi, bé per un joc de relacions entre 

personatges procedents d’històries situades en diferents nivells narratius, bé per la 

mirada d’un personatge directament a càmera que interpel·la l’espectador. Una altra 

fórmula extrema és que la narració dirigisca tota l’atenció cap a la creació del mateix 

discurs, com passa en L’home de la càmera, de Dziga Vertov, pel·lícula documental en 

què es mostra el procés de captació de les imatges.  

El grau d’evidència d’un meganarrador afectarà la recepció del relat i la suspensió 

d’incredulitat. Segons Vorderer (2003), hi ha dos tipus de recepció: el mode analític i el 

mode afectiu. El mode analític suposa una certa desafecció, de manera que l’espectador 

no se sent emocionalment implicat amb els personatges ni la trama, sinó que gaudeix 

de la forma de representació. En canvi, la manera afectiva suposa viure el relat des de 

dins, fet que significa que el subjecte es deixa portar per la història i els personatges. 

Encara que es poden combinar aquestes dues formes de recepció durant un visionat, 

com més evident siga el meganarrador, menor serà la implicació afectiva de 

l’espectador. D’altra banda, una condició necessària en la ficció és la suspensió de la 

incredulitat, terme que s’aplica quan el destinatari d’un relat prescindeix del sentit crític 

per a endinsar-se en el món proposat pel relat i que deriva del concepte de 

versemblança d’Aristòtil, segons el qual una mentida creïble convenç abans que una 

veritat increïble. Si el meganarrador resulta massa obvi, la suspensió de la incredulitat 

pot desaparèixer. 
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EL NARRADOR DELEGAT 

L’autor implícit o meganarrador és responsable del showing, però pot decidir delegar la 

narració, el telling, en un personatge en determinats moments. Aquests narradors 

delegats només serien responsables del relat verbal, en canvi, el meganarrador ho és de 

la resta dels elements narratius. El més habitual és que les imatges acompanyen el 

discurs verbal del personatge narrador, encara que també pot succeir que ho corregisca, 

ho complete o ho desmentisca, com en The Usual Suspects (Sospitosos habituals, Bryan 

Singer, 1995) o en Forrest Gump (Robert Zemekis, 1994). No obstant això, a vegades pot 

donar-se el cas que la veu en over d’un personatge sembla controlar les imatges. Una 

mostra d’aquest cas és American Beauty (Sam Mendes, 1999) pel·lícula en la qual el 

narrador es permet fer referències explícites al que l’espectador està veient, de manera 

que sembla controlar tant el showing com el telling. 

Depenent de la relació que mantinga el narrador delegat amb la història narrada, es pot 

distingir entre narrador homodiegètic i heterodiegètic. El narrador heterodiegètic es 

caracteritza per narrar una història en la qual ell no hi és. Per part seua, el narrador 

homodiegètic participa com a personatge i, per tant, coneix la història de primera mà; 

al seu torn, aquest personatge homodiegètic pot ser protagonista (narrador 

autodiegètic) o pot ser observador (narrador testimoni). D’altra banda, l’acte de narrar 

pot estar representat o no. Si no està representat, es tracta d’un narrador extradiegètic. 

Si està representat, el narrador forma part de la història com a personatge, és un 

narrador intradiegètic. En combinar aquestes possibilitats es configuren quatre tipus de 

narradors: extraheterodiegètic, extrahomodiegètic, intraheterodiegètic i 

intrahomodiegètic.  

 

NARRADOR DELEGAT EXTRAHETERODIEGÈTIC 

Aquest tipus de narrador està absent de la diegesi; és a dir, mai apareix representat en 

el relat. És una veu impersonal d’una procedència incerta que sembla saber-ho tot i 

narra la història en tercera persona, per la qual cosa equivaldria a una focalització zero. 
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L’ús d’aquest és molt freqüent en documentals. L’anunci Estamos rodeados52 per a 

Loteries i Apostes de l’Estat constitueix una mostra d’aquest tipus de narrador. 

NARRADOR DELEGAT EXTRAHOMODIEGÈTIC 

És un narrador que conta una història en la qual ell participa com a personatge, bé com 

a observador (narrador testimoni), bé com a protagonista (narrador autodiegètic). 

L’acte de narrar no està representat dins del discurs; és a dir, la veu narradora és externa 

a la diegesi, però s’atribueix a un dels personatges. Pot ser una narració 

intencionadament partidista que pretén enganyar l’espectador com passa en la primera 

temporada de la sèrie Mr Robot (Sam Smail, 2015), en la qual la versió dels fets que 

narra Elliot es revela falsa. Un exemple publicitari de narrador autodiegètic el trobem 

en l’anunci Platja i Muntanya53 de la Fundació Mehuer, i en el de Juana 54, de ZonaJobs. 

NARRADOR DELEGAT INTRAHETERODIEGÈTIC 

Aquest tipus de narrador consisteix en un personatge que conta a un altre personatge 

alguna cosa que passa en una altra diegesi, és a dir, en un món fictici diferent del que 

ells estan protagonitzant. Per exemple, en Les mil i una nits, Sherezade relata al sultà 

histories que succeeixen a altres personatges en diversos llocs. En l’anunci Per sempre 

d’Audi55 està present aquest tipus de narrador. 

