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Resum 

El Motiu és un doucmental de muntanya de 12 minuts on s’hi sintetitzen les conclusions 

teòriques i tècniques del procés d’investigació del TFG. L’obra es divideix en tres actes 

on s’hi pretén unificar la tradició del Cinema de Muntanya, l’observació del 

paisatgisme, les simfonies urbanes i les innovacions pròpies del vídeo digital. Al nucli 

del projecte s’hi troba la difusió del respecte per la muntanya i la renovació del 

llenguatge narratiu de les pel·lícules d’aventura esportiva. 

Resumen 

El Motiu es un documental de montaña de 12 minutos en el que se sintetizn las 

conclusiones teóricas y técnicas del proceso de investigación del TFG. La pieza se 

divide en tres actos en los que se pretende unificar la tradición del Cinde de Montaña, la 

observación del paisajismo, las simfonías urbanas y las innovaciones propias del vídeo 

digital. En el núcleo del proyecto se halla la difusión del respeto por la montaña y la 

renovación del lenguaje narrativo en los filmes de aventura deportiva. 

Abstract 

El Motiu is a 12 minutes mountain documentary where the technical and theoretical 

conclusions of the research process of the TFG are summarized. The work is divided in 

three acts that try to unify the tradition of the Mountain Films, the landscape 

observation, the urban symphonies and the digital video innovations. At the core of the 

project we find the spreading of the respect for the mountain and the renovation of the 

narrative language of the adventure sports’ movies. 
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1. Introducció. !
El Motiu és un documental de muntanya d’uns 10 minuts resultat del treball de fi de grau que 

investiga les noves vies d’un subgènere anomenat simfonia urbana. D’una banda, explora el 

paisatge de muntanya i l’entorn alpí de les valls d’Andorra i el Pirineu. D’altra banda, 

s’acompanya al protagonista a través de diferents modalitats esportives desenvolupades en 

aquest entorn rural i de muntanya. El missatge final vol transmetre l’amor i el respecte per la 

muntanya i la naturalesa, una visió que tant protagonista com autor comparteixen. 

Cims, boscos, llacs, horitzons i demés elements própis d’un paisatge alpí són el cos del 

documental durant el primer i darrer acte. L’espectador té l’oportunitat d’observar paratges 

salvatges o de difícil accés. Així doncs, el repte consisteix en intentar captar tota la bellesa i 

majestuositat de la muntanya per convertir-la en un producte visual accessible al públic. El 

gènere del documental es caracteritza per mostrar la realitat tant externa (paisatge i activitat 

esportiva) com interna (missatge i significat) que està sent observada. L’obra rep una notòria 

influència del subgènere del documental que apareix als anys vint sota el nom de simfonia 

urbana, en quant a estructura, muntatge, estètica, i manca de l’aspete narratiu clàssic. Aquest 

subgènere del documental es caracteritza per la creació de ritmes i sensacions creades pel 

muntatge i la banda sonora. A diferència de les simfonies urbanes originals, a El Motiu les 

localitzacions són completament rurals i alpines i, evidentment, les tècniques de gravació i 

narratives són contemporànies És precisament a través d’aquests aspectes on es busca la 

novetat i la renovació d’aquest subgènere, que és adaptat a les necessitats que requereix el 

documental. Es basa en l’exploració a través del temps, l’espai i el ritme de diferents estrofes 

poètiques fent ús únicament del paisatge i l’entorn sonor. Encara que hi aparegui un 

personatge, no hi ha una narració definida per un diàleg o una acció concreta, doncs és a 

través del paisatge i la tipologia de pla i el món sonor on es busca l’estructura i el 

desenvolupament narratiu. El procés que dota de sentit el que l’autor vol transmetre és el 

muntatge. És un procés transversal i d’ideació que s’inicia en el moment on es decideix el que 

apareix en camp, la tipologia de pla, el moviment de càmera i el temps de duració de cada pla. 

En la seva darrera etapa, el muntatge representa la combinació entre la banda sonora i el 
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material fílmic seleccionat amb l’objectiu de transmetre el missatge, emoció i significat 

volguts.  

L’obra es divideix en tres actes. El primer explora els ritmes naturals de la muntanya, explora 

els paisatges i horitzons que són interpretats i projectats a l’espectador des d’un punt de vista 

majestuós i bucòlic. Es busca l’harmonia visual a través de paisatges majestuosos, timelapses 

de cels i plans aeris entre d’altres recursos visuals per transmetre la força i la vida pròpia que 

es troba a la muntanya. 

Durant el segon acte s’hi introduiran activitats esportives de risc dutes a terme per un gran 

alpinista català i cap de bombers del Grup de Rescat i Actuacions Especials (GRAE), l’Alfons 

Valls. Aquest representa l’element cohesionant a través del qual es desenvoluparà tota la idea i 

l’estructura del documental. Tots els sentiments i valors positius, de respecte i bellesa davant 

una naturalesa salvatge i majestuosa representen el seu punt de vista personal. Se li ha fet un 

seguiment practicant diferents esports de muntanya com l’escalada esportiva, l’escalada 

clàssica o l’esquí de muntanya. Els esports de muntanya sempre es desenvolupen a l’aire 

lliure, generalment en ecosistemes canviants i variats on les condicions ambientals poden ser 

alterades en qüestió de minuts. Al fer ús de la naturalesa com escenari, l’enregistrament de 

l’acció es desenvolupa sota les característiques de l’entorn on ens trobem i de les condicions 

meteorològiques i ambientals. L’especificitat tècnica de les imatges obtingudes en paret, les 

imatges del capvespre enregistrades des d’un cim després de llargues jornades de caminar, els 

seguiments amb esquís a través de crestes i demés situacions de difícil accés, reforçen aquesta 

personalitat i punt diferencial que aporta el projecte. A més, representa una producció que 

inclou dos tendències molt diferents però que s’han combinat per ser compatibles. Es parla de 

la simfonia urbana i de l’enregistrament d’activitat de risc i esportiva generant així una 

proposta més personal i renovadora. 

El tercer i últim acte retorna a la idea del primer acte proposant un viatge a través de l’entorn, 

però ara és un entorn salvatge que ensenya la cara més poderosa de la naturalesa mostrant-nos 

la vulnerabilitat de l’home davant d’aquesta. Així com en el segon acte el personatge domina 

el medi, ara és el medi qui s’imposa. Amb l’arribada de la neu i el gel es genera un contrast 

visual fort respecte al acte primer. El personatge principal és coneixedor del medi i, malgrat 
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aquest sempre sigui més poderós que ell, mai deixarà de dedicar la seva vida a la muntanya i  

a la seva relació amb ella a través de l’esport. El motiu és la muntanya. Aquesta és qui motiva 

la inquietud de l’autor per produir el documental i la vida del protagonista, Alfons Valls, a dur 

un estil de vida dedicat a la muntanya.  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2. Justificació i objectius. 
2. 1. Les motivacions. 
Els esports de muntanya s’han transformat radicalment en els darrers anys. El coneixement i 

descobriment de l’entorn així com l’avenç de les tecnologies i l’abast informatiu que genera 

Internet han sigut causa d’un creixement exponencial dins del sector de la població que 

interactua amb l’entorn alpí. Aquest fenomen té dues cares negatives:  

Primerament, es troben situacions on els esportistes estan equipats per pujar a l’Everest però 

tenen una gran mancança de coneixements, d’experiència i de seguretat en qualsevol activitat 

de cert risc que es proposin. Segons estadístiques del GRAE l’increment de rescats de 

muntanya es quadruplica en els darrers cinc anys.  

En segon lloc, l’impacte nociu i de residus que es genera on s’hi acumula un cert volum de 

gent és causa de brigades de neteja per aquells muntanyencs veterans o conscienciats amb el 

medi ambient. Davant aquestes situacions, un dels propòsits del documental és el de 

conscienciar l’espectador a fer un ús responsable de la muntanya, o si més no a saber apreciar-

la i respectar-la. Aquesta intenció es busca mostrant escenes bucòliques de paisatges verges i 

salvatges així com els ritmes naturals de la muntanya i la vida que s’hi crea. Es genera una 

poesia visual amb la intenció d’apreciar allò que es veu i crear un efecte d’admiració respecte 

als orígens i l’essència de la humanitat, la naturalesa.  

Un segon propòsit que busca el TFG és transmetre la passió i el motiu que impulsa al 

protagonista a fer girar la seva vida entorn a un sol eix, la muntanya. A través de la 

quotidianitat i la normalitat que transmet l’Alfons Valls al fer tot el procés de preparació  i 

d’aproximació fins al moment de l’activitat, s’entén com d’essencial i vital resulta per a ell 

Fig. 2. 1. 1. Estadístiques del increment dels rescats de muntanya
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mantenir aquesta relació amb l’entorn. Es mostra com ha adaptat la seva personalitat i 

necessitats al voltant d’aquesta vitalitat atorgada per la relació amb l’entorn alpí. No es tracta 

d’un cas aïllat, doncs l’Alfons Valls representa tota una comunitat cada vegada més gran que 

aprèn i evoluciona tractant amb la muntanya. A la vegada, el seguiment que se li fa al 

protagonista provoca que l’espectador tingui empatia amb el seu motiu i, en conseqüéncia fa 

més entenedora la seva rutina i el seu món. Gràcies a aquesta comprensió que guanya 

l’espectador a l’entendre el personatge, es crea directament una relació entre aquest i la 

muntanya. L’alpinisme i l’activitat, que a priori és un fet que queda llunyà, ara és més proper i 

comprensible. En aquest context actual on es multipliquen les sortides d’esports en muntanya, 

es pretén renovar el gènere i donar-li un toc més cinematogràfic i romàntic. 

En un segon pla més superficial en quant a contingut però destacable a nivell estètic, trobem 

la recerca de l’espectacularitat d’imatges. Dins d’aquest àmbit es parla de dues parts. En 

primer lloc, la part esportiva i d’activitat física. Un dels punts forts del projecte és el treball de 

càmera en paret. S’han  estudiat les tècniques, materials, maniobres i nusos de seguretat per 

poder fer una ascenció i trobar, dins les possibilitats del terreny, una imatge 

cinematogràficament correcta. Aquest és un punt diferencial que es desenvolupa al llarg del 

segon acte, on s’hi troben imatges d’escalada en paret on la càmera es troba al costat del 

escalador. També en l’esquí de muntanya,  es busca generar imatges espectaculars mostrant la 

diferència d’escala entre la figura humana i els massissos muntanyencs. L’aproximació a 

l’espectador de paratges insòlits o rarament freqüentats per una gran part de la població és un 

altre dels propòsits del projecte. Poder veure sortides de sol des de cims, plans aeris 

sobrevolant llacs d’alta muntanya o time-lapses de cels nocturns on s’hi veu el cosmos, 

donada la poca contaminació lumínica que hi ha a la muntanya, en són alguns dels exemples. 

Pel que fa a les motivacions a nivell personal, després de cercar cursos, màsters i tallers 

dedicats a l’àmbit d’operador de càmera de muntanya i específicament en paret i no haver-ne 

trobat, es considera que realitzar un projecte que exigeixi tant en la fase de producció pot ser 

una bona oportunitat per adquirir coneixement i tenir un producte audiovisual per mostrar en 

un futur. A més, la relació de l’autor amb l’alta muntanya i esports com l’escalada o l’esquí és 

molt propera ja que sempre hi ha estat en contacte. L’Alfons Valls és el millor personatge dins 

de l’abast de l’autor que pot exemplificar el concepte que es vol transmetre amb el 
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documental, tant pels antecedents que ambdós comparteixen com pel renom que té en el món 

de la muntanya, no només a nivell nacional sinó també europeu. 
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2. 2. Objectiu principal. 
- L’objectiu principal d’aquest TFG és fer una recerca de les tendències que han fet 

evolucionar el gènere de cinema de muntanya per fer-ne una proposta nova i personal que 

el renovi basant-se en  la transformació de la narrativa clàssica, el compromís amb el medi 

ambient i el treball autònom. A través de la síntesis de l’estudi i l’anàlisis de conceptes, 

autors i moviments cinematográfics, es busca una peça audiovisual que inclogui imatges de 

paisatge estéticament belles i el desenvolupament de l’activitat esportiva en muntanya. 

L’enregistrament d’aquests conceptes es genera a través de la recerca de noves eines i 

tècniques per part de l’autor per filmar a la muntanya. Totes aquestes idees al servei d’un 

muntatge que reflexa els conceptes analitzats i estudiats. 

2. 3. Objectius secundaris. 
- Crear un documental que ampliï el cercle del target d’un públic estrictament de muntanya. 

És per això que no només es fa un documental que únicament se centri en l’activitat 

esportiva, sinó també en la relació amb l’entorn. El resultat final ha de cridar l’atenció no 

només d’esportistes de muntanya i alpinistes, sinó de totes aquelles persones que gaudeixin 

observant un paisatge natural i de muntanya, que tinguin un compromís amb el medi 

ambient o que se sentin interessades pel cinema documental i observacional. 

- Entendre el TFG com un procés d’aprenentatge sobre els camins, ideologies, moviments i 

tendències a les que l’autor vol arribar. Fent-se una idea global del panorama actual i 

adquirir la capacitat selectiva per crear un estil i una identitat. 

- Provocar de manera implícita i subtil una sensació positiva vers la muntanya i de respecte 

cap a la natura. S’han de transmetre els valors que protagonista i autor comparteixen a 

través de la poesia i harmonia visual per oferir l’oportunitat a l’espectador de que pugui 

gaudir a través de les diferents escenes del documental de paisatges d’alta muntanya que 

siguin poc habituals en el seu dia a dia, així com de la part esportiva i més d’acció 

desenvolupada per l’Alfons Valls. Es transmeten les sensacions a través del protagonista 

des d’un punt de vista personal i únic. 
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- Conscienciar sobre les possibilitats que pot oferir l’esport de muntanya, potenciant 

l’energia i l’esperit esportista però tenint consciència del risc que hi va directament 

relacionat. Es mostra la dificultat fusionada amb la passió que neix al realitzar activitats 

d’aquest caire. 

- Planificar, dissenyar i gestionar una peça documental completa en quatre mesos de treball 

per entregar-la dins el període establert. 

- Adaptar el muntatge a la banda sonora i que, al mateix temps, es respecti l’estructura i es 

transmetin els valors i emocions que l’autor vol fer arribar a l’espectador. 

- Mitificar la muntanya com un element superior a l’home, i mostrant-lo com un visitant 

espontani i respectuós. Generant un discurs entre l’esportista i l’escenari on es 

desenvolupa.  

- Documentar i immortalitzar una geografia i paisatges principalment de les Valls d’Andorra 

en dues estacions diferents de l’any. Es mostra la transformació que pateix el paisatge amb 

el canvi d’estacions i s’exploren nous espais i escenaris mai vistos encara per l’autor per tal 

d’oferir-los a l’espectador. 

- Desenvolupar una tècnica de filmació especialitzada en paret que permeti l’enregistrament 

de plans i seqüències únics i alhora espectaculars. També es posaran a prova les habilitats 

de l’autor en tècniques de filmació en esquí i paisatges nevats. 

- Generar un desenvolupament proper al personatge i a la seva vida per tal que l’espectador 

tingui empatia amb el personatge i la seva filosofia. 

- Estudiar i analitzar diferents obres, films, textos i tesis posteriors per elaborar un marc 

teòric que ampliï el coneixement de l’autor i així poder generar un estudi teóric des d’on 

paritrà el documental. 

- Coordinar totes les branques que sustenten el treball: el vol amb dron, la creació d’una 

banda sonora original, l’ús adequat dels efectes sonors o la logística de l’equip humà i de 

l’equip  material. 
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- Durant el procés serà essencial per l’autor saber adaptar-se als problemes i imprevistos que 

puguin sorgir. Fent un treball de camp a la muntanya sempre és susceptible a canvis de 

meteorologia, per exemple. 
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3. Documental de muntanya. 
Aquest és el marc teòric que ha servit com a punt de partida per generar tota la part 

conceptual i d’ideació del documental. Gràcies a la recerca, documentació i filmografia, s’ha 

fet un estudi dels moviments, autors i conceptes que han constituït el TFG. Es parlarà del 

recorregut històric i de les transformacions que ha tingut el gènere de Cinema de Muntanya, 

les hibridacions entre lo real i lo fictici, de l’evolució de les tecnologies, dels conceptes i 

moviments que han representat major  influència per al TFG, de l’ús de tècniques concretes i 

dels autors contemporanis que han resultat ser els referents més propers per l’autor.   

3. 1. Recorregut històric pel Cinema de Muntanya. 
Des de sempre, l’audiència ha sentit atracció per les històries centrades en la confrontació 

entre el perill i el risc amb el protagonista. La curiositat que ha portat l’espècie humana al 

descobriment de noves aventures i nous coneixements, ha tingut un vincle molt fort amb els 

reptes que ha suposat la muntanya i l’alpinisme. Els mitjans audiovisuals s’han ocupat de 

documentar aquestes aventures, i cada cop de manera més professional i especialitzada degut 

als avenços tecnològics. A continuació es resumeix el recorregut históric d’aquest gènere i 

s’analitzen alguns dels aspectes més destacats i característiques més comunes basades en 

l’enregistrament i treball de càmera de risc a la muntanya. 

Abans de centrar-se en el recorregut històric, és important recordar que qualsevol definició de 

gènere o tipus de documental, ja sigui específic del cinema o en general, és abstracte i ha estat 

limitat pel moment en el que s’ha definit. Tant la voluntat de l’autor, com les tendències o les 

innovacions tecnològiques generen constants canvis i evolucions que representen nous 

horitzons i camins a explorar per l’espectador. Per tant, els gèneres no són estàtics i es veuen 

modificats per les noves característiques o aportacions externes, fent-los híbrids i canviants. 

No obstant, existeix sempre un grup de característiques comuns i classificacions que permeten 

reconèixer un gènere. En aquest camp, el teòric i documentalista Bill Nicols ha estat al 

capdavant proposant una sèrie de classificacions concretes. Inicialment, va definir quatre 

modes de representació pel documental: expositiu, observacional, participatiu i reflexiu. 

Posteriorment va afegir-ne dos més, el poètic i el performatiu. Això ajuda a establir una 
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classificació segons la temàtica, narrativa, estètica, concepte i forma per la millor comprensió 

de l’estudi del gènere del documental. 

El primer exemple de cinema de muntanya va ser una pel·lícula de l’escalador americà Frank 

Ormiston-Smith’s l’any 1902, L’ascenció del Mont Blanc, produïda per Warwick Company. 

L’èxit de la pel·lícula va motivar a la companyia a generar més films de muntanya al llarg del 

segle vint malgrat les limitacions d’equip en quant a volum i pes. L’essència d’aquest film és 

la de transmetre l’experiència a l’espectador, des del seu espai de confort, d’observar el 

paisatge alpí i les activitats de risc que s’hi duen a terme a través del procés cinematogràfic. 

D’una banda s’hi inclouen plans externs més observacionals i tradicionals, com poden ser les 

vistes dels massís del Mont Blanc i d’altra banda s’alternen plans més immersius i propers, 

reforçant la integració del públic dins del món alpí. S’ha d’entendre que fins al moment la 

muntanya representava un món molt menys conegut que en l’actualitat, i el fet de portar 

imatges d’ascensions a les grans pantalles pretenía suposar una novetat absoluta per un públic 

que mai havia vist imatges semblants. 

Des de la creació de les primeres imatges en moviment, els autors i directors han fet servir 

l’aventura com una forma d’expressió en les seves produccions. Ja a l’inici, les 

representacions d’ascensions i d’aventures en un medi salvatge i rural eren força populars i la 

fascinació pel romanticisme envers la naturalesa, l’exploració, els viatges i l’aventura èpica 

han sigut elements recurrents del gènere. Gràcies a la popularitat i inquietuds del sector 

d’espectadors interessats en aquest tipus de films, es buscaven subvencions i 

esponsoritzacions per poder fer expedicions on s’hi combinava l’activitat esportiva o 

exploració amb un equip de producció al darrera amb l’objectiu de realitzar un producte 

audiovisual.  

Un dels primers exemples que van seguir aquest model, que persisteix encara avui en dia, és 

el documental de Robert Flaherty de l’any 1922, Nanook l’esquimal. En aquest documental 

l’autor i el seu equip conviuen amb una tribu inuit per documentar-ne les costums i l’estil de 

vida en general. S’aconsegueix provocar una empatia amb els personatges gràcies a la 

quotidianitat de les escenes, les expressions d’aquests a través dels primers plans i per 

l’evolució dramàtica en la qual gira la narració. Al veure la tendència general d’occident de 
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reconvertir cultures i civilitzacions, Flaherty fa una proposta de pel·lícules sobre pobles i 

civilitzacions abans de que l’home blanc acabi amb ells. No amb un caràcter crític, sinó com 

documentals etnogràfics per documentar la vida tradicional dels pobles en extinció. En certa 

manera es transmet el romanticisme de l’autor amb la naturalesa i el respecte d’aquest de cara 

als natius de les terres on desenvolupa el seu treball.  

El següent període de documentals prenent la muntanya i l’activitat esportiva com a eix 

temàtic principal van ser desenvolupats durant la dècada del 1920. Se’n destaquen dues 

figures claus associades amb la documentació d’expedicions polars: Herbert Ponting i Frank 

Hurley. El seu treball estableix moltes de les característiques bàsiques del génere de Cinema 

de Muntanya, desenvolupades en la continuació d’aquest marc teòric.  

Ponting va ser el primer cineasta especialitzat a integrar-se en una expedició polar. En la seva 

pel·lícula de l’expedició del capità Scott a l’Antàrtida, 90º South, Ponting va produir el que 

possiblement és el millor documental de viatges abans de Nanook el esquimal. Ponting va ser 

un dels primers documentalistes en adonar-se’n de que en el gènere de muntanya i paisatge, 

les imatges per si soles no eren suficients i requerien d’una estructura narrativa que les 

acompanyés. La seva aportació va suposar una evolució del cinema actual de la seva época. 

Combinant la bellesa estètica amb un cinema més narratiu, va trencar amb la única funció que 

tenia el cinema fins a principis del segle XX, la d’entretenir:  

“Les seves pel·lícules no tenen l’estètica sofisticada de documentals de viatge 

posteriors, però estaven per sobre dels autors contemporanis del moment… Ell 

tenia suficient talent en la fotografia com per generar imatges visualment 

interessants; era suficientment narratiu com per entendre que ambdós conceptes 

[narració i estètica] havien d’anar lligats.” (Lynch a Barnard, 2011, p.16) 

Tot i que el concepte de cinema de les atraccions va ser establert durant la dècada dels 80, fa 

referència a una voluntat cinematogràfica posada en pràctica a finals del segle XIX i principis 

del segle XX. Sota el nom de “cinema de trucs” o “cinema d’atraccions”. El setè art va dotar 

de màgia les produccions de la societat en aquella época. Desaparicions espacials, càmares 

ràpides o salts temporals van ser algunes de les aportacions d’aquest nou cinema. Amb la 

figura d’un espectador passiu, els directors creaven un cinema mancat de narrativa amb la 
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intenció de sorprendre i deixar impactat l’espectador. En tot aquest espectacle que oferia el 

cinema per sorprendre al públic hi havia una pobres narrativa considerable. No hi havia la 

voluntat, per part de l’autor, de transmetre un missatge o explicar el desenvolupament narratiu 

d’una història. Gràcies a l’aportació de Ponting, el cinema de viatges o aventura va seguir sent 

estèticament cuidat però ara amb una intenció narrativa que tot just començava a florir.  

Sumat a aquesta nova manera de veure el cinema d’aventura, Frank Hurley, també fotògraf i 

cineasta explorador, va unir-se a aquest col·lectiu de cineastes que buscaven un sentit narratiu 

i dramàtic darrera les imatges de muntanya i activitats esportives. Fins al moment, els 

operadors de càmera eren contractats per proporcionar una visió concreta sobre un paisatge o 

una activitat alpinística sense un sentit narratiu explícit. Ràpidament, Hurley va tenir 

inquietuds per explotar la narració en les seqüències de les seves pel·lícules per arribar a 

explicar una història.  

Per exemple en l’expedició a l’Antàrtida liderada per l’australià Douglas Mawson l’any 1913, 

Hurley va aprofitar per rodar la pel·lícula de La casa de la tempesta de neu on ja s’hi veu una 

intenció i la voluntat d’expressar un missatge concret. Els moviments de càmera que busquen 

als homes caiguts a causa del vent entre la boira, la temporalitat dels plans que accentuen 

l’agonia dels treballs duts a terme i la proximitat de la càmera amb l’equip són alguns dels 

elements formals amb els que Hurley té la intenció de transmetre una narrativa concreta. Al 

documental dedicat al cineasta anomenat, Frank Hurley - L’home que va fer história, dirigit 

per en Simon Nasht l’any 2004, hi ha una cita on  Hurley diu referent a la pel·lícula “ Estic 

decidit a fer de la pròpia tempesta de neu el personatge principal de la meva pel·lícula”. 

Aquest canvi de concepció va suposar un pas de gegant en les produccions futures, doncs no 

només representa la recerca d’elements narratius i dramàtics sinó que aquests elements tenen 

origen en conceptes tant abstractes com una tempesta de neu. Al llarg de la seva carrera 

professional, i durant les expedicions en les que treballava, Hurley va arribar a establir les 

bases que esdevindrien un component essencial en el cinema d’aventura. Per exemple parlant 

de la mateixa pel·lícula, el cineasta aporta el que esdevindrà en el futur una de les temàtiques 

obligatòries del gènere, la lluita de l’home contra la naturalesa. A més el seu caràcter temerari 

va aportar en les seves produccions plans i escenes úniques. 
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Moltes de les seves escenes eren elaborades per proporcionar un punt de vista concret que 

maximitzés l’experiència de l’audiència fins a tal punt que feia ús de recreacions per 

representar de la millor manera la seu veritable punt de vista. Després de l’aportació tant de 

Ponting com de Hurley, les expedicions comptaven amb el que contamporàniament es coneix 

com el viatge de l’heroi. D’altra banda Hurley, durant la dècada dels vint, també va contribuir 

a accelerar el procés de difusió tenint un control editorial i financer de les seves pel·lícules. 

Per exemple, a la seva pel·lícula del 1919 sobre una cursa aèria de Londres a Sydney 

anomenada El vol del senyor Ross Smith’s des d’Anglaterra fins Austràlia, va integrar-hi 

fotografia aèria precisament com una eina per potenciar-ne la difusió comercial i, un cop més, 

demostrant el seu compromís amb el treball fotogràfic. 

“ L’estrena de El vol del senyor Ross Smith’s, estava recolzada per una campanya 

de premsa oferint la novetat de la fotografia aèria… Molts dels diaris de Sydney 

van publicar pàgines senceres de la ciutat des de l’aire.” (Dixon, 2011, p.147) 

Per tant, la seva aportació no es resumeix únicament a desenvolupar el procés narratiu i 

dramátic de les seves pel·lícules. Frank Hurley a més de jugar-se la vida buscant noves 

angulacions i plans, va explotar la part de difusió i finançament buscant reconeixement i 

recolzament per part de la premsa i les institucions. Fent un viatge al llarg del temps, 

actualment la pràctica per part de l’autor de buscar difusió segueix sent d’ús molt comú. Per 

Fig. 3.1.1.1. Fotografía de Frank Hurley a l’Antartida. 1912
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tant podem considerar Frank Hurley com un dels pioners dins del génere de Cinema 

d’Aventura o d’Exploració en els àmbits narratius, estètics i del procés final de difusió. 

Mentre aquests dos cinematògrafs desenvolupaven el Cinema d’Exploració, l’americà 

Frederick Burlingham va continuar treballant en el Cinema de Muntanya tradicional establert 

per Ormiston-Smith. Establert a Suïssa, va desenvolupar la seva carrera professional en un 

entorn alpí íntegrament  suís entre el 1913 i el 1918. Gràcies a la seva passió per l’alpinisme, i 

al risc que corria en les seves jornades de treball, va aportar nous punts de vista mai assolits 

fins al moment. Malgrat les innovacions tecnològiques (per la reducció del pes del material 

fílmic) van ser ràpidament millorades en els anys consecutius, en el moment van aportar un 

perill i una immediatesa impactants per als espectadors, mai acostumats a tenir aquest punt de 

vista. La seva habilitat tècnica va dur a les pantalles un punt de vista molt proper als 

escaladors que proveïen les seves pel·lícules de perspectives úniques i que representaven un 

pas endavant respecte als films d’Ormiston-Smith. 

“ Per les imatges en escenaris nevats, fent servir mètodes d’assegurament únics, 

aconsegueix una qualitat de fotografies meravellosa. Intrèpid en la seva negociació 

de posicions perilloses, Burlingham és capaç de generar escenes fotogràfiques on 

cap altre càmera mai havia aconseguit arribar.” (Turvey a Barnard, 2011, p. 20) 

Les seves pel·lícules van fer-se populars per tractar dos temàtiques fortes dins el gènere, el 

contrast entre els escaladors amb els paisatges immensos i el retrat d’aquests d’avant un repte 

i un desafiament. Establint un pont entre el llegat de Burlingham amb l’obra que comprèn 

aquest TFG, s’ha de remarcar aquesta recerca de contrast entre la figura humana i la 

immensitat de la naturalesa, així com els plans propers als esportistes i a les activitats que 

desenvolupen. Encara que fins a aquest punt històric va existir una evolució del gènere 

d’Aventura o d’Exploració, hi va haver innovacions técniques i conceptuals.  

És amb l’arribada del Bergfilm que es consolida el génere de cinema de muntanya. Hi ha 

teòrics que, per fer-ne un paral·lelisme, relacionen el que per al cinema de ficció convencional 

representa el Western amb el que per al Cinema de Muntanya representa el Bergfilm. Aquesta 

corrent neix en un context econòmic, polític i social molt inestable entre la primera i la segona 

guerra mundial a Alemanya durant la dècada dels anys 20. Durant la República de Weimar i 
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fins la pujada al poder d’Adolf Hitler, el Cinema de Muntanya va ser molt popular. La seva 

temàtica se centrava en la confrontació de l’home davant una muntanya ferotge i canviant, 

fins que la pressió dels valors nacionals i propagandístics es van infiltrar en la intencionalitat i 

l’objectiu del cinema de muntanya. Tot i així el Bergiflm representa la consolidació del gènere 

i posa moltes de les bases i característiques (explicades a continuació) del que avui en dia es 

coneix com a cinema de muntanya.  

Tant en l’àmbit nacional com en internacional, totes aquestes pel·lícules, des de les primeres 

dedicades a l’esquí fins les del Tercer Reich, atreien a un gran nombre d’espectadors. 

Preguntant-se el per què, s’observa que les trames argumentals giren al voltant d’una temàtica 

que se centra en la soledat. El protagonista vist com un heroi ha de mantenir-se ferm davant el 

poder de la naturalesa i el seu entorn social, o bé fugir-ne accentuant encara més aquesta 

soledat. Les qüestions morals, com l’heroi salvador i la lluita interna per aconseguir els reptes 

referint-se a la competitivitat i la companyia, també són temes recurrents. Un element crucial 

és la presència de la naturalesa, un motiu molt alemany que ve acompanyat de boscos i cims 

nevats i que està influenciat pel romanticisme alemany, amb tendència a idealitzar de manera 

romàntica els temps passats i els motius naturals. La necessitat de tenir un moment de 

distracció en un entorn llunyà de les dificultats socials que comportava la nova modernitat, 

van assentar un públic necessitat d’aquest mescla de paratges majestuosos naturals amb les 

trames argumentals de les pel·lícules. Per tant, aquesta mescla d’objectivitat i romanticisme és 

un dels motius principals de l’éxit d’aquest gènere. Si bé és cert que hi havia una divisió 

social entre una popularitat paramilitarista defensora de la nació alemanya i un comunisme 

localista, el punt en comú entre els dos es troba en l’escapada a la naturalesa com un espai 

d’evasió i a mode de disconformitat amb el present viscut. A més, una bona part de les 

pel·lícules d’aquesta època feien propaganda de les últimes tècniques d’esquí del moment. 