NARRADOR DELEGAT INTRAHOMODIEGÈTIC 

Aquest tipus de narrador té lloc quan un personatge conta la seua història a un altre 

personatge. A diferència del narrador intraheterodiegètic, el narrador i el que aquest 

narra pertanyen a la mateixa diegesi. A diferència del narrador extrahomodiegètic, no 

es dirigeix directament a l’espectador. Sol haver-hi un pretext perquè comence la 

narració, com una entrevista, una confessió, un judici, una carta, un diari, etc. Una 

vegada que el narrador delegat comença amb la narració, el meganarrador pren les 

regnes i només les cedeix esporàdicament. Un exemple cinematogràfic el trobem en 

                                                
52 https://youtu.be/p-qmldwt2fc 
53 https://youtu.be/2dftnhwbbiw 
54 https://youtu.be/d6qhq94ythe 
55 https://youtu.be/rfssccamkl8 
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Forrest Gump (Robert Zemekis, 1994), on el protagonista va revelant la seua 

extraordinària història a les diferents persones que esperen l’autobús. L’anunci 

Biblioteca56  de Coca-Cola també té aquest tipus de narrador amb el pretext d’una 

trucada de telèfon. 

RELACIÓ ENTRE MEGANARRADOR I NARRADOR DELEGAT 

Generalment, el meganarrador corrobora amb imatges la veu del narrador delegat, però 

altres vegades el desmenteix, com passa en l’anunci Biblioteca. Aquest joc no se sol 

donar amb els narradors extradiegètics, especialment en el cas d’extraheterodiegètic, 

ja que la veu en off i la seua omnisciència s’assumeixen com a sinceres. No obstant això, 

els narradors homodiegètics poden ser menys fiables, perquè potser menteixen per 

alguna raó (ser declarats innocents, guanyar l’amor d’un altre personatge, etc.); també 

pot ser que no coneguen tota la veritat o que tinga una visió particular de les coses, com 

en el cas de Forrest Gump. En aquests casos, la versió del narrador delegat és 

desmentida, bé pel mateix meganarrador que mostra imatges que contradiuen les 

paraules, bé pels relats d’altres personatges. Dins dels narradors homodiegètics, 

l’extrahomodiegètic sol ser més fiable que l’intrahomodiegètic per la mateixa 

connotació de sinceritat que s’atorga a l’extraheterodiegètic encara que siga una veritat 

subjectiva. Justament amb aquesta connotació juga la primera temporada de la sèrie 

Mr. Robot (Sam Esmail, 2015) i es demostrarà equivocada a causa de l’estat mental del 

protagonista. El narrador delegat intrahomodiegètic és el que sol presentar més dubtes 

sobre la seua fiabilitat, sobretot quan hi ha una focalització interna múltiple amb 

versions contradictòries entre si.  

En els anuncis narratius, els narradors delegats homodiegètics solen ser fiables; és a dir, 

el meganarrador no contradiu, sinó que dona suport amb imatges a la seua versió. 

S’utilitzen com a estratègia persuasiva, ja que confiem en l’experiència personal que 

algú ens conta. 

 

                                                
56 https://youtu.be/ecidjedkdei 
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DES DE QUINA PERSPECTIVA ES TRANSMET LA INFORMACIÓ 

Un altre dels problemes relacionats directament amb la figura del meganarrador és la 

focalització, un concepte complex que tracta des de quina perspectiva cognitiva es 

transmet la informació. Si l’autor opta per narrar els fets objectivament, la focalització 

serà externa, mentre que si decideix que es compten subjectivament, es considerarà 

focalització interna. La fórmula mixta s’anomena focalització zero57. En aquest últim 

tipus, el coneixement de la història que té l’espectador es considera il·limitat, perquè té 

accés a qualsevol tipus d’informació. El meganarrador és omnipresent i pot mostrar tant 

les accions que succeeixen en diferents llocs en el present com les passades i les futures. 

No sols coneix els successos; també sap els desitjos, els secrets i els pensaments dels 

diferents personatges. Es considera un tipus de narració «extremadament 

comunicativa» (Canet & Prósper, 2009, p. 162) i també s’anomena espectatorial. Un 

exemple seria l’anunci de Lacoste titulat The Big Leap58, ja que narra tant el que passa 

de manera objectiva com el que sent el personatge de manera metafòrica. Per contra , 

la narració es considera limitada quan el que es conta a l’espectador està filtrat per la 

perspectiva d’un personatge. Hi ha dues possibilitats: que tota la història es narre des 

del punt de vista d’un personatge protagonista (focalització interna fixa), o que es canvie 

el punt de vista entre diferents personatges (focalització interna variable). Així, gran part 

de l’anunci Monty the Penguin59, de John Lewis, es conta des de la perspectiva del nen 

protagonista i només al final apareix el punt de vista real de la mare, per la qual cosa 

podem considerar-ho una focalització interna variable. 

Jost (1983) introdueix també els termes ocularització i auricularització per als textos 

audiovisuals. Es parla d’ocularització zero60 quan el pla no correspon a cap instància 

intradiegètica, que en anglès s’anomena nobody’s shot. Dit d’una altra manera, la 

càmera ocupa un lloc propi, no equival a la mirada de cap personatge, i subratlla així 

l’autonomia del narrador implícit. Igualment, l’auricularització zero té lloc quan el so no 

està filtrat per cap personatge. Per contra, la ocularització interna és un pla que 

                                                
57 Potser una denominació més clara hauria sigut focalització neutra. 
58 https://youtu.be/n4t00d_ipvk 
59 https://youtu.be/0dpdikuu_cy 
60 Igualment, potser hi havia sanat més explicatiu dir ocularització/auricularització neutra. 
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s’identifica amb la mirada d’un personatge. Pot ser primària o secundària. Hi ha 

ocularització interna secundària quan deduïm pel context que un pla s’està veient a 

través dels ulls d’un personatge (per exemple, un ràcord de mirada). És ocularització 

interna primària quan hi ha una petjada que permet a l’espectador establir una analogia 

amb la seua percepció pròpia i deduir que algú està veie nt la imatge. Per a això es poden 

utilitzar els plans subjectius de percepció següents: 

- La imatge està deformada per a indicar que el personatge està sota l’efecte de 

les drogues. 

- La forma de la imatge suggereix el forat d’un pany, uns prismàtics, una ullera de 

llarga vista o un microscopi. 

- Apareix representada una part del cos que remet al punt de vista dels ulls, com 

un serrell o unes ulleres. 

- Es mostra la parteix inferior del cos en pla picat. 

- La càmera tremola o es mou bruscament. 

Per part seua, la auricularització interna primària té lloc quan la deformació del so 

apunta a una escolta particular (per exemple, un personatge que està submergit), però 

és secundària quan es dedueix pel muntatge o la representació visual.   

Com s’ha dit, l’anunci Monty the Penguin presenta focalització interna, però 

l’ocularització i auricularització són zero. No obstant això, on exemple d’anunci que 

utilitza la focalització, l’ocularització i l’auricularització internes és el titulat Atrapados61, 

de Sonae Sierra, contra l’assetjament. Per tant, la distinció entre punt de vista cognitiu 

(focalització) i punt de vista perceptiu (ocularització/auricularització) és pertinent. 

DIVISIÓ DEL SABER NARRATIU 

Per a aconseguir captar l’interès sobre el que conta, una de les estratègies utilitzades és 

la divisió del saber, allò que Branigan (1992) anomena disparitat de coneixements entre 

els personatges i l’espectador. La relació entre el que sap l’espectador i el que sap el 

personatge depèn de la mena de focalització: si la focalització és interna, l’espectador 

                                                
61 https://youtu.be/rq4gflq4dxc 
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sabrà el mateix que el personatge; si la focalització és externa, l’espectador sabrà menys 

que el personatge; i si la focalització és zero, l’espectador sap més que qualsevol 

personatge. En resum, es poden donar tres tipus de divisió del saber: 

- Igualtat. L’espectador sap el mateix que el personatge protagonista per la 

qual cosa els dos coneixen la història al mateix temps i la narració es 

restringeix al coneixement d’aquest personatge; és a dir, hi ha focalització 

interna. És molt habitual en el gènere de misteri, de detectius, o de cinema 

negre, en els quals la narració comença plantejant una situació (un 

assassinat, generalment) que genera interrogants: què ha passat?, qui ho ha 

fet?, per què ha passat? Aquest tipus de narració vol despertar la curiositat 

en l’espectador ocultant-li les causes de les conseqüències ja mostrades. Es 

restringeix el saber narratiu al coneixement del personatge detectiu, amb qui 

l’espectador comparteix la motivació i l’obstinació per a resoldre el misteri.  

- Inferioritat. L’espectador sap menys que el personatge protagonista perquè 

hi ha focalització externa. Aquest desequilibri genera sorpresa quan, al final, 

es revela la informació oculta, habitualment a través d’un altre personatge. 

Són exemples d’aquest tipus de divisió del saber l’anunci de Mitsubishi 

Fluffy62, ja que el narrador oculta a l’espectador fins al final quin animal ha 

arreplegat la nena, i el de RENFE Aprender de ellas63, en el qual s’oculta que 

qui se’n va és l’àvia.  

- Superioritat. L’espectador sap més que cadascun dels personatges per 

separat a causa de la focalització zero. L’interès se centra en com i quan el 

personatge descobrirà el malentès o la confusió que s’hi ha creat i que ha 

generat el suspens. En l’anunci Abuela 64 de l’ONCE, l’espectador sap el que 

un personatge ignora: que li han deixat un dècim guanyador.   

Aquest repartiment de sabers es pot mantenir constant o es pot alterar en moments 

determinats del relat. Genette (1989) proposa dues opcions: la paralipsi i la paralepsi. 

                                                
62 https://youtu.be/zjuxuofmh8y 
63 https://youtu.be/yxdbh5uaxzw 
64 https://youtu.be/c2dgsbfhxic 



María J. Ortiz 
 

 68 

En la paralepsi, es dona més informació de la que caldria segons el tipus modal 

predominant. La pel·lícula Vertigo (Vertigen, Alfred Hitchcok, 1958) n’és un exemple; 

fins a la meitat del film la narració segueix el punt de vista d’Scottie (James Stewart), per 

la qual cosa l’espectador sap el mateix que ell. Aquesta proposta de focalització interna 

s’altera quan Judy (Kim Novak) ofereix a l’espectador la seua confessió. Revelada la 

mentida, l’interès es dirigeix cap a en quin moment la descobrirà Scottie i com 

reaccionarà quan reconega que ha sigut víctima d’un engany fatídic. Per contra, en la 

paralipsi es reté informació, és a dir, s’hi lliura menys de la que caldria segons la mena 

de divisió de sabers que preval en el relat. Una mostra cinematogràfica la trobem en la 

pel·lícula The Sixth Sense (El sisè sentit, M. Night Shyamalan, 1999), en la qual predomina 

la focalització zero, és a dir, l’espectador hauria de tenir un grau de coneixement de la 

història superior al dels personatges per separat. Tanmateix, en la seqüència inicial 

disparen al doctor Malcom Crowe (Bruce Willis) i resulta ferit greument; després d’una 

fosa a negre, hi apareix de nou, en el que s’interpreta com una el·lipsi temporal, però 

s’oculta a l’espectador una informació essencial que serà revelada al final. L’anunci de 

Movistar Love story, por un internet seguro 65  també oculta informació rellevant al 

començament de la història: que els dos són, en realitat, adults. 