Dins d’aquest àmbit es considerava el procés fílmic com una pràctica de l’esport i una 

demostració de domini de la tècnica. Aquest domini va obrir nous horitzons en els moviments 

de càmera i va permetre explotar més profundament la llibertat de la cámera en un entorn de 

risc o de dificultat específica.  

Quan es parla de Bergfilm, s’ha de parlar del seu màxim representant, el director Arnold 

Fanck. Amb la intenció de fer una reverència a la incomprensible majestuositat de la 
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naturalesa, Fanck va ser un cinematògraf buscador d’auténtiques localitzacions fent ús dels 

seus recursos tècnics i les seves habilitats esportives. Es caracteritza per ser un dels autors que 

més va descartar l’interès en treballar una estructura narrativa ja que no era estètic per, segons 

Fanck, gaudir del plaer de l’observació i la meditació.  

“Un dels elements de la curiosa dialèctica de l’avanguarda cinematogràfica 

alemanya ho constitueix el fet de que Fanck està molt més a prop de la nova 

objectivitat del que suposaria el gènere del Bergfilm…” (Elsaesser a Schenk, 1999, 

p. 144) 

Tots els esforços i la voluntat dels autors per potenciar la part majestuosa i sublim de la 

muntanya van provocar una popularitat de les pel·lícules de muntanya que alimentava les 

ganes dels autors per seguir explorant el gènere del Cinema de Muntanya. L’entusiasme dels 

crítics per la innovació fotogràfica de la muntanya i la neu apareix a la primera pel·lícula de 

Fanck, creant un estil i una estètica que marcarà la tendència en els següents films d’alta 

muntanya. El comentari del crític Fritz Walter a l’article Die Weiße Hölle vom Piz Palü al 

diari Berliner Börsen-Courier l’any 1929 reflexa aquesta impressió popular. 

“Imatges on l’objecte i la seva representació fílmica creixen i es fonen en una 

unitat colossal i escruixidora; on lo autèntic, el documental i lo real es 

converteixen immediatament en emoció , subliminalitat i bellesa” (Schenk, 2002, 

p. 149) 

Els autors posteriors van centrar-se més un una narració de ficció amb un triomf èpic de 

l’home sobre la naturalesa. La concepció cultural del moment se sostenia en una base 

conservadora i tradicional. El respecte dels canons de bellesa clàssics i el pensament jeràrquic 

eren mesclats amb una visió romàntica i individualista dels esports d’hivern. La figura de la 

dona, encara que en ocasions bastant lliure i buscadora de la seva pròpia autorealització, com 

en les pel·lícules de Leni Reifenstahl, en moltes ocasións representava un suport al home. 

Atlètic i heroic, s’enfrontava al perill salvatge de la naturalesa i al repte esportiu que havia de 

superar.   
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En aquest context econòmic, social i polític de preguerra, el muntanyisme no era simplement 

un esport com un altre, sinó que es caracteritzava per la batalla de l’home contra la naturalesa 

d’una banda, i per l’ego i sentiment patriòtic d’una nació contra una altra. Al voltant del any 

1933, aquesta intenció d’interès polític va resultar contraproduent en el seu intent de millorar 

l’experiència cinematogràfica ja que els films estaven al servei de la política propagandística 

de l’Estat. No obstant, abans de que el partit Nacional Socialista ascendís al poder l’any 1933, 

es van fer produccions que giraven entorn a la muntanya i que buscàven una narració 

allunyada de la política i centrada en totes les característiques própies del moviment 

explicades anteriorment. 

Un dels últims exemples és La llum blava de Leni Reifenstahl de l’any 1932. Aquesta és una 

pel·lícula que malgrat tingui tots els motius naturals de vincle amb la terra propis del 

nacionalisme alemany, que més endavant donarà peu al Nazisme, no està al servei dels 

interessos del Estat i il·lustra les característiques del cinema de muntanya de l’època. S’hi 

desenvolupen les idees de soledat i rebuig de la societat cap a la protagonista i directora de la 

pel·lícula. Aquesta, es refugia a la muntanya on s’hi sent lliure malgrat anhela poder formar 

part del col·lectiu social al que pertany, un poble al peu de la muntanya. Els elements místics 

són reforçats per la trama, ja que ella té elements misteriosos i màgics en el seu personatge. És 

la única capaç d’escalar la muntanya on tants homes joves han fracassat. En aquest sentit es 

realça la figura de la dona però existeix aquesta doble moral de bruixeria i misteri mesclat 

amb el romanticisme i l’amor. S’hi realça molt la bellesa excepcional de la muntanya, 

concretament en un escenari on els cristalls dels minerals i el gel són reflectis per la llum de la 

lluna. L’estilisme de la naturalesa és reforçat pel tractament d’un look amb blur i misteriós 

que, juntament amb la música, creen una atmosfera original del Bergfilm. Aquest motius 

remeten a la bellesa única, pura i inabastable de la naturalesa que, en el desenllaç del film, 

serà explotada i destruida pel poble quan corona massivament la muntanya. 

“Les fotografies de naturalesa en alta muntanya mai abans aconseguides en la 

història del cinema, juntament amb les actuacions de l'esport per actors no 

professionals, van provocar un gran èxit en aquestes pel·lícules(…) Aquestes 

pel·lícules capturen els moments centrals de la modernitat i els sentiments 

contradictoris sobre la vida durant  els anys 20.” (Schenk, 2002)  



Al seu llibre Què és el cinema?, André Bazin proposa una reflexió sobre els documentals 

d’exploració. Tenint com a punt central l’ús de la ficció o les recreacions contra la puresa de 

la realitat, Bazin troba que l’essència del documental es perd entre la recerca cada cop més 

descarada d’allò espectacular i sensacional. Critica el poc compromís de l’autor 

documentalista amb el públic per la vulnerabilitat d’aquest en creure’s tot allò que veu i la 

confiança dipositada en la credibilitat de l’autor que, en ocasions juga amb la ficció i les 

recreacions. Parlant de la pel·lícula de Groenlandia, de Marcel Ichac i Lanquepin l’any 1952 

Bazín diu: 

“Encara s’entén millor la vacuïtat de l’empresa quan se sap que la pel·lícula ha 

sigut rodada en els glaciars de Noruega i Suïssa. La sola idea de que el paisatge no 

pertanyi realment al continent Antártic sería suficient per descarregar la imatge de 

tot el potencial dramàtic.” ( André Bazin, 1963, p. 46). 

Bazin fa èmfasis en que tots els elements característics i recursos cinematogràfics se centren 

en la pròpia expedició o activitat en un mode de representació gairebé únicament 

observacional. És defensor de la plasticitat i capacitat d’expressió del cinema a través del 

llenguatge cinematogràfic. La manca d’aquest només pot ser justificada per la representació 

Fig. 3.1.1.2. Exemple d’un look cinematogràfic caracteristic del Bergfilm a 
La llum blava de Leni Reifenstahl. 1932.
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més pura de la realitat. Aquest cop referint-se a la pel·lícula de Kon-tiki, dirigida pel Noruec 

Thor Heyerdahl (1951), un film on s’hi documenta la travessa en canoes fetes servir pels 

Maies a través del Pacífic, en el seu llibre diu: 

“Els nostres homes [protagonistes del film], tenien una càmera. Però eren 

aficionats. Sabien utilitzar-la més o menys com qualsevol de nosaltres (…) han 

rodat a la velocitat del cinema mut - 16 imatges per segon - enlloc de les 24 que 

exigeix la projecció sonoritzada. Conseqüència: s’han hagut de duplicar les 

imatges, amb la qual cosa la pel·lícula és més tremolosa que una mala projecció 

del 1910. Afegit a això, els errors d’exposició i, sobretot, l’augment de la imatge a 

35mm (…) la càmera no podia tenir un altre punt de vista que el de l’operador 

ocasional, situat en un extrem de la barca (…) I no obstant… Kon-Tiki és 

admirable i sorperenent. Per què? Perquè la seva realització s’identifica plenament 

amb l’acció que relata de manera imperfecta (…) l’espectacle és tan materialment 

imperfecte, precisament perquè el cinema no ha falsejat les condicions de 

l’experiència que ens explica” ( André Bazin, 1963, p. 49-50) 

Bazin doncs, remarca l’exploració amb la relació entre els protagonistes gravant-se i la 

intensitat de l’acció que viuen. Encara que l’estètica, composició o aspectes tècnics siguin 

més fluixos, l’acció  real aporta un vincle molt fort amb l’espectador. A més, observa que les 

parts de ficció o recreades no poden tenir éxit ja que els moments més dramàtics són 

impossibles de recrear i aquesta és una característica que els autors d’aquest gènere han 

d’estar disposats a assumir.  

També en aquesta època de postguerra i d’avenços tecnològics hi trobem els primers 

exemples de documentació de muntanya no subvencionats. Apareixen doncs les primeres 

produccions de Cinema d’Aventura on són els participants de l’activitat qui es filmen ells 

mateixos i no hi ha necessàriament un professional gravant. Per tant aquí ja hi ha un primer 

punt d’inflexió respecte a les dècades passades, on el pes de la qualitat del producte 

audiovisual final és dirigit per l’aventura en sí mateixa. Un bon exemple és la pel·lícula de la 

que a s’ha parlat, Kon Tik. Aquest model de pel·lícula d’Aventura, on els participants es 

filmen a ells mateixos, avui en dia és molt més potenciat i usat. 
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Arribats aquest punt, es fa un parèntesis dins del recorregut històric per aclarir els conceptes 

sobre el desenvolupament dels gèneres citats; els documentals etnogràfics i d’exploració, el 

Cinema d’Aventura i el Cinema de Muntanya. Havent estudiat diferents tesis, articles i teories 

i havent-se documentat amb una base filmogràfica, l’autor d’aquest treball proposa un breu 

resum històric del desenvolupament del gènere explicant-ne les característiques. La lluita del 

home enfrentat a la muntanya, la búsqueda de noves angulacions per reforçar la verticalitat de 

les ascencions o la necessitat d’un equip humà especialitzat són algunes d’aquestes 

característiques. 

La voluntat del home de documentar els racons més insòlits del planeta és un tema recurrent 

al llarg de la història del cinema. Si bé en una primera època, el contingut que s’exhibia era 

d’entreteniment. El cinema de les atraccions molt aviat es va deixar enrere per donar pas a una 

interpretació de la realitat des del punt de vista de l’autor a través de la relació d’aquest amb 

la càmera. El primer exemple clar és en l’expedició d’Ernest Shackelton l’any 1914 a 

l’Antartica. Les imatges de Frank Hurley al documentar el viatge són el motiu pel qual 

l’expedició ha sigut tant famosa. Ens mostra una história de supervivència podent-nos fer una 

idea de la situació geogràfica i mostrant-nos les dures condicions en les que es trobava la 

tripulació. En aquest moment, sense saber-ho, Hurley va ser pioner en iniciar els camins del 

cinema d’exploradors, també conegut com Cinema de Viatges o d’Aventura.  

L’ús inicial del Cinema de Viatges, era el de filmar i documentar els llocs més recòndits del 

món sota una voluntat científica. En aquest sentit, el documental etnogràfic va començar a ser 

explotat sent inaugurat pel documental de Robert Flaherty, Nanook el esquimal, datat de l’any 

1922. La diferència principal d’aquestes dues tendències és la intenció que tenen les 

produccions. Al contrari del documental d’exploració, on en un inici representava una prova 

científica a la vegada que document propagandístic del poder del home i la nació per 

conquerir i colonitzar, el documental etnográfic es va preocupar per centrar-se en les tribus 

locals dels territoris on l’autor viatjava. Un punt en comú entre els dos és l’element de ficció o 

representatiu. El documental d’exploració buscava construir un discurs sobre el nou món, 

mentre que en el documental etnogràfic es buscava recrear situacions quotidianes per 

representar l’estructura social i funcional que els autòctons desenvolupaven en el seu dia a 

dia. La magneficiència de l’entorn també és un punt en comú. Eren paisatges i horitzons que 
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van captivar els punts de vista dels cineastes i així es demostra en les seves produccions. 

Malgrat l’origen comú, a mesura que es van anar consolidant i evolucionant els gèneres, la 

fractura d’intencionalitat i el missatge final era cada cop major. El Cinema d’Exploració  

pertany a una categoria diferent. Els documentals etnogràfics encara que hi mantinguin una 

relació propera estan més vinculats al cinema naturalista i al respecte per la vida autòctona 

allunyant-se de buscar la imposició i el poder del viatjant colonitzador. 

“La documentació fílmica sobre els comportaments humans, de tal manera que les 

actituds de la gent, el caràcter de les seves cultures siguin representades i 

interpretades. Aquest gènere és una branca del cinema naturalista, tot i que la 

nomenclatura indiqui un èmfais científic, ja que l’etnografía és branca de 

l’antropología que descriu les cultures” (Prelorán a Villaroel, 1995, sp.) 

S’ha de fer un incís per dir que el Cinema de Muntanya i el Cinema d’Aventura són conceptes 

molt vinculats l’un amb l’altre i de difícil distinció. Aquesta simbiosis, però, té alguns matisos 

que en permeten fer una distinció explicada a continuació. Remarcar que les característiques 

explicades s’entenen com una definició general i que pot variar en funció de la pel·lícula i 

l’època. 

 El gènere del Cinema de Muntanya no es consolida fins l’arribada del Bergfilm. Per 

entendre’n els punts diferencials és més senzill parlar dels punts en comú, que en són molts. 

El viatge del protagonista que marxa de la seva zona de confort, l’enfrontament als perills de 

l’entorn, la soledat, el risc, el respecte per la naturalesa, la inconformitat amb la societat i 

l’estilització de la naturalesa són algunes de les característiques que ambdós gèneres 

comparteixen. Com el nom indica, el Cinema de Muntanya és un cinema desenvolupat de 

manera íntegra en un espai concret, la muntanya. L’entorn del medi alpí és la característica, i 

principal diferéncia, respecte al Cinema d’Aventura, que abarca diferents medis. És per aixó 

que el génere de muntanya concreta unes activitats i temàtiques més específiques i recurrents 

centrades en l’alpinisme, l’esquí o l’escalada generalment. En canvi el génere del Cinema 

d’Aventura pot desenvolupar-se en medis molt canviants. A més aquest últim està molt més 

vinculat al cinema de ficció i entreteniment que no pas el Cinema de Muntanya. Dos 

exemples que demostren clarament aquesta idea són, en representació al Cinema d’Aventura, 
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per mà de Seteven Spielberg de l’any 1981, Indiana Jones, l‘arca perduda. I en representació 

del Cinema de Muntanya, King Lines, dirigida per Josh Lowell i Peter Mortimer de l’any 

2008. Tenint aquestes dues imatges en ment es fa molt més fàcil establir la diferéncia entre els 

dos géneres. 

Passat el període de post-guerra, l’alpinisme segueix sent el punt d’atenció de molts cineastes 

dins del gènere de Documental d’Aventura. L’any 1963 la BBC va començar a televisar la 

primera ascensió d’escalada, The Old Man of Hoy, una columna de roca a la costa oest 

d’Escòcia. Aquesta ascensió va representar el primer cop on la posició de la càmera va ser 

capaç d’acompanyar l’escalador durant l’ascensió. Aquí ja hi ha una clara voluntat de centrar 

l’aspecte narratiu en l’ascensió sent cent per cent fidel a la realitat i enfocant tot el llenguatge 

cinematogràfic en l’activitat. Multicámera de plans generals combinats amb plans més tancats 

de l’escalador, zoom outs i angulacions estratègiques són el resultat d’una preparació del 

equip tècnic específic.  