GENERACIÓ D’EXPECTATIVES 

En dosificar la informació, l’espectador supleix les dades que li falten triant entre 

diferents opcions; algunes de les seues deduccions es veuran confirmades i d’altres no. 

Així, l’espectador s’implicarà emocionalment en el que s’està comptant. Una estratègia 

possible rep el nom d’expectativa satisfeta i consisteix en el fet que la interpretació de 

l’espectador siga corroborada. L’estratègia oposada és la inversió d’expectatives i en 

aquesta el que ha anticipat l’espectador no s’acompleix; aquesta segona és una opció 

arriscada, perquè pot provocar sorpresa o alleujament, però també engany o decepció. 

De qualsevol manera, el procés ha de ser dinàmic, és a dir, unes vegades es confirmaran 

les expectatives i d’altres vegades es desmentiran.  

                                                
65 https://youtu.be/lt0wao7fnyo 
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Segons Canet i Prósper (2009), per a generar expectatives se sol recórrer a les 

estratègies següents: el gag repetitiu, el subratllat, la implantació, l’efecte de primacia i 

la informació transtextual.  

EL GAG REPETITIU 

El gag repetitiu (running gag en anglès) és la repetició d’una mateixa acció per part d’un 

personatge, habitualment amb finalitats còmiques. Pot ser un tic, una frase, una reacció 

determinada, etc. L’espectador espera que el detall graciós es repetisca, però se solen 

introduir variacions que sorprenguen i produïsquen una hilaritat cíclica i creixent. Un 

exemple d’aquesta estratègia és l’anunci de la companyia Bouygues per al Nadal del 

201866, en el qual es repeteix el ball del personatge del pare amb una cançó al llarg dels 

anys fins que és el fill el que l’inicia amb el seu bebè, i el converteix així en una picada 

d’ullet familiar i entranyable.   

SUBRATLLAT 

El subratllat consisteix a dirigir l’atenció de l’espectador cap a algun aspecte concret per 

a després fer un gir i sorprendre, fet que en la bibliografia anglosaxona es coneix com a 

xarxa herring67. L’objectiu és que ens fixem en una dada que conduïsca a una conclusió 

errònia. Per exemple, en l’anunci Mitsubishi68, la nena diu que va a visitar Fluffy i 

seguidament apareix amb un conillet, per la qual cosa l’espectador dedueix que aquest 

és el nom de la mascota; més endavant la història fa un gir inesperat quan descobrim 

que Fluffly és un cocodril. 

IMPLANTACIÓ 

Si el subratllat condueix l’atenció cap a una dada que pot ser interpretada erròniament, 

la implantació ofereix la informació de manera que passa desapercebuda a l’espectador 

i només al final s’adonarà de la rellevància que té. Generalment, la narració torna enrere 

i repeteix els successos i crida l’atenció sobre els detalls que han passat inadvertits. Un 

                                                
66 https://youtu.be/6ph88aal7hu 
67 El nom d’aquesta maniobra de distracció prové d’un peix en salmorra amb una olor molt forta 

que s’usava per a ensinistrar als gossos conillers. 
68 https://youtu.be/zjuxuofmh8y 
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exemple està al final de la pel·lícula El sisè sentit. Quan Malcom descobreix que està 

mort, recorda tot el que Cole li havia dit sobre els fantasmes i en aquest moment 

comprèn que havia tergiversat les pistes. Un exemple publicitari d’implantació el trobem 

en l’anunci de l’ONG Sandy Hook Promise titulat Evan69, en el qual es conta una història 

d’amor adolescent mentre en segon terme es donen senyals d’una desgràcia imminent 

que passen desapercebuts en el primer visionat.  

EFECTE DE PRIMACIA 

Aquesta estratègia consisteix a qüestionar la primera impressió generada en 

l’espectador al començament del relat. S’utilitza habitualment en les històries de falsos 

culpables, com Frenzy (Frenesí, Alfred Hitchcock, 1972), on la manera de presentar el 

personatge fa que es confonga amb un assassí encara que al final l’espectador 

descobreix que s’ha precipitat en les seues conclusions. És a dir, la narració genera una 

expectativa cap al personatge que més tard s’invertirà. És el que passa també en l’anunci 

de RENFE Aprender de ellas 70, en adonar-nos que hem deduït erròniament que qui se’n 

va a viure amb el nuvi és la néta, i no l’àvia.  

 

INFORMACIÓ TRANSTEXTUAL 

Les expectatives no solament es generen a partir de la informació del relat, també 

provenen de fora . Per exemple, de les convencions de gènere cinematogràfic, de les 

trames arquetípiques o dels personatges estereotipats. L’eficàcia d’aquesta informació 

dependrà del grau de coneixement que tinga l’espectador d’aquestes normes, que no 

sols es refereixen al contingut (personatges, successos…), sinó també a l’expressió 

audiovisual (ambient, il·luminació, banda sonora…): com més gran siga el seu 

coneixement sobre aquests patrons, més influirà en les seues expectatives. Així doncs, 

a causa de les convencions pròpies dels gèneres cinematogràfics esperem que passen 

                                                
69 https://youtu.be/a8syqeftbkc 
70 https://youtu.be/yxdbh5uaxzw 
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algunes accions en una història de terror i ens sorprenem si no ocorren. És l’estratègia 

utilitzada en anuncis com el Killer Skin71 d’Olay o el del Yo nunca fallo de KH-772. 

   

                                                
71 https://youtu.be/3kuq4i_vsso 
72 https://youtu.be/ybebykivowa 
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 Conceptes bàsics que cal retenir 

ü L’èxit comunicatiu d’una narració resideix en com es distribueix la informació. Per 

tant, una de les tasques primordials consisteix a decidir través de qui es lliura la 

informació a l’espectador, des de quina perspectiva i com es dosificarà. 

ü L’autor real és el dissenyador de l’obra narrativa, qui decideix si hi haurà o no 

narrador i en quina forma intervindrà en el relat. Si tria que no hi haja narrador 

(mostració, o showing), estarà optant per una narració més transparent en la qual 

sembla que la història es conta per si mateix a través de les accions dels personatges. 

Si tria que sí que hi haja narrador (narració, o telling), aquest serà un intermediari.  

ü L’autor implícit, també conegut com meganarrador, pot ser reconstruït a través de 

la mise-en-scène quan l’espectador percep que les imatges han sigut seleccionades 

i organitzades per algú Aquestes marques seran més evidents en la mesura en què 

l’autor real decidisca fer-ho. Es tracta d’una elecció d’estil, des d’una narració més 

autoconscient a una altra més transparent o neutra. 

ü El meganarrador pot cedir la veu en moments determinats del relat a un narrador 

delegat. Aquest narrador pot ser extraheterodiegètic (algú extern conta a 

l’espectador els fets), extrahomodiegètic (un personatge conta a l’espectador fets 

que ha viscut o vist en primera persona), intraheterodiegètic (un personatge conta 

a un altre personatge fets ocorreguts a altres personatges), intrahomodiegètic (un 

personatge conta a un altre personatge fets que ha viscut en primera persona). Els 

narradors homodiegètics presenten més dubtes sobre la seua fiabilitat. 

ü S’anomena focalització el punt de vista cognitiu amb el qual es transmet la 

informació. Per als textos audiovisuals, s’utilitzen també els termes ocularització i 

auricularització, que fan referència al punt de vista perceptiu visual i auditiu 

respectivament. 

ü Es distingeixen tres tipus de focalització: zero (narrador omniscient), externa 

(limitada a l’exterior dels personatges) i interna (limitada a l’interior dels 

personatges). 

ü L’ocularització és zero quan no equival a la mirada de cap personatge. Igualment, 

l’auricularització zero té lloc quan el so no està filtrat per cap personatge. Per contra, 

l’ocularització interna i l’auricularització interna primària tenen lloc quan hi ha una 
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petjada que permeta a l’espectador establir una analogia amb la seua percepció 

pròpia. És primària quan hi ha alguna marca que ho indique i secundària quan es 

dedueix per context.  

ü Una estratègia per a captar l’interès és la disparitat del saber narratiu. En la paralipsi 

es reté informació per a causar sorpresa. En la paralepsi, per contra, es dona més 

informació per a produir-hi suspens. 

ü Per a aconseguir la implicació emocional de l’espectador es juga amb les seues 

expectatives. Se sol recórrer a les estratègies següents: el gag repetitiu, el subratllat, 

la implantació, l’efecte de primacia i la informació transtextual.  
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ESTRUCTURES NARRATIVES  

ESTRUCTURES MONOTRAMA 

L’estructura monotrama està composta per una trama principal acompanyada per una 

o diverses trames secundàries subordinades, dedicades, sobretot, a la relació del 

protagonista amb altres personatges, i habitualment una d’aquestes és un romanç. La 

trama principal s’orienta a la consecució d’un objectiu que suposarà per al protagonista 

un aprenentatge. Per tant, es podria distingir entre la trama exterior o física, i la interior 

o psicològica. En definitiva, la monotrama és una suma de diferents trames, però totes 

aquestes estan en funció d’una principal. 

D’altra banda, l’estructura monotrama estarà determinada per l’ordre, la freqüència o 

la duració en la qual es presenten els esdeveniments. 

ORDRE 

Els fets de la història es poden contar cronològicament en el discurs o de manera que 

l’ordre es veja alterat. Una vegada establit el temps present de referència (mitjançant la 

veu over, un text al començament, el que diu un personatge, etc.), caben dos tipus 

d’anacronies: retrospectiva (analepsi, o flashback) i anticipadora (prolepsis, o 

flashforward). La primera és un retorn al passat respecte del temps de referència que fa 

de present en el relat. Els elements formals que marquen un flashback solen ser: 

moviment d’acostament al personatge, fos encadenat, desenfocament, canvi de color, 

congelat, relació visual, so no diegètic i encavalcament sonor.  