Ja no es juga amb la ficció. El que el públic veu és el que succeeix. L’espectador veu 

l’enfrontament, la lluita i l’esforç de l’ascensió tenint la incertesa de si aquest arribarà a dalt o 

no. És per això que també va tenir tanta repercussió mediàtica. Aconseguir aquestes escenes 

que acompanyen als escaladors tant de aprop va donar-se gràcies a l’evolució del material 

cinematogràfic, un cop més, per la reducció del pes del material. És destacable la participació 

en la presa de decisions dels operadors, també amants de l’escalada i la muntanya per portar 

l’emissió des del seu punt de vista. Paul Gilchrist escriu al seu llibre Sport in history, a mode 

d’anàlisis que:  

Fig. 3.1.1.3. L’entorn en el Cinema d’Aventura 
acostuma a ser decorat fictici com es pot veure a 
Indiana Jones, l’arca perduda. Steven Spielberg 1981.

Fig. 3.1.1.4. En el Cinema de Muntanya, l’entorn 
actúa com un element narratiu. Iker Pou escalant a 
Orbayu, 2009.
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“Plans curts i plans en distància donaven la impressió de l’emoció individual, la 

dinàmica de grup i la dimensió de l’escala de l’aventura. Les angulacions obliqües 

de la càmera sumats al sentit de l’espectacle corporal [l’escalada]. Un espectador 

va comentar que les imatges eren tan clares i tan bones que transmiten 

vertigen…” (Gilchrist a Barnard, 2007, p. 27) 

L’ascensió televisada de la filmació de The Old Man of Hoy va ser la peça documental que va 

representar la culminació d’anys de desenvolupament de tècniques i d’un equip d’escaladors 

capaços de fer un ús professional de la càmera televisiva en un entorn similar.  

Després del abast històric de 15 milions d’espectadors per la visualització de The Old Man of 

Hoy, durant la següent dècada, la BBC va seguir produint documentals de muntanya així com 

d’altres pel·lícules del gènere del Documental d’Aventura. Un dels llegats més interessants 

que deixa Gilchrist són les bases per establir la teoria del Documental d’Aventura Modern, 

actualment readaptades a les necessitats d’avui en dia. Aquests es resumeixen en la creació de 

tècniques cinematogràfiques especialitzades, el desenvolupament d’un equip de filmació 

especialitzat, l’ús d’un equip humà amb grans habilitats en l’esport desenvolupat tant per 

l’accés com l’autenticitat i el punt de vista, el desenvolupament d’un protagonista amb talent 

que pugui fluir exhibint-se davant la cámera i a la vegada sigui conscient de les necessitats de 

l’espectador. 

Des dels anys 90 hi ha hagut un boom de produccións degut a la portabilitat de les càmares i 

el creixement dels esports de muntanya potenciat per les innovacions del material tècnic. 

Després, a l’any 2000, la digitalització i la difusió d’activitat esportiva a través dels mitjans ha 

provocat que es multipliquin els vídeos de muntanya perdent, en la majoria de pel·lícules el 

caràcter cinematogràfic sobretot en l’aspecte narratiu. S’ha guanyat en agilitat i autonomia 

però perdut en narrativa i construcció de la pel·lícula. Un exemple clar d’aquest fenómen és la 

pel·lícula de Into the Mind, feta per la productora The Sherpas films, l’any 2013. 

No obstant sempre apareixen obres on existeix una preocupació per l’estil cinematogràfic i les 

qüestions narratives. L’autor ho exemplifica a continuació amb un documental d’aventures 

que té un fort component etnogràfic. Es parla del documental dirigit per Werner Herzog i 

Dmitry Vasyukov, Happy People: A Year in the Taiga, estrenat l’any 2010. Tots els elements 
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formals i narratius es construeixen amb la finalitat de fer un seguiment a caçadors que viuen a 

la Siberia durant tot l’any. A més de generar subtrames al llarg de l’estructura narrativa que és 

marcada per les estacions de l’any, es fa un retrat de les societats que conviuen sota les dures 

condicions naturals del medi i el xoc cultural on hi conviuen. El documental no busca deixar 

l’espectador indiferent i proposa una sèrie de qüestions morals que generen un missatge que, a 

la vegada de fer un retrat d’un estil concret de vida, aporta un punt de vista nou a l’espectador 

provocant-hi una reflexió final. Recorda l’estil dels documentals etnogràfics realitzats per 

Robert Flaherty com Nanook el esquimal (1922) o L’home d’Arán (1934), però amb les eines 

cinematogràfiques contemporànies. A més d’exemplificar un documental d’exploració o 

d’aventura contemporani preocupat per la narració i el missatge final proposat, Happy People: 

A Year in the Taiga, també ha sigut font d’inspiració per al desenvolupament de El Motiu. La 

importància del paisatge reforçada amb la comparativa d’escala amb la figura humana i les 

proves constants de la vulnerabilitat de l’home en front la naturalesa o la circularitat de 

l’estructura marcada pel transcurs natural del temps, n’han sigut alguns dels motius. 

“ Aquest tipus de meravellosos, valents i inexplorats estils de vida recorden als 

documentals de diverses dècades ja passades. Tant humil com el conjunt de la 

pel·lícula, la narració supèrflua es focalitza en impulsar l’espectacularitat del 

personatge en l’obra de Herzog. Hi ha ocasións on, amb un home sobrevivint al costat 

del seu gos a l’hivern n’hi ha prou.” (Nicolas, 2013, sp.) 

Sabent-ne el context, quins han estat els moviments i tendències més influents per l’autor, 

s’ha elaborat una selecció dels referents contemopranis per tal de generar una idea més clara 

sobre quina forma i estètica influiran en el projecte final. Per fer-ho s’han cercat diferents 

autors actuals dedicats a enregistrar ja siguin fotografies o vídeos de muntanya on, a més, s’hi 

integren un o més personatges realitzant activitats esportives en relació al medi alpí o d’alta 

muntanya. Hi ha moltíssims fotògrafs i cineastes que representen un referent a nivell estètic. 

Actualment l’ús de càmeres DSLR (Digital Single Lens Reflex) ha normalitzat 

l’enregistrament d’imatges en situacions de risc o complicades. Salvant totes les distàncies, 

des dels cineastes de muntanya professionals, fins a l’autor del TFG poden ser capaços de 

tenir els mateixos coneixements tècnics i tenir accés al mateix material per la constant 

evolució i creixement del mercat. Pete O’donovan, Renan Ozturk, Paolo Sarto, Jan Novak, 
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Josh Lowell, Jon Glassberg, Jan Vincent Kleine, 

Christian Pondella, Tara Kerzhner o Krystel Wright són 

alguns dels noms de fotògrafs i cineastes de muntanya i 

aventura que han influenciat en la visió del autor. No 

obstant se n’ha fet una selecció més concreta tenint en 

compte les aportacions dels referents escollits en el 

cinema de muntanya contemporani. 

El treball compositiu del paisatge en el treball del 

fotògraf i cineasta nord-americà Scott Rinckenberger ha 

sigut objecte d’estudi pel desenvolupament del TFG. Es 

parla de la recerca de composicions dinàmiques 

contrastades amb composicions estàtiques segons la 

intenció del missatge a través dels elements orgànics i 

naturals que ofereix el paisatge. Es mostra la muntanya com a element central de les 

fotografíes i les seves textures, llums i ombres destaquen per el tractament de la llum i 

l’exposició, que en ocasions és sobreexposada o al contrari, subexposada. També la integració 

de la figura humana en la immensitat d’un paisatge o el tractament del color, sobretot en els 

cels dels treballs de Scott Rinkenberger, són el punt de partida a nivell estètic d’idea de 

paisatge que es vol seguir. Treballa els cels amb colors intensos i contrastats, els flers 

característics que entren a càmera així com la importància del sol (tant en camp com fora de 

camp) per jugar amb les ombres que generen les formes naturals de la muntanya i accentuar-

ne les textures, són elements molt presents en els treballs del fotògraf nord-americà. Es pot 

establir un pont en quant a la metodologia usada. Tant Rinckenberger com l’autor surten a 

capturar imatges de paisatges i accións esportives sense un guió concret, donant pas a la 

improvisació i deixant fluir al personatge, paisatge o la relació d’ambdós davant la càmera 

sense intervenir-hi. A l’article d’Alice Yoo publicat a la pàgina web My modern met, el 

fotògraf diu: 

 “Incorporo la fotografia a les aventures. Carrego amb un equip petit i intento cobrir 

tot el terreny possible a peu, en esquís o amb bici. És a través d’aquest mètode cinètic 

on trobo les meves imatges, o elles em troben a mi” (Scott Rinckenberger, 2013) 

Fig. 3.1.1.5 Jimmy Chin buscant 
perspectiva separant-se de la paret al 
fotografiar Alex Honnold a Yosemite.
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Més centrat en l’esport de l’escalada, l’argentí especialista en vídeos Bernardo Giménez ha 

sigut un bon referent en quant a tècniques de càmera i muntatge. La dinàmica del muntatge 

ràpid jugant amb el ritme de la música, dóna la sensació d’una ascensió lleugera i ràpida però 

a la vegada impactant i sorprenent. En nombroses ocasions juga amb les càmeres lentes i 

ràpides i inclús multicàmares. Obvia les part de l’ascensió poc destacables a nivell estètic fent 

el·lipsis temporals per talls de manera sutil. Contrasta aquest muntatge i estètica personal amb 

un bon tractament del so diegètic que aproxima al públic a la dificultat de l’ascensió. Un cop 

més els angles de càmera únics i les composicions combinades amb plans generals i plans de 

detalls aconsegueix donar una visió global de l’entorn i de la via escalada. Jugant amb plans 

de detall de les presses on l’escalador s’agafa fins grans plans generals buscant els perfils de  

l’escalador, donen una visió global i completa de la paret escalada. Resulta un autor molt 

Fig. 3.1.1.7. Fotograma de El Motiu on també s’hi busca el 
contrast de tamany entre l’home i la muntanya.

Fig. 3.1.1.6. Scott Rinckenberger buscant una composició que 
juga amb l’escala de Bryce Phillips al cim Guye.
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interessant per la tècnica que desenvolupa al gravar en paret; un sistema de politges l’ajuda a 

seguir l’escalador sense necessitat d’aturar l’enregistrament. Separant-se uns metres de la 

paret i fent un tràveling vertical de seguiment aconsegueix punts de vista mai vistos encara. 

En un mateix pla s’hi inclou l’escalador, la via escalada i el punt de fuga al peu de via 

transmetent una verticalitat única. L’exemple el trobem al vídeo Adam Ondra onsights Mind 

Control 8c+ (Bernardo Jiménez, 2013). En el seu blog personal, Bernardo Giménez parla 

d’aquesta instal·lació: 

“Junt amb el meu amic Joan Oliver, hem muntat un sistema de politges gegants 

just a un cantó de Mind Control, i amb l’ajuda d’un contrapès, m’ha permès anar 

Fig. 3.1.1.8. Bernardo Giménez fotografiant a l’escalador Adam Ondra.

Fig. 3.1.1.9. Alfons Valls escalant al Cavall Bernat, Montserrat.
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pujant i filmar tot l’encadenament de la via sense talls. La càmera s’ha mogut una 

mica a la part superior i hem tingut un problema amb les cordes, però com a 

document està molt bé. És el primer cop que feia una cosa semblant i he aprés què 

fer i què no fer per al pròxim cop” (Bernardo Giménez, 2011, sp.) 

Parlant de El Motiu, encara que no s’arribi a aquest grau de complexitat, sí que s’ha pogut 

desenvolupar i practicar una tècnica més senzilla per poder estar a l'altura del personatge 

durant l’ascensió a la paret [veure apartat de producció].  

Considerant referents que han inspirat en el missatge final i concepte que reb l’espectador a 

mesura que es desenvolupa la pel·lícula, es destaca la pel·lícula de Into the mind realitzada 

per The Sherpa Films l’any 2012. Es tracta d’una pel·lícula d’esquí de freeride però que en un 

segon terme també denota un compromís, no només de cara a la muntanya sinó també vers el 

planeta i al medi ambient. Encara que està ben resolt, s’han volgut abastar dos temes que són 

prou importants de tractar per sí mateixos, i que en moments provoquen un salt brusc en el 

desenvolupament narratiu. Com aspecte positiu d’aquesta pel·lícula es pot extreure 

l’estructura (dividida en capítols) que és cohesionada per l’evolució del personatge com eix 

principal de la narració, fet que es desenvolupa de la mateix manera en el documental de El 

Motiu. A més la introducció de la primera seqüència a escala d'imatge i textura (s’hi veu un 

Sherpa amb fum en un fons negre i plans curts) transmet d’una manera molt adequada 

l’atmosfera de muntanya que es vol transmetre. D’aquesta darrera idea va sorgir el fet 

d'enregistrar plans a plató utilitzant la màquina de fum per obrir el documental. 

La pel·lícula sobre les aventures d’un freerider que busca les canals i descens més inhòspits, 

espectaculars i verges al voltant del món, Further (2012) realitzada per Jeremy Jone’s és 

motiu d’anàlisi en aquest apartat de referents. A nivell temàtic, es tracta la relació distant, 

incompresa, molesta i imposada dels protagonistes amb la societat acomodada a les ciutats i 

dependent de les noves tecnologies. En aquest sentit l’autor estableix un pont amb el 

documental doncs, l’Alfons Valls busca l’evasió de la massa en el desenvolupament de 

l’esport i la relació amb la muntanya. És per aquest motiu que els únics espais que hi 

apareixen són l’entorn natural i alpí on el protagonista es sent a gust. El retrat del entorn i dels 

moments quotidians de la vida de muntanya, reforça el punt de vista positiu d’aquest estil de 
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vida respectuós i de forts vincles amb els companys de viatge. És fa referència al risc que 

l’activitat comporta com una part del joc, acceptada pels protagonistes. No es mostra com una 

lluita èpica contra la naturalesa, el risc és acceptat i respectat. A més, Further busca 

l’espectacularitat d’imatges des de dos perspectives, els plans subjectius i propers de 

l’activitat, muntades amb plans generals amb teleobjectius de les canals i plans aeris. Així 

s’aconsegueixen cobrir dos punts de vista amb la finalitat de fer sentir a l’espectador la 

dificultat tècnica i esportiva de l’activitat i la situació i l’entorn d’on es troba. 

El vincle que es crea entre la imatge i la música oferint una poesia visual basada en la 

composició dels plans, el ritme, i l’estètica de la imatge és el punt més fort en l'àmbit formal 

del projecte. Per assentar les bases estètiques, s’han visualitzat diferents obres on aquests 

elements són també la base de la peça audiovisual. Un referent essencial tant a nivell estètic 

com narratiu ha estat la pel·lícula Samsara (Mark Magidson de l’any 2011). Es tracta d’una 

simfonia que fa un recorregut per les diferents cultures i països del planeta. Únicament fa ús 

de la música i de les imatges per proposar-nos una crítica i una visió global del món on vivim. 

El tractament estétic del paisatge combinat amb la música ètnica aconsegueix transmetre un 

conjunt de sensacions que no arribarien de la mateixa manera si fos una narració explícita de 

narrador omniscient o en veu en off. Permet al públic descobrir i construir per si sol el 

missatge que es vol transmetre. Deixa la llibertat per a que aquest explori l’entorn i busqui el 

missatge que es vol transmetre el própi espectador. Per aquest motiu s’ha valorat molt aquesta 

pel·lícula on la força de les imatges i la juxtaposició dels plans combinats amb un muntatge 

molt treballat generen un discurs únic que cada espectador rebrà a la seva manera. D’altra 

banda, obviant el missatge transmès, la bellesa de les imatges amb lleus moviments de càmera 

generats per sliders i panoràmiques, així com els plans aeris atorguen una dimensió 

d’espectacularitat única. Amb El Motiu es pretén arribar a tenir aquests dos elements; d’una 

banda el missatge enfocat en el personatge, el seu esforç i la seva visió, i de l’altra buscar la 

bellesa i l’espectacularitat visual que poden oferir les imatges de paisatge alpí de muntanya on 

es desenvolupa l’acció. 

Avui en dia hi ha un equilibri entre el cost baix i l’alta qualitat d’equip així com una mida 

assequible d’equip tècnic que permet que molts cops siguin els propis alpinistes o atletes qui 

puguin ser capaços d’enregistrar la seva própia activitat sense la necessitat de tenir un gran 
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equip humà darrera. Malgrat aquests canvis conseqüència de l’evolució tecnològica, encara es 

manté el model de patrocinador per grans expedicions i companyies amb fons per invertir-hi. 