El flashforward implica un salt al futur respecte del temps de referència. Els viatges en 

el temps no es consideren dins d’aquesta mena d’anacronia, ja que en aquests casos el 

futur és el present del personatge. A més, el flashforward ha d’anar acompanyat del 

retorn al temps present, ja que, en cas contrari, seria una el·lipsi. A diferència del 

flashback, és poc freqüent en el relat audiovisual. En la majoria de les ocasions té funció 

predictiva, com passa en la sèrie Medium (Glenn Gordon Caron, 2005-2011).  
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Una altra manera d’alterar l’ordre és contant els esdeveniments cap endarrere, com 

passa en Memento (Christopher Nolan, 2000), com també en l’anunci de Gas Natural 

Fenosa Rebobinando73 i en el de Google Mobile Un mal día para el traje gris 74. Un altre 

exemple diferent és l’anunci de la Fundació Abbé Pierre Be kind, rewind75, que compara 

el mateix esdeveniment contat en ordre diferent. 

FREQÜÈNCIA 

La freqüència és la relació entre els esdeveniments de la història i els del discurs. En 

general, es conta una vegada en el discurs el que passa una vegada en la història 

(freqüència singulativa) o es conta una vegada en el discurs el que passa diverses 

vegades en la història (freqüència iterativa), com quan veiem un personatge desdejunar 

només una vegada. Quan un esdeveniment passa diverses ocasions en la història i es 

mostra diverses vegades en el discurs, s’anomena freqüència múltiple. Per exemple, en 

la pel·lícula Hannah and her sisters (Hannah i les seves germanes, Woody Allen, 1986) 

es mostren consecutivament tres sopars d’Acció de Gràcies que tenen lloc en diferents 

anys. En la freqüència repetitiva, un succés que ha tingut lloc en la història una única 

vegada es mostra diverses vegades en el discurs. Podria ser: 

- Un mateix succés des de diferents punts de vista, com en Rashomon (Akira 

Kurosawa, 1950) o l’anunci de la DGT Tu trabajo más urgente es seguir vivo 76.  

- Un mateix succés amb variacions i diferents desenllaços, com en Lola rennt 

(Corre, Lola, corre, Tom Tykwer, 1998). En l’anunci Decisiones 77 de Creu Roja 

s’inverteix l’expectativa d’aquesta mena de freqüència ja que un mateix succés 

amb variacions té el mateix desenllaç. 

DURACIÓ 

Algunes formes de muntatge intervenen en l’estructuració del temps narratiu, fet que 

dona lloc a una temporalitat doble: la de la història i la del discurs. La relació entre les 

                                                
73 https://youtu.be/ofvrgkizuhy 
74 https://youtu.be/v81q23e3bgi 
75 https://youtu.be/duosw8v5lws 
76 https://youtu.be/hpq2ntltl94 
77 https://youtu.be/qfigghsnaba 
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dues és un dels elements fonamentals en la construcció del relat audiovisual. Hi ha tres 

possibilitats: 

- Temps equivalent o isocronia, quan la duració de la història i la del discurs 

són iguals. 

- Temps reduït, quan la duració del discurs és menor que la de la història.  

- Temps expandit, quan la duració del discurs és major que la de la història.  

TEMPS REDUÏT 

És la forma més utilitzada en els relats audiovisuals, tant per concisió com per estratègia 

narrativa. S’aconsegueix mitjançant el·lipsi, per condensació o amb efectes visuals. 

L’el·lipsi és un salt en la història, de manera que hi ha fragments de temps que sabem 

que han passat, però que no s’hi mostren. En general, són suprimits fragments en què 

no passa res rellevant, com desplaçaments, esperes o activitats rutinàries i 

intranscendents. En definitiva, consisteix a presentar només els fragments significatius 

d’un relat. Pot ser definida, si se sap el temps transcorregut, o no definida, si no podem 

deduir-lo. Així mateix, hi ha la possibilitat que estiga marcada, per exemple amb foses o 

cortinetes, i també que passa desapercebuda. Finalment, es poden elidir temps morts, 

que no siguen interessants des d’un punt de vista narratiu, o informació rellevant amb 

la finalitat de generar-hi suspens. 

La condensació és menys freqüent que l’el·lipsi. Consisteix en un esdeveniment que dura 

menys en el discurs que en la història. Por exemple, un travelling que comença amb un 

pla d’un rellotge que marca les 11.00, continua amb dues persones parlant durant dos 

minuts i quan acaba el rellotge marca les 11.05. No hi ha hagut un tall, per la qual cosa 

no pot considerar-se una el·lipsi sinó que el temps sembla haver-se comprimit. Una altra 

forma de condensació seria una imatge accelerada. 
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TEMPS EXPANDIT 

L’expansió temporal ha sigut menys utilitzada que la reducció temporal i s’aconsegueix 

mitjançant dilatació, ampliació o amb efectes visuals. 

La dilatació és un procediment per a expandir el temps que consisteix a superposar o 

inserir accions perquè el temps del discurs siga més gran que el temps de la història. 

S’utilitza per a subratllar l’acció amb el propòsit de donar-li intensitat dramàtica, com en 

l’execució de l’heroi en Braveheart (Mel Gibson, 1995). Un altre exemple pot ser l’anunci 

de la DGT Tu trabajo más urgente es seguir vivo 78, en el qual un mateix succés es 

repeteix des de diferents perspectives o es juxtaposen vistes diferents per a crear una 

intensitat emocional més gran.   