Tot i així, el sector encara que creixent, segueix sent petit i les distribucions se centren en els 

festivals de muntanya o similars, fet que també afecta a les produccions en quant a estil i 

logística. Fent-ne un anàlisis basat en visualitzacions de múltiples expedicions, marques i 

esports de muntanya, s’ha trobat ràpidament un patró general que es repeteix: ús d’imatges 

espectaculars i impactants d’acció seguides de la introducció del protagonista, generalment 

per una entrevista o veu en off a ell mateix o d’altres experts esportistes per acabar dirigint-se 

a la cámera i proposar una conclusió personal sobre el projecte, l’entorn o el futur de l‘esport. 

En el projecte l’autor s’ha proposat renovar les tècniques de muntanya tradicionals i aplicar 

tècniques cinematogràfiques impactants i d’aventura. D’aquesta manera s’han combinat els 

dos punts de vista; el tradicional de muntanya i el postmodern, generant així una visiò 

cinematogràfica híbrida que recull el pes cinematogràfic de les imatges d’uns i les novetats 

tècniques dels autors contemporanis dins de les limitacions del pressupost. 

!
3. 2. El paisatge. 
Des dels incisi dels relats, l’entorn rural i natural de la muntanya ha sigut un escenari que ha 

captivat a l’home i que s’ha mantingut inalterat al llarg dels anys. La massa muntanyosa 

representa un dels ecosistemes més abundants, “un 24% de la litosfera és constituïda de massa 

muntanyenca” (Santiago, 2015, p.94) i que més atrau a fotògrafs i paisatgistes. Sense anar 

més lluny, aquestes masses gegants que s’eleven davant els nostres ulls donant-nos una lliçó 

de lo diminuts que som, són el principal protagonista de El Motiu. És per això que s’ha 

dedicat un punt important del marc teòric a parlar del paisatgisme i l’entorn de muntanya. 

El terme “paisatgisme” identifica el gènere pictòric, fotogràfic o cinematogràfic que se centra 

en la seva representació. En la seva modalitat documental, crea una confrontació entre l’autor 

i l’espectador a través d’un entorn natural. En línies generals, el paisatgisme s’interessa per 

l’estètica de l’entorn, per les formes de l’espai i l’atmosfera que generen, i la seva evolució 

històrica contrastada amb l’aparença actual. La percepció visual del paisatgisme sempre es 

percep des de dos punts de vista: primer el del cineasta i a continuació el del espectador. 
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Referint-se a aquesta idea, l’autor de El Motiu, ha seguit un procediment on ell representa el 

primer espectador de la pel·lícula i espera que la seva visió i punt de vista connecti amb la 

sensibilitat del públic, fent arribar així l’emoció i el sentiment volgut. 

Una característica important del paisatgisme és la duració del pla. Al mantenir la imatge més 

temps de l’establert pels convencionalismes narratius mainsetram, provoca que l’espectador 

es fixi en detalls i elements que a priori no es perceben. D’ aixó se’n diu estimular 

l’inconscient óptic. Encara que en la imatge no succeeixi cap acció concreta, si l’escena no és 

plana, l’atmosfera pot captivar l’espectador. Només amb la pròpia duració de la mirada, la 

imatge es va reinterpretant. Per tant, aquest estímul de l’inconscient òptic busca que 

l’espectador transcendeixi en l’aparença del paisatge i entri en ell. El Motiu busca la relació 

que aquest diàleg estableix entre autor i espectador i que només es pot aconseguir a través del 

paisatge i la seva observació. Lois Patiño en una entrevista realitzada per Uncut on parla sobre 

el concepte de duració del pla diu: 

“Les persones que han reflexionat sobre allò sublim en el paisatge o en la pintura, 

parlen d’aquest moment on és el paisatge el que et torna la mirada. De tant 

profunditzar, o de perdre’t en el paisatge, hi ha un moment que s’estableix una 

connexió, on el paisatge et torna la mirada. Aquesta connexió és el moment 

revelador.” (Lois Patiño, 2015) 

Per tant, la relació de l’autor amb l’entorn és imprescindible i marcarà de quina manera es 

transmet l’ambient del paisatge influint en la percepció del públic. El Motiu se centra en 

expressar aquests valors que autor i protagonista comparteixen. D’una manera més versàtil i 

dinàmica, l’autor del documental busca el moment revelador a través de la seqüència de 

paisatges i ritmes que composen la simfonia. 

S’entén que les imatges resultants que generen la simfonia rural del documental tenen un 

valor identitari i expressiu. El paisatge parla per sí sol, juga un paper clau com a personatge, 

símbol i motiu estètic. Encara que el significat d’aquest pot variar d’un espectador a un altre, 

el significat que s’atorga a les imatges des d’un punt de vista cinematogràfic va lligat al 

context i al propòsit que té el propi autor. Per tant, ancara que la interpretació de l’espectador 

sigui diferent a la de l’autor, el context i el proposit acaben d’establir-ne el sentit. Tot i així és 
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cert que sempre hi ha un grau de subjectivitat que permet distingir tres tipus de paisatgisme. 

Segons l’article d’ sIván Villarmea Álvarez “el paisatgisme observacional” de la revista 

científica de cinema i fotografia Fotocinema, les tres subdivisions es resumeixen en: 

paisatgisme observacional, paisatgisme psicogeogràfic i paisatgisme autobiogràfic. Deixant 

de banda els altres dos i centrant-nos en l’estudi del documental que pertany, l’observacional, 

el més objectiu, és el que el caracteritza. (Villarmea, 2014, p. 40) 

En aquest sentit el treball de l’autor en llenguatge cinematogràfic s’entén com a mode de 

representació primitivo (MRP). El terme inventat pel crític i realitzador de cinema, Noël 

Burch en el seu llibre Praxis du cinema publicat l’any 1968, és entès per establir únicament 

una posició de càmera i quina serà la duració del pla. Una pràctica que es troba en el cinema 

de paisatge, on es busca aquesta mínima representació del llenguatge cinematogràfic. Aquests 

elements tan bàsics (posició de càmera i duració del pla), representen la idea del cinema pur ja 

que tots els moviments cinematogràfics que intenten recuperar l’essència del cinema retornen 

a les convencions següents: 

“La posició de la càmera per abarcar l’entorn que es vol mostrar; en segon lloc, 

decidir la mobilitat de la càmera, que pot mantenir-se immòsbil en un pla fix, girar 

sobre sí mateixa en una panoràmica o desplaçar-se sobre un eix en un tràveling; i 

en tercer lloc, establir la duració exacta del pla en el muntatge final” (Iván 

Villarmea, 2014, p. 36) 

Actualment el paisatgisme observacional contemporani ha evolucionat i s’ha vist influenciat 

per conceptes com el cinema estructuralista o l’estètica de la desaparició entesa com el 

moment on el personatge surt del quadre i deixa a l’espectador enfrontar-se al paisatge. Adam 

Sitney és l’identificador del concepte de cinema estructural que parteix d’una base 

experimental nascuda als anys seixanta del cinema d’ avantguarda. Es defineix com un 

cinema simplista que ressalta el valor de l’estètica per sobre el contingut narratiu. Les obres 

estructuralistes exploren les possibilitats del material fílmic i de les seves fases de producció. 

Els autors dedicats al cinema estructuralista consideraven el contingut de les seves pel·lícules 

“mínim i subsidiari” (Stiney en Villarmea, 2003, p. 42). Sovint partint de patrons i estructures 

repetitives, les pel·lícules estructurals són construïdes al voltant d’un marc conceptual 
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predeterminat. Malgrat aquesta estructura, la duració de cada pla la decideix l’experiència 

fílmica del moment. Parlant sobre el cinema estructuralista de James Benning, el cineasta 

galleg Lois Patiño diu: 

“James Benning és un cineasta estructuralista. Això vol dir que l’estructura de la 

pel·lícula està molt fixada i és molt rígida prèviament.” (Lois Patiño, 2015) 

James Benning, nascut a Wisconsin l’any 1942 és un dels màxims representants del cinema 

estructural. En la seva obra Ten skies es pot veure l’evolució de deu cels durant una hora i 

quaranta minuts. Fent referèsncia a l’element formal de la duració de pla, Benning digué: 

“La duració és, per tant, el factor clau per donar temps [l’ espectador] a pensar en 

una imatge mentre l’està veient, la forma en la que pensem una imatge canvia en el 

transcurs de la seva duració.” (Benning a Villlarmea, 2007, p. 45) 

Dins de cada un d’aquests deu cels, l’espectador experimenta un canvi lent però constant en el 

paisatge. L’efecte resultant pot ser la hipnosis accentuada per aquests canvis i fluxos continus.  

Fent una comparació amb el documental al qual aquest marc teóric va dedicat, és diu que no 

arriba a un punt tan extrem d’observació però l’autor té la voluntat d’arribar a aquesta 

“hipnosis” de l’espectador i que aquest experimenti el viatge que es proposa a través de la 

simfonia rural i els paisatges que se li ofereixen. En conseqüència, el que se suposa que és un 

registre objectiu del paisatge de muntanya es converteix en un viatge subjectiu de cada 

espectador que vincula el paisatgisme observacional amb la pròpia visió de  l’ autor. 

S’ha de considerar, en les parts purament de paisatge, com un documental observacional. Tot i 

que la duració dels plans, els moviments i el ritme són més dinàmics, l’autor proposa una 

observació a l’ espectador breu, si s’entén com una observació individual de cada pla, però 

suficientment llarga com per generar una atmósfera si es veu com un conjunt d’escenes que 

descriuen un enotorn. Per tant, hi ha certs elements clau que doten de sentit les seqüències de 

paisatgisme observacional. Només a nivell estètic, el que es veu en camp funciona sempre 

com a mediador entre el paisatge, l’autor i el públic. La composició determina els sentiments i 

l’experiència que l’espectador percep durant el paisatge. Per acabar, els moviments de càmera 

són la decisió personal de l’ autor amb l’objectiu, en aquesta obra, de generar un ritme i 
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moviment que, a la vegada de crear una harmonía amb la banda sonora, té la voluntat de 

mostrar tot allò que hi ha al seu voltant.  

Gràcies a l’evolució tecnològica i a l’ús d’un equip íntegrament digital per part de l’autor, el 

nivell d’autonomia és molt major. El procés fílmic es transforma en una relació íntima entre 

l’autor i el paisatge, podent transformar els sentiments i experiència personals en un producte 

que recull la visió única de l’ autor. Aquest treball d’enregistrament de l’entorn transforma el 

paisatge a ulls del director. El procés de seure uns minuts i connectar amb l’escenari que hi ha 

enfront, escoltar i prendre la decisió del que apareixerà en camp, el moviment de càmera que 

es farà i la duració del pla imaginant-ho dins del muntatge final és un dels exercicis més 

intrapersonals i a la vegada que més temps ocupa en tot el procés de producció.  

Descobrir aquest nou llenguatge i punt de vista cinematogràfic que pot aportar el cinema que 

no és d’entreteniment, ha obert la visió de l’autor per trencar amb el cinema convencional. A 

través d’aquest treball s’han descobert nous horitzons, autors i films cinematogràfics 

experimentals que han fet entenedora la capacitat del cinema per expressar més enllà d’un 

relat. S’ha comprés de manera més profunda la relació que es pot establir entre autor i 

espectador a través del relat fílmic. A través de la transmissió de la duració s’ha volgut 

plasmar la voluntat de l’autor de transmetre la vida pròpia que existeix a la muntanya. La 

reinterpretació d’un mateix paisatge amb el pas del temps i de les estacions combinat amb la 

recerca de la bellesa combinada amb el misteri i la força de la naturalesa han ajudat a 

construir la identitat del paisatge de El Motiu. S’ha volgut mostrar la relació del paisatge amb 

l’espai introduint-hi la figura humana com un mecanisme d’identificació per ajudar 

l’espectador a ubicar-se en l’escena i entendre l’escala que ajuda a comprendre la magnitud de 

l’espai. Amb tots aquests elements, s’ha volgut descobrir un nou llenguatge i s’ha buscat 

explorar els estils cinematográfics que falten per conèixer evadint tot allò que ja ha estat 

explotat. 

!
!
!
!



3. 3. Harmonia entre imatge i so. 
La simfonia urbana és un subgènere del documental que representa el punt de partida i cos del 

documental. El Motiu rep una influència directa en quant a estética, forma i ritme. Aquest 

subgènere sorgeix per primer cop dins del cinema documental dels anys 20 i posteriors 30, 

influenciats pels moviments d’avantguarda, en especial el futurisme i el constructivisme. 

Alguns dels pioners van ser Dziga Vertov, Paul Strand, Walter Ruttman, Joris Ivens o Jean 

Vigo, qui a través del llenguatge cinematogràfic, la música i el muntatge, doten de vida les 

ciutats que van ser retratades en les seves produccions. Les obres dotades d’harmonia rítmica i 

poesia visual tenien la intenció de mostrar una realitat sense intervenció de l’autor en l’acció 

que era retratada. En origen, els autors proposaven un anàlisis dels diferents aspectes que 

conformen la vida quotidiana d’una ciutat o d’una comunitat des d’un punt de vista social i 

antropològic.  

Dins d’aquest llenguatge cinematogràfic tan concret, les simfonies urbanes permetien apreciar 

els espais retratats a través del ritme musical, sense paraules ni diàlegs, només fent ús del 

ritme i de l’harmonia entre imatge i música. El muntatge és l’únic element de mediació entre 

lo real i lo fictici. Alternar estructures rítmiques ràpides amb d’altres de lentes, la incorporació 

de metàfores i simbologies o la juxtaposició de plans per dotar de sentit una seqüència són 

alguns trets característiques de l’estil de postproducció que els autors realitzaven. Dins de les 

simfonies, s’hi condensa una reflexió profunda sobre l’experiència fílmica juntament amb el 

debat o problemática que l’autor decideix tractar.  D’altra banda, les transformacions 

generades pel capitalisme i la modernitat van ser la temàtica principal. El discurs de les 

simfonies urbanes, sorgeix d’una estructura i temporalitat circular de caràcter no-narratiu. 

Passats els anys 30, el concepte de simfonia urbana va deixar de ser utilitzat. Tot i així, van 

ser molts els autors que van seguir fent peces del mateix estil amb els mateixos objectius 

experimentals, basats en la fusió de la imatge i la música amb elements formals de cinema per 

transmetre un sentiment o missatge concret. Actualment les simfonies segueixen 

desenvolupant-se encara que ara la temàtica hagi canviat cap a problemàtiques 

contemporànies com el medi ambient per exemple, però la música, la imatge i la ciutat 

segueixen essent fil conductor de la narrativa. Un esemple de simfonía urbana contemporània 

és Berlín Babylon d’ Hubertus Siegert l’any 2001. 
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Sabent l’origen i els elements característics d’una simfonia, l’autor ha fet un anàlisis dels 

elements que resulten adequats per adaptar-los al documental que neix a partir d’aquest marc 

teòric. L’ús de càmares ràpides per representar el pas del temps, el contrast de ritme entre 

actes, la juxtaposició de plans per generar comparacions o metàfores són, a nivell formal, 

característiques pròpies adaptades de les simfonies urbanes. A nivell conceptual, s’ha adaptat 

la idea de tractar una problemàtica actual, com pot ser el respecte pel medi ambient. Es pot 

establir una relació entre el concepte ideat per Dziga Vertov sobre el cinema-ull amb el 

procediment que ha seguit l’autor a l’enregistrar les imatges. Aquesta teoria sorgeix a inicis 

dels anys 20 en un manifest on exposa la teoría anomenat Nosaltres, l’any 1922. La càmera és 

vista com un ull que permet captar la realitat que l’ull humà no és capaç de percebre. Sense la 

intervenció de l’autor en el desenvolupament de les accions que passen davant la càmera, 

aquesta capta la realitat de manera fluida i improvisada. La intenció de representar una realitat 

sense la intervenció de l’autor en els ritmes naturals, és també un tret adoptat de les simfonies 

urbanes originals lligat al cinema-ull.  

“Definim l’obra cinematogràfica en dues paraules: el munatge del “veure”. L’obra 

cinematogràfica és l’estudi acabat de la visió perfeccionada, precisada i 

aprofundida per tots els instruments òptics existents i principalment per la càmera 

que experimenta l’espai i el temps. El camp visual és la vida; el material de 

construcció per al muntatge és la vida; els decorats són la vida; els artistes són la 

vida.” (Vertov, 1923, sp.) 

L’essència del documental i el que dóna sentit i coherència a tot el conjunt final és el 

muntatge. Encara que en el procés de producció ja es faci una selecció escollint què enquadrar 

i que deixar fora de pla, és en el muntatge on es decideix quin missatge transmetre, en què fer 

èmfasis, on centrar el punt d’atenció o quins elements donar protagonisme. La combinació de 

les seqüències d’imatges amb música o efectes sonors té la finalitat de generar ritmes per 

transmetre sensacions i emocions. Malgrat la clara influència d’aquest subgènere del 

documental, s’ha buscat personalitzar el projecte i buscar un contrapunt que pot ser 

interessant. La descontextualització de l’espai. Totes les simfonies urbanes estudiades es 

desenvolupen en un entorn i en espai de ciutat i urbanisme. En aquest documental, el 

desenvolupament fílmic es troba en un marc de muntanya. És interessant traslladar-ho cap a 
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un àmbit alpí i allunyar-se de la ja reiterada idea de retratar una ciutat per donar-hi 

personalitat i experimentar amb  la mescla entre tendències de fa gairebé cent anys i les 

motivacions i eines contemporànies de l’autor. 

L’anàlisis comparatiu desenvolupat a continuació ajuda a establir els punts comuns entre dues 

simfoníes urbanes i el documental que aquest TFG desenvolupa. La Seine a rencontré Paris, 

del cineasta holandès Joris Ivens de l’any 1957 és la primera simfonia analitzada. Igual que a 

El Motiu, l’argument proposa un viatge a través dels espais i paisatges que la càmera 

descobreix. El relat es desenvolupa, a l’igual que el corrent del riu, a través d’un moviment 

constant i panoràmic des del vaixell. Ens remet a la idea de què cada moment és efímer doncs 

els canvis d’espais, atmosferes, temporals i de personatges és constant. En aquest sentit 

s’estableix un pont amb el documental d’aquest treball ja que es generen ritmes interns dins 

les seqüències que creen breus subtrames, per exemple amb els ritmes naturals de la muntanya  

o la representació de la vida animal de El Motiu. En les dues obres existeix aquest compromís 

de l’autor per donar més importància a l’entorn que no al protagonista, allunyant-se de la idea 

clàssica del personatge heroic. La personificació del paisatge amb els moviments que s’hi 

creen (onades, gent treballant, la roba que balla amb el vent, les mirades dels personatges, els 

objectes flotants, entre d’altres, generen una narrativa per sí sola que l’espectador, des del seu 

punt de vista, descobreix al llarg del desenvolupament fílmic i que li desperta interès. Es 

marquen diferents recorreguts i s’expliquen històries que canvien d’ambient i emocions per la 

música que l’acompanya. L’ús de la banda sonora provocar canvis en el missatge i generar 

contrastos que marquen els canvis narratius, d’espai i temps. L’ús del so diegètic en escenes 

concretes per donar realisme és combinat amb la música extra diegètica, que en els moments 

adequats remet a una melodia dramàtica evocant emoció a l’espectador i reprenent l’aspecte 

cinematogràfic.  

Malgrat que en la simfonia urbana d’Ivens hi ha la presència d’un narrador omniscient, al 

contrari que a El Motiu, sempre s’hi troben elements que evoquen un sentiment, per tant 

narratius. El dramatisme al documetal de l’autor d’aquest TFG es troba en els plans aeris on 

s’hi veuen precipicis, en la recerca dels elements naturals com el vent, els núvols o la boira, 

en el recorregut de l’aigua amb i sense gel o en la presència humana diminuta davant la 

fortalesa immensa de la muntanya. Comparant-ho amb La Seine a rencontré Paris, el 
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dramatisme és accentuat per la pluja i el mal temps i, igual que al El Motiu, es busca fer 

èmfasis en la incomoditat humana davant la tempesta. La gent corrent i aixoplugant-se sota el 

pont en la simfonia urbana és comparable a les escenes on el protagonista se’n va d’un medi 

amenaçador a punt de que hi caigui la pluja i envoirat. Ivens proposa un final melòdic i poètic 

amb la mateixa melodía inicial remetent-nos així a l’estructura circular pròpia de les 

simfonies urbanes. 

La segona simfonia urbana estudiada per la comparativa que s’estableix amb la de l’autor és 

Regen (1928) de Joris Ivens. El recorregut que la càmera fa a través de la cuitat d’Amsetrdam 

és conduïda per la pluja, des de que comença fins que acaba. A través de les composicions i 

ritmes i sota la influència de les avantguardes, Ivens treballa la textura de la pluja. Aquesta 

plasticitat aquàtica és un tema recurrent al documental de El Motiu. No només representa un 

element de la muntanya que ajuda a marcar els ritmes naturals que existeixen i hi cohabiten, la 

corrent del riu serveix d’enllaç entre espais. A més ajuda a accentuar el contrast entre una 

estació i l’altra. Degut a la seva capacitat de canviar d’estat, es retrata el riu de tardor circulant 

lliure i el riu a l’hivern envoltat de gel, creant així un significat narratiu i dramàtic del medi. 

Per tant, encara que ni Regen ni El Motiu no siguin documentals narratius clàssics, ambdós 

compten amb una dramatització i es retrata l’entorn, el medi i el paisatge com un personatge 

amb vida pròpia. Mentre que a Regen no hi ha una presència individualitzada de l’home, al 

documental de l’autor sí. No obstant tots dos tenen la voluntat d’integrar l’ésser humà en un 

espai que és on hi desenvolupa l’activitat i on hi manté una relació recíproca. A nivell 

estructural, els dos documentals s’inicien amb plans generals per cada cop anar-se centrant en 

plans més concrets o de detall que explicaran subtrames fins al moment on la càmera 

s’allibera completament i viatja per l’espai. Els dos autors es preocupen pel tractament de la 

imatge i el que aquesta transmet a través del llenguatge cinematogràfic. En aquest sentit, la 

recerca de la bellesa estètica i l’ús de plans bells són presents en les dues obres. Reflexes 

d’imatges a l’aigua, moviments de càmera, la diversitat de plans, punts de vista subjectius, 

l’ús de diferents angulacions (plans picats i contrapicats) o les transparències de vidres en el 

cas de Regen o el gel en el cas de El Motiu són elements que transmeten aquesta dimensió 

cinematogràfica de les obres. Un darrer punt en comú és la no intervenció de l’autor en les 

imatges. L’autor pren com a norma no decidir res del que succeeixi davant el dispositiu. 
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Fig. 3.2.1. Fotograma de la simfonía La Seine a rencontré Paris de Joris Ivens

Fig. 3.2.2. Fotograma de El Motiu
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3. 4. Documental creatiu i d’autoria. 
El gènere del documental prioritza l’enregistrament de la realitat observada. El seu caràcter 

testimonial d’una realitat, o fragment d’aquesta, representa la matèria prima dels documentals 

i l’autenticitat poètica d’un entorn real. A excepció de modalitats concretes del cinema 

documental, l’autor es limita a enregistrar els fets, paisatges, personatges i accions que es 

desenvolupen davant del dispositiu. Malgrat es consideri “cinema d’allò real”, també s’hi 

troben inclosos àmbits creatius i narratius afegits per l’autor. Des d’un principi, el procés de 

captació de la realitat és filtrat o relacionat amb les inquietuds, personalitat i ideologia de 

l’autor i queden reflectits en la seva obra. Així doncs, aquesta negociació entre allò real i allò 

fictici és mesurada per l’autor i alguns dels aspectes que determinen dita mediació són el 

dispositiu (que a vegades funciona com un element catalitzador), els efectes sonors o la 

música, el muntatge i els demés aspectes técnics fins que finalment arriba a l’ull de 

l’espectador. Aquesta mediació de lo real es tradueix en un material pro fílmic. L’autor dóna 

autenticitat als documents filmats en el procés de producció, incloent-hi sobretot el muntatge. 

Aportant aquest acte personal o d’interpretació real i objectiva, es desenvolupa un procés 

artístic i creatiu. És en aquest procés de muntatge on la transformació de les imatges o el 

missatge pren cos en el relat fílmic. Tot i així, ja en el procés de producció, els plans i els 

moviments de càmera, entre d’altres elements formals, ja cohabiten amb la idea de l’autor. El 

públic sap que allò que veu pot ser qüestionat com un estatut de la realitat. No obstant, 

existeix el concepte anomentat contracte de veredicció; moment en el que el públic té la 

sensació de que allò que veu és real. Aquest efecte s’aconsegueix a través de la credibilitat i 

de l’ autenticitat. Parlant concretament sobre el documental dedicat en aquestes pàgines, no és 

difícil per l’espectador assumir aquest contracte de veredicció, ja que tot allò que veu està 

succeint de manera natural davant la càmera. En aquest sentit, l’autor només decideix el que 

entra en camp i la durada de cada pla, així com el moviment de càmera i quina atmosfera 

sonora tindrà la seqüència. En cap moment intervé en l’acció que succeeix davant la cámera. 

El crític i teòric Bill Nichols va definir diferents modalitats caracteritzades per una manera 

concreta d’estructurar i narrar la realitat en un documental. Tot i que en una peça documental 

acostuma a predominar una d’aquestes modalitats, sempre acaben tenint una influència mútua. 
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En el cas de El Motiu hi ha un fort component de modalitat observacional però també hi ha 

elements propis de la modalitat expositiva i, com no de la poètica. 

Es diu que és un documental observacional per la voluntat que té l’autor de mostrar tot 

l’entorn natural i el paisatge gairebé sempre en suaus moviments panoràmics, gairebé tot el 

pes de la narració recau en la imatge i l’estructura de les seqüències que prenen vida amb la 

música i efectes sonors. Aquesta modalitat també es caracteritza per la no-intervenció de  

l’autor en l’escena, que és limita a observar i a gravar. La segona modalitat que caracteritza el 

documental és la poètica. És més abstracta i experimental que l’anterior però dins de 

l’estructura narrativa de l’obra hi té molt pes. Podem dir que les metáfores, simbologíes i 

comparacions que hi apareixen, neixen de la creativitat de l’autor i la seva voluntat per 

generar un ritme i ambient de calma que reforça l’aspecte positiu del que representa la 

muntanya. El ritme del muntatge i la música que l’acompanya també són forts components 

que afecten a l’harmonia poètica al servei de l’autor per transmetre allò volgut. 

!
!
!
!
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4. Concepció global. 
4. 1. Sinopsi. 
L’alpinista Alfons Valls passa la tardor i l’hivern a la muntanya on hi treballa, i hi viu gaudint 

d’ella. La relació que s’estableix amb la muntanya és sempre a través de l’esport. Amb el pas 

de les estacions de tardor a hivern, es veu des del seu punt de vista l’experiència subjectiva 

que l’Alfons comparteix amb la muntanya, practicant les modalitats d’escalada esportiva, 

escalada clàssica i l’esquí de muntanya. El que es vol explicar és El Motiu. El motiu per el 

qual ell viu a peu de la serralada del Cadí, el motiu que a ell el fa sentir viu, el motiu per el 

que estima la muntanya, el motiu de viatjar, el motiu que el fa pensar i somiar en la muntanya. 

Tot això es mostra en aquest trànsit de les estacions  de tardor a hivern que, a la vegada, també 

ens parla de la naturalesa, dels seus ritmes, de la seva vitalitat, del seu poder autònom que 

l’humà no controla. La naturalesa de la muntanya es mostra com una força superior que 

accepta l’activitat humana però mai subordinada. L’experiència de mostrar nous horitzons a   

l’espectador i de transmetre-li la passió i la força de la muntanya és l’essència de El Motiu. 

Nous horitzons en un sentit literal però també metafòric. D’una banda les panoràmiques dels 

cims, els plans aeris o les crestes nevades són, per alguns dels espectadors, escenes poc 

freqüents i de difícil accés. No obstant, amb el volúm d’imatges de muntanya que apareixen al 

documental és possible gaudir-ne. D’altra banda, s’extrapolen els sentiments tant de 

l’alpinista com del propi autor envers la naturalesa pròpia de l’entorn alpí. Uns sentiments que 

no es comparteixen o no són entesos per un sector gran de la societat. L’amor, el respecte, la 

motivació, la passió les ganes d’explorar i les sensacions que es tenen en un terreny poc 

conegut però impactant i majestuós com la muntanya és d’on parteix l’estructura dramàtica 

amb la voluntat de generar empatia amb el públic. 

!
!
!
!
!
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4. 2. Proposta estètica i estructura. 
El Motiu es divideix en tres actes, cada un d’ells amb una proposta estética própia però 

coherent en el seu conjunt. S’ inicia el documental amb la simulació del que representa un cel 

amb nuvols. Aquest element crea un significat directe amb allò diví i volàtil. Els núvols 

provoquen una connotació de naturalesa com un element no controlable per l’home i ens 

remet a les altituds dels cims de muntanya, la primera imatge que obrirà el documental. El 

títol temátic del documental apareix de manera animada simulant el perfil d’un cim entre el 

moviment suau i fluid de dita representació dels núvols. S’obra el documental amb una 

seqüéncia de plans generals de timelapses, panoràmiques de cims i plans aeris sobre llacs, es 

busca transmetre la cara positiva i majestuosa que té la muntanya. Aquest és un acte on es 

presenta el paisatge, sempre seguint una estructura concreta, tan parlant dels moviments de 

càmera que són panoràmics verticals (del cel a la terra), com de la tipologia de pla (gran pla 

general fins plans curts i de detall). Es fa un recorregut, en dies de meteorologia favorable, 

pels cims, llacs, boscos i rius (en aquest ordre) per acabar mostrant la vida i els ritmes naturals 

que té el medi per si sol. En aquest darrer punt, s’han buscat plans de caràcter dramàtic com 

escenes de desgel i moviments de fauna autòctona, com insectes i amfibis en representació a 

la vitalitat existent en la naturalesa i la muntanya. Totes aquestes imatges generen una 

atmosfera que endinsen l’espectador dins un ambient melòdic que, acompanyat amb la música 

i amb el ritme del muntatge, reforçen el missatge d’aquest Acte I.  

Es juga amb la composició, buscant la verticalitat dels arbres o els perfils de les crestes i cims 

per generar una harmonia visual dins la simfonia proposada. S’han buscat motius de cohesió 

al llarg de la seqüència per dotar-lo d’una coherència visual més profunda, a través d’elements 

reiteratius d’un pla amb el consecutiu. Per exemple, d’un pla d’un arbre amb unes fulles 

taronja d’un color intens es passa a veure les fulles de tardor a la vora del riu. Aquest mateix 

pla del riu s’empalma amb el concepte del desgel, un primer pla de plantes congelades amb el 

riu en un segon terme desenfocat n’és l’exemple. Així doncs, aquesta reiteració de motius, 

juntament amb la tipologia de pla, ajuden a seguir el fil de l’estructura narrativa. És important 

buscar aquests tipus d’elements de cohesió en la seqüència d’una simfonia ja que és un 

subgènere que no es caracteritza per tenir una narració clàssica. Després d’aquests entre tres i 

quatre minuts de viatge en un entorn agradable, poètic i bell, i ja havent situat a l’espectador 
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en un espai i una atmosfera, es proposa un canvi de ritme i concepte. És el moment on arriba 

la vida humana i s’hi presenta el personatge. 

A través d’una transició de música i plans, s’obre el segon acte on s’hi presenta el personatge. 

Aquesta presentació comença com una invasió de moviment humà en l’entorn natural. 