Un altre procediment per a l’expansió és l’ampliació, freqüent en moments en els quals 

està en perill algun personatge, com passa en el combat final entre l’Estrella de la Mort 

i els caces dels rebels en Star Wars: Episode IV (La guerra de les galàxies: episodi IV, 

George Lucas, 1977). Una veu indica que queda un minut i més tard, trenta segons. No 

obstant això, entre les dues referències temporals ha passat més de minut i mig. És a 

dir, el temps del discurs és més gran que el temps de la història.  

L’alentiment, congelació o l’anomenat bullet time, efecte que es troba en els combats 

de Matrix Reloaded (Lilly Wachowski i Lana Wachowski, 2003), són altres maneres 

d’expandir el temps. 

ESTRUCTURES MULTITRAMA 

Com s’ha vist, l’estructura monotrama té una trama principal doble (interior i exterior) 

al costat de diferents trames subordinades. Per contra, la estructura multitrama 

desenvolupa diferents trames principals protagonitzades per personatges diferents 

sense que es puga establir entre aquestes una jerarquia d’importància.  

Encara que des dels inicis del cinema hi ha hagut pel·lícules que han trencat amb la 

fórmula monotrama, el nombre de narracions audiovisuals multitrama ha augmentat 

                                                
78 https://youtu.be/hpq2ntltl94 
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els últims anys, especialment les de tipus multiprotagonista. S’han apuntat diferents 

causes per a explicar aquest fenomen. Por exemple, Silvey (2009) considera que és a 

causa de la influència de teories científiques com la del caos, els sis graus de separació 

o l’efecte papallona, ja que impliquen que tots els éssers humans estem relacionats 

d’alguna manera i que el que fa una persona pot afectar irremeiablement a una altra 

que no coneix.  

Les narracions amb diferents protagonistes permeten examinar un tema des de 

diferents perspectives i això afavoreix la implicació de l’espectador, precisament per la 

varietat de possibilitats per a la identificació que ofereix (Azcona, 2005). Les pel·lícules 

Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006), Crash (Paul Haggis, 2004) i Traffic (Steven 

Soderbergh, 2000) són exemples d’aquesta mena d’estructura coral que, segons Azcona 

(2010), es distingeix per les característiques següents: 

- Presenten un ampli espectre de personatges que es veuen embolicats en trames 

diferents. 

- Les trames poden ser independents o creuar-se. 

- Sol haver-hi un tema comú que emmarca les trames. 

- Tots els personatges coincideixen en un espai. 

- Les diferents trames es poden narrar paral·lelament o seqüencial. 

- Tenen més importància els personatges que les accions.  

- La causalitat no és el principi que estructura l’acció, sinó l’atzar o la dinàmica de 

grup. 

- S’estableixen connexions inesperades o improbables entre personatges. 

- La presència de diferents punts de vista, i a vegades contradictoris, suggereix la 

complexitat i les múltiples facetes dels temes tractats.  

Els anuncis Thank you, mom79 de&P G i New Year is coming, be ready with Canon80, es 

poden considerar multiprotagonistes ja que presenten un ampli espectre de 

                                                
79 https://youtu.be/rdqrwbvrzeg 
80 https://youtu.be/psytvngfvwg 
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personatges, tenen un tema comú que els emmarca i suggereix les múltiples facetes de 

la idea tractada.  

Ramírez Berg (2006) divideix l’estructura multiprotagonista en quatre tipus: polifònica, 

paral·lela, en cadena, o de personalitat múltiple.  

TRAMA POLIFÒNICA 

La trama polifònica es caracteritza per l’existència de múltiples protagonistes que 

comparteixen una mateixa localització durant un curt espai de temps i que acaben 

connectats d’alguna manera. Un exemple és la pel·lícula Crash (Paula Haggis, 2004), en 

la qual el descobriment en la cuneta d’un home assassinat canviarà en un dia la vida 

d’una sèrie de personatges que viuen a Los Angeles (USA). Per a Bruns (2008), es pot 

comparar aquesta trama amb la música polifònica que combina diferents sons de 

manera harmònica. On exemple magistral d’aquesta miscel·lània de veus és Magnolia 

(Paul Thomas Anderson, 1999) amb deu protagonistes diferents.  

Ramírez Berg (2006) remarca que no totes les pel·lícules amb múltiples protagonistes 

són polifòniques. Per exemple, Ocean’s Eleven (Steven Soderbergh, 2001) no ho és 

perquè els onze personatges treballen en equip per a aconseguir un únic objectiu ben 

definit. Per contra , en una trama polifònica cada personatge té una meta. A més, la 

trama polifònica es caracteritza perquè tots els personatges comparteixen una mateixa 

unitat espacial o temporal, bé perquè es troben en un edifici (un hotel en Grand Hotel, 

Edmund Golding, 1932) o zona geogràfica (Los Angeles en Crash, Paul Haggis, 2004), bé 

perquè l’acció ocorre en un temps molt curt (un únic dia en Dazed and Confused, Richard 

Linklater, 1993).  