L’espectador percep que hi ha canvis i que hi ha una acció desenvolupant-se però no se sap 

ben bé què és el que passa. Això s’aconsegueix gràcies als plans de detall, jugant amb poca 

profunditat de camp i amb el contrast entre la quietud de la muntanya amb el moviment del 

personatge. Un cop s’ha introduït aquest moviment humà, es dóna una diferència notòria que 

marca l’Acte I amb l’Acte II. Els timelapses nocturns de muntanya són els causants d’aquest 

tall en estructura i temporalitat.  

S’ha buscat mostrar una distància entre la presentació de l’entorn (ActeI) i el context del 

protagonista (Acte II) per no mesclar, de moment, el concepte de naturalesa i muntanya amb 

la presència humana. Aquesta separació d’espai reforça la idea de deixar la muntanya com un 

terreny pur, natural i salvatge. Un cop acabada la seqüència de timelapses (seguint l’estructura 

lògica de vesprada, nit i matí),  es mostra la preparació del protagonista. Amb un muntatge en 

paral·lel entre les localitzaciones on s’equipa amb el material, el ritme de la música augmenta 

suaument per anar generant una atmósfera d’activitat esportiva i d’acció. Aquest és un acte 

que no pretén destacar una activitat esportiva concreta ni en busca la continuïtat espacial ni 

temporal. El que es transmet és la pràctica de l’esport de manera general. Malgrat siguin 

espais molt diferents a nivell visual (parets de roca, neu i arbres), el ritme de muntatge al 

compàs de la música pren una dinàmica que unifica les tres localitzacions, generant així un 

segon acte de quatre minuts i mig que es desenvolupa molt ràpid de manera frenètica. Les 

imatges espectaculars de l’escalada, el vuit del precipici, les canals amb neu o el descens de 

l’esquí fan d’aquest acte el més ràpid, fet que recolza el que l’autor vol transmetre.  A més 

s’han respectat els silencis claus de la música per transmetre amb més força la situació del 

moment. Els sons diegétics com el vent són elements que reforçen el realisme, combinat amb 

la BSO. Un dels motius que impulsa al protagonista a ser un fanàtic dels esports de muntanya 

són aquests moments d’adrenalina i d’eufòria que en el documental es tradueix en aquest 

augment de ritme aconseguit a través d’un muntatge per talls. Després del clímax d’activitat 

esportiva, ja al final del segon acte, la música redueix el seu compàs i les imatges denoten la 
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victòria i el domini de l’Alfons Valls en el medi, aconsegueix el repte proposat a la vegada 

que el gaudeix. Això suposa un xoc gran de sensacións i ritme respecte al següent i darrer acte 

que comença després d’un silenci que és acompanyat per un negre. 

El tercer i darrer acte, s’inicia una vegada més a través de timelapses. Posant un parèntsis 

d’espai i temps, ens remet a la circularitat pròpia de les simfonies urbanes i de l’estructura 

global del documental. A més de l’espectacularitat de les estrelles, s’hi introdueixen 

timelapses amb neu, per situar al espectador del canvi d’estació. Un cop més es busca fer un 

recorregut pel medi repetint certes tipologies de plans del Acte I. Les panoràmiques verticals 

dels pins, ara nevats, o el pla contrapicat d’un arbre mort que contrasta amb la vida i colors 

dels arbres del primer acte, en són exemples. Després de mostrar plans generals amb el 

moviment panoràmic de cel a terra, es torna al medi de l’aigua. S’ ha fet servir el riu com un 

motiu que transmet dinamisme, ritme i vida pròpia dins l’entorn i que a més el canvi a nivell 

estètic respecte a la primavera / tardor és molt notori. Aquesta busqueda del contrast entre el 

canvi d’estacions és essencial per mostrar la capacitat de transformació de la muntanya i amb 

aquest canvi el poder i risc que porta amb ella. S’han buscat mostrar elements dramàtics com 

el moviment dels nuvols, la forma del gel o l’aigua corrents per sota d’aquest. Després de 

mostrar aquest recorregut pel bosc, usant el riu com a fil conductor dins de la subtrama, es 

torna als moviments panoràmics i zoom in’s de cims, crestes i massisos nevats. En aquest 

moment és quan la músics resulta més èpica i la combinació de les imatges amb la música 

transmet la voluntat del autor en aquest tercer acte, el poder i majestuositat de la muntanya. 

Tot i que ha estat un acte dedicat a la muntanya, el darrer pla hi introdueix al personatge 

endinsant-se a les valls muntanyenques. Aquest darrer pla que inclou un seguiment panoràmic 

que acaba al cel, representa la voluntat, amor, passió i motivaciò del protagonista cap al medi 

alpí. Es deixa clar que la muntanya és un element superior al home, bucòlic, però també 

perillós. No obstant, l’Alfons Valls sempre té un motiu per tornar-hi. El pla final, del cel on hi 

apareixen de nou els nuvols inicials del Acte I, pretén ser una referéncia a les estructures 

circulars de les simfonies urbanes dels anys 20. A més s’entén com un cícle que es repeteix. 

L’amor, el respecte i el motiu del protagonista són trascendentals i eterns. 
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Juntament amb els darrers restres de la simulació dels núvols hi apareixen els crèdits, centrats 

i simples en un fons negre que apareixen i desapareixen per fos a negre. 

!
4. 3. Target o públic objectiu. 
El públic objectiu del documental engloba espectadors amb diferents interessos. D’una banda 

s’engloba a un públic que s’identifiqui com a esportista de muntanya. Primerament perquè el 

personatge principal és un esportista d’alt nivell i de renom dins el món de l’aplinisme 

espanyol. El fet de que sigui tant polivalent i practiqui diferents esports de muntanya obra més 

el ventall dins del sector d’esports de muntanya. En segon lloc, aquest sector busca imatges 

d’espectacular activitat esportiva i és per això que són considerats públic objectiu, per la 

dedicació de tot un acte als esports d’escalada en roca i d’esquí de muntanya. Normalment és 

un públic amant de la muntanya i coincideix amb el missatge i valors de respecte de cara a 

l’entorn alpí i rural que el documental té voluntat de transmetre. 

D’altra banda, no només es busca atraure aquest sector d’esportistes, sinó que a més el 

documental tindrà una experimentació formal que interessarà a tot aquell públic que se senti 

atret per un tipus de cinema menys narratiu i menys convencional. La no-narració clàssica, 

l’observació de paisatge i el component de simfonia urbana en quant a estructura i concepte 

pot atraure a un sector del públic que tingui inquietud per l’exploració d’un llenguatge 

cinematogràfic nou.  

!
!
!
!
!
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5. El procés de creació de El Motiu. 
Amb la voluntat de dur a terme un projecte personal de manera individual i autònoma, amb el 

següents punts s’especifiquen tots els aspectes que l’autor ha tingut en consideració i tots els 

passos realitzats així com les col·laboracions i demés agents externs implicats en el projecte. 

S’ha dividit el procés del documental en les tres fases de producció: la preproducció, la 

producció i la postproducció, detallant-ne cada apartat. 

5. 1. Preproducció. 

5. 1. 1. Localització. 
Per la naturalesa del documental, l’entorn pren el protagonisme a la vegada que és un dels 

factors més determinants de les imatges i del resultat final. Per aquest motiu, preparar un bon 

procés de preproducció és vital per garantir l’èxit d’un documental de muntanya. L’espai alpí 

exterior salvatge sempre és condicionat per la meteorologia i la llum de l‘estació i moment del 

dia, fet que exigeix una preparació més específica i detallada i un coneixement extens de 

l’entorn. 

!
Des d’un inici, sabent que la situació depèn de molts factors externs, s’han buscat 

localitzacions conegudes i d’un entorn proper. S’ha de dir que tot aquest treball de 

coneixement del terreny es tenia guanyat donada l’activitat a la muntanya prèvia. S’han 

buscat rutes i camins que ja es coneixien i, a més, s’ha demanat consell a persones 

familiaritzades amb el terreny. De lo contrari, el resultat hagués estat molt menys precís, 

deixant seqüències i escenes a les mans de la improvisació del temps i lloc del moment. La 

tria de la localització ha estat un dels punts més importants i decisius del procés de 

preproducció, ja que s’ha pogut ser molt més específic a l’hora de concretar detalls i 

característiques de l’entorn. Aquesta tasca de recerca es divideix en dos variants principals 

que responen a l’estructura del documental. D’una banda, s’ha fet un estudi de les 

localitzacions que fan referéncia a la simfonia rural i plans únicament de paisatge. D’altra 

banda, s’han estudiat quins escenaris són adients perquè el protagonista desenvolupi la seva 

activitat.  

!
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Pel que fa al primer estudi de localització, on es desenvolupa la simfonia rural, s’ha dividit, a 

grans trets, en tres grans grups: llacs, cims i boscos. Hi ha dos motius que expliquen aquesta 

divisió en tres grups i que a la vegada es complementen 

!
El primer és la necessitat de cobrir tots els entorns alpins que un es pot trobar a la muntanya. 

Aconseguir diversitat pel que fa a la tipologia de pla és essencial per després poder construir 

en l’etapa de postproducció l’estructura del documental. D’aquesta manera s’han cobert des 

de plans de detall de plantes silvestres i fauna fins a panoràmiques generals de cims passant 

per sobrevolar estanys amb dron. 

!
El segon motiu s’entén sabent que s’han repetit els mateixos escenaris en diferents períodes 

de temps per buscar una confrontació temporal. Un cop més, s’ha estat molt limitat per la 

meteorologia del moment però la intenció ha estat buscar escenes i seqüències amb bon temps 

i d’altres de pluja, neu o tempesta, però sempre cobrint aquests tres escenaris. 

!
Cal deixar clar que la recerca de les localitzacions no se simplifica a un únic escenari en la 

dita subdivisió (cims, llacs i boscos), sinó que se n’han buscat múltiples per tenir diversitat de 

paisatge  i poder crear una simfonia més rica pel que fa als espais i la tipologia de plans. 

!
S’ha fet un llistat de les localitzacions visitades per gravar el primer i tercer acte del 

documental, gairebé totes les Valls d’Andorra: Pic del Casamanya, Estany de la Nou, Vall de 

Sorteny, Coll d’Ordino, Coll de la Botella, Llac d’Engolasters, Estanys de Tristaina, boscos 

d’Anyós, el Serrat, Arcalís i el Coll d’Arenes. 

!
!
!
!
!
!
 

Fig. 5. 1. 1. 1 Planificació de ruta 1.
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!
!
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!
!
!
!
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Fig. 5. 1. 1. 2 Planificació de ruta 2.

Fig. 5. 1. 1. 3 Planificació de ruta 3.

Fig. 5. 1. 1. 5 Planificació de ruta 5.

Fig. 5. 1. 1. 4 Planificació de ruta 4.



Ha sigut més complex l’estudi de localitzacions del segon acte, on es desenvolupa l’activitat 

alpina i esportiva. S’ha hagut de tenir en consideració l’orientació del sol, el volum 

d’escaladors en el sector, les possibilitats de realitzar activitat segons les condicions i 

temperatura, la coordinació dels companys de l’Alfons Valls i l’accés d’arribada. Ja que en 

alguna ocasió, en parets de més de 50 metres, s’arriba al cim caminant per darrera i des d’allà 

es fixen les cordes per procedir a fer el ràpel que permetrà aconseguir els plans en paret. Per 
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Fig. 5. 1. 1. 6 Planificació de ruta 6.

Fig. 5. 1. 1. 7 Planificació de ruta 7.

Fig. 5. 1. 1. 8 Planificació de ruta 8.



tant, la comunicació amb el protagonista i la logística del seu voltant ha sigut un aspecte clau 

a l’hora d’escollir l’escenari on ell se sentirà a gust desenvolupant la seva activitat. 

- Montserrat (cara sud del Cavall Bernat) 

- Mal pas de trevil (via de 6a i 6c) 

- Pic del Cataperdís 

Dit estudi de localitzacions es simplifica a unes eines de recerca molt bàsiques però ben 

compensades amb el coneixement del propi autor i del protagonista, així com consultes 

concretes a altres esportistes muntanyencs. L’ús de guies d’escalada, mapes, rutes de 

senderisme i repassar la predicció meteorològica diàriament han estat els elements més 

emprats en el moment de planificar una sortida amb l’equip de gravació. 

!
5. 1. 2. Vol amb dron. 
La idea d’aconseguir imatges amb dron per al muntatge final és per aportar al projecte 

espectacularitat i majestuositat del paisatge. Les vistes aèries són clau per la representació del 

paisatge com una obra majestuosa de la naturalesa. Aquesta tipologia de pla tan concreta 

funciona molt bé a l’inici del primer acte on es comença amb plans aeris i generals que cada 

cop són més concrets i de detall.  

S’ha contactat amb un dels pocs pilots de dron d’Andorra com a ajuda auxiliar per dotar el 

documental d’imatges aèries, en Lluís Calsina. De manera altruista s’han planificat diverses 

sessions de vol amb dron a localitzacions concretes. Per fer sortides amb dron, la localització 

és tant o més important que en els díes de rodatge sense vol. Saber establir el recorregut del 

vol en un paisatge concret entre els dos ha sigut una tasca essencial per tenir un control en el 

Preproducció                                                                                                                                                           55

Fig. 5.1.2.1. Dron DJI Inspire



recorregut del vol i aconseguir el resultat volgut. La decisió final pel que fa a l’equip tècnic de 

vol ha estat absolutament en mans de l’especialista, però tenint en compte els requisits que se 

li han demanat; gran angular sense aberració, la màxima estabilització possible, gravació full 

HD i un mínim de 10 minuts de vol autònom. En la planificació inicial es van establir dos 

vols, un sense neu i un amb neu. Però degut a problemes técnics només s’ha pogut fer la 

primera sortida.  Sabent aquests requisits, el dron escollit ha estat el model DJI inspire Pro 

propietat de Calsina Imatges: Equipat amb quatre bateries externes d’uns dotze minuts 

d’autonomía cada una i amb un GEO localitzador per poder seguir el recorregut en viu a 

través d’un monitor. 

!
!
!
!
!
!
!

Fig. 5. 1. 2. 2 Lluís Calsina preparant el vol 
als estanys de Tristaina.
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5. 1. 3. Banda Sonora. 
La cooperació i feina d’en Pau García Escutia representen una part essencial en l’expressió i 

missatge del que vol transmetre el documental. A l’inici, durant el procés de concepció i 

definició de la idea i del concepte, va ser complex saber de quina manera la música havia 

d’acompanyar cada seqüència. Gràcies a la recerca de referents, documents descriptius [veure 

Annex I], correus electrònics i reunions diverses, s’ha arribat a un llenguatge intermig a nivell 

musical en el qual l’autor i el compositor s’han pogut entendre. No ha estat fàcil ja que parlar 

de música és parlar sobre un concepte abstracte, però finalment s’ha pogut concretar la idea 

global i definir l’estil, el to i el ritme que ha de prendre la música en cada part del documental. 

Per tant, la planificació d’un guió i d’una estructura ha estat l’inici d’un diàleg constant entre 

autor i compositor per acabar polint el missatge transmès. L’ajuda dels referents ha sigut clau 

per definir l’estil de música desitjat i arribar a parlar un idioma similar donada la manca de 

coneixement del autor en el món de la composició musical. Des d’un inici, l’autor ha volgut 

transmetre la clara estructura dividida en tres actes on la música havia de generar l’atmosfera 

concreta per cada un d’aquests.  

En el primer acte l’emoció, la imposició i la majestuositat que ofereixen el paisatge dels cims 

i boscos va de la mà amb el que transmet la banda sonora per, finalment, acompanyar els 

moviments de vida animal i fer la transició al segon acte presentant el personatge. Un cop 

iniciat el segon acte, l’espectador entra en una atmosfera més desenfadada i dinàmica que 

acompanya l’activitat esportiva tant d’escalada com d’esquí del protagonista. Finalment el 

Fig. 5.1.3.1 Pau García treballant en la BSO
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tercer i l’últim acte és el més emotiu a nivell musical, la banda sonora profunda i en clau 

baixa provoca un lligam fort entre l’espectador i les seves emocions amb el paisatge fred i 

imponent de les condicions més extremes de la muntanya, per acabar amb un final per la 

simfonia d’una banda i un segon final per al personatge. 