TRAMA PARAL·LELA 

En les trames paral·leles els protagonistes es troben en un temps o espai diferents, al 

contrari de la trama polifònica, però hi ha un tema que, d’alguna manera, els uneix. El 

nombre de trames sol ser un màxim de quatre. Per exemple, en Traffic (Steven 

Soderbergh, 2000), es conten tres històries vinculades amb les drogues: un polític d’Ohio 

responsable de la lluita contra el narcotràfic amb una filla drogoaddicta, una dona a San 
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Diego embarassada i casada amb un narcotraficant detingut disposada a tot per a 

continuar amb el seu nivell de vida, i un policia de Tijuana que lluita contra els càrtels de 

la droga i la corrupció. En el cas de Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006), es conta 

la història de diverses persones que acaben vinculades entre si per una arma: uns nens 

marroquins juguen amb un rifle i disparen accidentalment una dona nord-americana 

que està de viatge; la dona malferida és traslladada al poble més pròxim juntament amb 

el seu marit per la qual cosa la seua tornada a casa es retarda; els fills de la parella estan 

a cura d’una dona mexicana que, per a no perdre’s les noces del seu fill, viatja a Tijuana 

amb els nens, però a la tornada la detenen per segrest al no tenir el consentiment dels 

pares; l’arma utilitzada pels nens marroquins va ser un regal d’un home de negocis 

japonès en un viatge al Marroc.  

TRAMA EN CADENA 

La trama en cadena presenta de manera enllaçada històries amb alguna cosa en comú. 

Per exemple, en Le violon rouge (El violí roig, François Girard, 1998) es conta la vida dels 

diferents personatges que a través del temps han sigut els propietaris d’un violí 

envernissat en roig construït en el segle XVII. En aquesta estructura encaixa l’anunci 

Families diversas81 de Coca-Cola, ja que passa de família a família per al·lusió. 

TRAMA DE PERSONALITAT MÚLTIPLE 

En la trama de personalitat múltiple hi ha diverses persones que conviuen dins del 

mateix personatge, bé perquè el personatge té una malaltia mental, bé perquè ha 

perdut la memòria, bé perquè es tracta d’un engany. Un exemple és The Fight Club. 

Buckland (2009) anomena aquesta mena de cinema com a puzzle film mentre que 

Elsaesser (2009) prefereix el terme mind game films. Sovint els límits entre diferents 

nivells de realitat són confusos i estan plens d’enganys, il·lusions, laberints, ambigüitats 

o coincidències. Les múltiples veritats es poden justificar de diverses maneres:  

- Algú està enganyant el personatge sense que ell ho sàpia. En The Truman Show, 

(El xou de Truman, Peter Weir, 1998) el protagonista no és conscient de ser el 

                                                
81 https://youtu.be/occgaxedbnq 
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centre d’un programa de telerealitat des del seu naixement i que la seua ciutat, 

Seahaven, és un decorat construït sota una gran cúpula.  

- El personatge percep el joc, però desconeix amb qui està jugant. The Game 

(David Fincher, 1997) conta la història d’un banquer ric que rep un regal 

misteriós que converteix la seua vida en un joc molt perillós. 

- S’ha amagat informació crucial o s’ha presentat a l’espectador de manera 

ambigua. És el cas de The Sixth Sense (El sisè sentit, M. Night Shyamalan, 1999), 

que oculta que el doctor Crowe és un fantasma. 

- El personatge experimenta diferents realitats incompatibles entre si, com passa 

en A Beatifull Mind (Una ment meravellosa, Ron Howard, 2001), la biografia del 

matemàtic John Nash que patia esquizofrènia. 

Malgrat les variacions, totes tenen en comú que es desorienta i es confon de manera 

deliberada l’espectador, a qui això no li importa ni se sent traït. És a dir, la suspensió de 

la incredulitat no resulta afectada. 

L’anunci d’Apple Better you 82  és un exemple humorístic de personalitat múltiple: 

diferents realitats d’un mateix personatge, cada vegada més actiu, gràcies al producte 

anunciat.  

 

  

                                                
82 https://youtu.be/ms4yxjcvw3s 
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 Conceptes bàsics que cal retenir 

ü L’estructura monotrama, que es caracteritza per estar orientada al fet que el 

protagonista aconseguisca un objectiu. Pot narrar els esdeveniments linealment o 

alterant-ne l’ordre, la freqüència i la duració. 

ü Una vegada establit el temps de referència, es poden produir dos tipus d’anacronies 

o pertorbacions de l’ordre en el relat: retrospectiva (analepsi, o flashback) o 

anticipadora (prolepsi, o flashforward).  

ü La freqüència amb què es conta un esdeveniment pot ser singulativa (alguna cosa 

ocorre una vegada i es conta una vegada), múltiple (alguna cosa ocorre diverses 

vegades i es conta diverses vegades), repetitiva (alguna cosa ocorre una vegada i es 

conta diverses vegades amb diferents punts de vista) o iterativa (alguna cosa ocorre 

diverses vegades i es conta només una vegada).  

ü La relació entre temps de la història i temps de discurs pot ser equivalent, reduïda o 

expandida. La duració del temps del discurs és menor que la de la història quan 

s’utilitza l’el·lipsi (fragments que no es mostren), la condensació (és major el temps 

diegètic que el de muntatge) o determinats efectes visuals com l’acceleració. La 

duració del temps del discurs és més gran que la de la història quan s’usa la dilatació 

(una mateixa acció vista des de diferents perspectives), l’ampliació (dura menys el 

temps diegètic que el del muntatge) o determinats efectes visuals com la congelació 

o el bullet time. 

ü Encara que sempre hi ha hagut pel·lícules que han trencat amb la fórmula 

monotrama clàssica, el nombre de narracions audiovisuals multitrama ha augmentat 

els últims anys, especialment les estructures multiprotagonista. 

ü L’estructura multiprotagonista pot ser de quatre tipus: polifònica, paral·lela, en 

cadena o de personalitat múltiple.  
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