!
5. 1. 4. Efectes de so. 
Per aconseguir una immersió més profunda i una experiència més real per l’espectador, s’ha 

decidit buscar i enregistrar efectes de so que doten de vida i realisme les imatges i escenes. 

Malgrat sigui un documental sense una acció concreta ni una narració basada en el 

personatge, El Motiu és de gènere documental i, per tant, busca la proximitat màxima amb la 

realitat. A banda dels sentiments i emocions que aconsegueix aportar a les imatges la banda 

sonora, uns bons efectes de so que simulin els sons diegètics de la naturalesa, moviments 

animals o del personatge aporten realisme i credibilitat al conjunt final del film. S’ha buscat 

crear un entorn sonor basat en els sons orgànics naturals com el cant dels ocells, el so del riu o 

el vent. Per fer-ho, es parteix de dues bases: la gravació en camp del so amb una gravadora 

(Zoom H4n) i la recerca en biblioteques de sons per mà d’en David Pacheco, qui ha accedit a 

aportar la seva ajuda al projecte. Si bé han sigut necessaris diferents demostracions i reunions 

per parlar del projecte, ha sigut essencial la planificació d’un breu guió amb els sons estimats i 

el timing d’aquests [veure Annex III]. 

!
5. 1. 5. Grafisme. 
Per dotar de més personalitat el projecte, s’ha decidit tirar endavant amb una tipografía i 

disseny gràfic exclusiu per al projecte i basat en aquest. Aquesta part del projecte tant 

específica i concreta s’ha desenvolupat juntament amb el dissenyador i il·lustrador Toezio qui 

s’ha prestat a oferir els seus serveis per dissenyar un títol del projecte i animar-lo. 

El disseny de la tipografia ha estat creat en base a les primeres versions de muntatge i al 

concepte que vol transmetre el documental. S’ha fet un brainstorming on han sortit diferents 

adjectius per definir l’estil i el disseny de la tipografia com per exemple: majestuós, robust, 
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elegant, solemne, orgànic… A continuació s’ha fet una selecció entre les diferents propostes 

aportades per el dissenyador fins a escollir la final.  [veure Annex II]. 

!
5. 1. 6. Material.  
En aquest projecte la logística i preparació de material és clau per poder desenvolupar tant 

l’activitat esportiva com el procés fílmic. Per tant, aquest punt serà tractat des de dos àmbits. 

En primer lloc, es tracta el material usat per poder enregistrar les imatges tant en paret com de 

paisatge i esquí, i en segon lloc es parlarà del material tècnic i coneixements necessaris per 

poder gravar en paret. 

L’autor ha volgut captar a través de la càmera la seva visió particular de l’entorn natural. Al 

desenvolupar l’activitat fílmica a l’aire lliure, generalment en situacions on les condicions 

ambientals cambien ràpidament, s’exposa tot l’equip  a temperatures extremes, pols, cops, 

pluja, neu i humitat. Per si fos poc, un altre element afegit és que s’ha hagut de carregar amb 

tot el material a l’esquena durant llargues jornades de caminar, per lo tant s’ha hagut de fer 

una selecció del material estrictament necessari abans de sortir de casa. A continuació s’ha 

desenvolupat una llista de tot el material fílmic i de postproducció que s’ha fet servir fent-ne 

una descripció i explicant-ne l’ús que se l’hi ha donat: 
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Fig. 5.1.5.1 Esbós del títol escollit.



- Càmera Canon 5D Mark II: Les càmeres reflex conegudes com DSLR (Digital Single Lens 

Reflex) utilitzen sensors digitals molt més grans que les càmeres compactes, millorant així 

la qualitat de la imatge i a més permeten l’intercanvi d’òptiques per disposar de diferents 

distàncies focals. Ha sigut una cámera robusta que ha aguantat les condicions temporals en 

les que ha estat exposada encara que els seus 2kg de pes han sigut notoris en el pes del 

equip 

- Òptica de Canon 24-70 mm: Ha sigut l’ òptica principal del projecte. Gràcies a l’angular 

s’han pogut arribar a mostrar els grans paisatges de cims i boscos, a la vegada que s’ha 

pogut veure la immensitat de les parets i les valls en escala al protagonista. La seva opció 

de passar d’angular a quedar-se a les portes de ser un teleobjectiu han permès, sense 

necessitat de canviar l’òptica, jugar amb detalls, desenfocs i poca profunditat de camp. 

- Òptica de Canon 70-200 mm: Gràcies al seu estabilitzador intern, i la seva gran distància 

focal, s’han pogut filmar plans de detall o de poca profunditat de camp i la major part de la 

vida animal.  Ha sigut l’òptica escollida pels plans de zoom. 

- Filtre ND: Ha sigut el filtre protector de l’óptica durant tot el procés de producció. No ha 

afectat en l’obtenció d’imatges ni en el resultat final del projecte. 

- Trípode Manfrotto: Eina clau per dotar al documental d’uns moviments de càmera continus 

i una estabilitat d’imatge professional. 

- Gravadora Zoom H4n + auriculars Philips: Han servit per enregistrar els sons diegétics i 

wild tracks en les localitzacions filmades que s’han incorporat com efectes de so. 

- Fig Rig de Manfrotto 595B: Estabilitzador usat per aconseguir plans més fluids en 

seguiments amb esquís. 

- Temporitzador: Accessori clau per generar timelapses. Permet a la cámera treballa 

rindependentment disparant fotografíes en el temps programat. 

- Bateries externes: Ha sigut necessari fer ús de recanvis de batería degut a les llargues 

jornades i a la baixa temperatura. 
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- Slider: Ha sigut útil per generar moviments de càmera concrets que ajuden a mantenir el 

ritme del muntatge. 

- MacBookPro amb software d’Adobe Premiere Pro: Eina d’emmagatzematge, selecció i 

edició durant tot el procés de producció. 

- Dues targetes Compact Flash de 16 i 64 GB 

- Motxilla Benro preparada per equip fotogràfic 

Seguidament, i sabent tot el material emprat per filmar, s’expliquen les tècniques d’auto-

assegurament i el material que l’operador de càmera ha fet servir per aconseguir els plans de 

El Motiu. Tot i així, tot el volum d’hores de gravació de paisatge també ha exigit una 

preparació física i un equip de vestimenta adequat per aguantar el fred i la pluja. Per fer-ho de 

més fàcil comprensió, s’ha dividit en dos grans apartats, escalada i esquí: 

- Material de filmació en paret: Cordes, arnés, jumar, mosquetons, cintes i daisy  chain, 

guants, casc i autoasseguradors, material per l’ascensió d’escalada.  

- Material d’esquí de muntanya: esquís de randonné, pells, pals telescòpics i botes. 

- !
5. 1. 7. Meteorologia. 
Així com la importància de conèixer les localitzacions i rutes que s’han de prendre per arribar 

a obtenir els paisatges de llacs, cims i boscos, ha sigut clau estar al dia de la previsió 

meteorològica. Pot fer un gir de 180º el pla de producció d’una jornada en funció de si el 

temps és favorable o no. És per aquest motiu que abans de cada sortida s’ha estudiat la 

meteorologia tant general com local de la manera més precisa possible. Sabent que el projecte 

fa un recull de jornades amb sol i calor, jornades amb neu i jornades de tempesta, sempre és 

una peça clau que el temps estigui de part de l’autor per tenir èxit en la producció. Això afecta 

a les sortides on s’ha enregistrat paisatge, però sobretot a les sortides on s’hi fa activitat 

esportiva. En més d’una ocasió la pluja ha sigut motiu de retràs, o al contrari, s’han trobat 

situacions on el vent, per exemple, ha donat una espectacularitat extra a les escenes però ha 

sigut inservible aprofitar-ne el so diegètic. A més, per als timelapses nocturns, sortides i postes 
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de sol així com pel vol amb dron, ha estat important saber els punts cardinals, per buscar les 

llums de tarda o el volum a càmera i jugar amb les textures orgàniques. Per tant, ha sigut un 

punt que cada cop s’ha tingut més en consideració a l’hora de fer una sortida per planejar el 

tipus de paisatge, l’equip i saber exactament en quina part de l’estructura del documental 

s’està treballant. 

!
5. 2. Producció. 
Després de gestionar tota la logística, saber la ruta que se seguirà, la previsió meteorològica i 

el concepte del documental que es treballarà durant la jornada, s’està llest per carregar-se 

l’equip a l’esquena i esperar que tant la naturalesa com el protagonista ofereixin la seva millor 

cara davant la càmera. En aquest apartat de producció s’ha fet una divisió entre la part 

d’enregistrament de paisatge (corresponent a l’Acte I i bona part de l’Acte III) i la part 

centrada en l’esportista i la seva activitat (Acte II). 

Durant les jornades de gravació de paisatge el que s’ha buscat és la maximització del temps, 

ja que es tracta d’enregistrar un espai molt canviant a nivell lumínic i que ofereix possibilitats 

infinites (ja que no es tracta d’un set) però al mateix temps limitades, sobretot per la 

meteorologia. Un clar exemple el trobem en la recerca del mal temps, tempestes i nevades. 

Aquests requisits són claus per al tercer acte, on la naturalesa mostrava la seva cara menys 

acollidora i demostra la força incontrolable per sobre de la supremacia que l’home creu 

imposar. L’autor ha estat esperant aquest mal temps amb mala sort ja que durant aquesta 

temporada d’hivern 2016 i principis de 2017 han predominat els anticiclons i el bon temps. 

No obstant, ha sigut un procés on l’autor s’ha decantat per enregistrar un gran volum 

d’imatges (entre 65 i 70 GB) i després invertir més temps en la selecció i la postproducció. 

S’han pogut recollir imatges de neu suficients i gràcies a la flexibilitat del subgènere que es 

tracta, s’ha pogut tancar el tercer acte amb el concepte volgut de manera satisfactòria. 

A nivell d’estructura, s’ha buscat una diversitat de tipologies de plans molt variada; des de 

grans plans generals de cims i llacs fins a plans de detall de textures i vida animal o plans 

mitjos de boscos i rius. Aprofitar les primeres llums implica començar a caminar quan encara 

és de nit, però les llums ataronjades i les textures que ofereixen els cels i cims a la sortida del 
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sol ho exigeixen. Posar-se al mig del riu per aconseguir plans del corrent des de dins l’aigua o 

acabar xop després d’una ruixada de tempesta de muntanya han estat algunes de les anècdotes 

que han sorgit en un treball de camp de tantes hores i amb una llibertat creativa tant gran. No 

obstant, res ha sigut gratuït i abans de plantar el trípode hi ha hagut sempre un procés 

d’observació on s’ha plantejat la composició, la tipologia de pla i el moviment de càmera. La 

visió de l’autor en aquest treball també és important i mitjançant aquest procés d’observació 

abans de plantar el trípode es busca la connexió amb l’entorn per intentar transmetre-ho a  

l’espectador el més real possible. D’aquesta manera s’ha anat construint una estructura mental 

cenyida a la idea original, però que s’ha remodelat en el procés de postproducció.  

Les simfonies tenen l’avantatge d’oferir certa llibertat d’improvisació i de reestructuració 

d’ordre i escenes durant el procés de producció i postproducció. El fet de no seguir un guió de 

ferro obra les portes a noves possibilitats i idees que van arribant a mesura que s’avança amb 

el treball. Això representa una evolució natural del procés en quant a concepte, forma i 

estructura que només es troba en aquest tipus de cinema on no existeix una narrativa clàssica. 

Per tant, s’ha considerat positiu aquest aspecte de llibertat i improvisació, però sempre hi ha 

hagut punts d’ancoratge entre la idea i el procés per no perdre la concepció global. S’ha 

buscat una cohesió d’elements respecte un pla amb el consecutiu per establir una connexió i 

un lligam a nivell d’estructura. Per exemple, dels plans de fulles de tardor encara a les 

branques dels arbres, per tall es passa a un pla on les mateixes fulles de tardor es troben al sòl 

sobre un tronc a la vora del riu fent ús d’aquestes fulles com un element referencial i d’unió 

entre plans. Seguint amb aquesta idea de cohesió global, s’han repetit escenes en les diferents 

estacions per tal de mostrar la transformació que pateix el paisatge amb l’arribada de l’hivern. 

En alguns casos concrets, s’han refet les mateixes rutes i enregistrat els mateixos espais per a 

que aquest contrast sigui més notori i per establir vincles entre el primer acte (primavera - 

tardor) i l’úlitm acte (hivern). Escenes on l’aigua corre lliurement amb fulles de tardor al 

primer acte són reiterades en el darrer acte però aquest cop amb gel. Això ajuda l’espectador 

no tant sols a situar-se sinó també a relacionar ambdues escenes i veure la transformació del 

paisatge. Aquestes connexions d’elements, ritmes i moviments de càmera generen una 

coherència que dota de sentit l’estructura i genera una continuïtat que el públic rep de manera 
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conscient o inconscient. Tot i així, s’ha intentat gravar el máxim de plans, escenaris i fauna 

possible per maximitzar el número d’opcions en el darrer procés d’edició.  

La voluntat de fer una simfonia de muntanya exigeix un evident grau d’observació per part de 

l’espectador. És per aquesta voluntat de mostrar el màxim d’entorn possible pel qual els 

moviments de càmera acostumen a ser panoràmics. A més, aquests moviments generen un 

ritme dinàmic coherent amb el sentiment que l’autor vol transmetre i amb la música que 

genera l’atmosfera. Encara que aquests elements de cohesió i estructura siguin reals, durant el 

procés de producció no s’ha buscat la continuïtat estética ni espacial ja que El Motiu tracta 

sobre un concepte general, la muntanya i no sobre una localització concreta.  

Un tipus específic de mostrar un paisatge que apareix a El Motiu són els timelapses. El 

timelapse és un recurs habitual que acostuma a significar el·lipsis temporal però juntament 

amb l’el·lipsis temporal ajuda a generar sensació de magnificència, circularitat, i tot això 

contribueix a enllaçar-ho amb la simfonia urbana. És per aquesta voluntat de voler tractar la 

naturalesa i la muntanya com un tot, i no situar-la en una localització geogràfica concreta que 

s’ha fet ús d’aquesta tècnica. A nivell estètic atorga una dimensió de llibertat, espai i 

espectacularitat que només és possible de captar a través d’aquesta tècnica. Durant el procés 

de producció el timelapse és una recurs fàcil d’aconseguir a nivell tècnic però que pren molt 

temps d’espera en indrets poc confortables i, des de l’experiència del autor molt freds. Per als 

timelapses nocturns és interessant que l’escenari tingui el mínim de il·luminació artificial 

possible. Els cels nocturns en moviment prenen la seva importáncia en moments on es vol 

remarcar un salt en el temps o per diferenciar una localització o seqüència d’una altra. En el 

treball, la celístia adopta una curta durada de temps però és un recurs molt potent a nivell 

visual. El resultat final és similar al d’un vídeo, però amb la única diferència de que 

s’aconsegueix disparant fotografies sobre un trípode amb una velocitat d’exposició d’uns 

trenta segons. Per controlar la duració és important saber quantes fotografíes s’han de 

disparar. Per norma general, si estem treballant a 25fps s’ha de considerar en prendre 25 

imatges per aconseguir tenir un segon de vídeo. Per exemple, cinc segons de vídeo equivalen 

a 125 fotografies, multiplicades per 30 segons d’exposició dóna un resultat aproximat d’una 

hora d’espera per aconseguir aquests cinc segons. No obstant, a través de la cámera els estels, 
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planetes i estrelles que es reprodueixen no són visibles al nostre ull i el resultat acostuma a ser 

molt satisfactori. 

L’etapa de producció dedicada al dron ha sigut de les més interessants però també de les més 

accidentades de totes les jornades de producció. S’ha buscat sobrevolar per llacs i terrenys on 

el relleu del paisatge fos destacat. A més, s’ha buscat un precipici o un terreny amb un gran 

desnivell per dotar aquestes escenes de dramatisme. El contrast entre aigua i terra i la 

distància entre el dron i el terra no han sigut casualitat i són un bon recurs per veure la textura 

del terreny, efecte aconseguit volant en contrallum de tal manera que s’accentuen ombres i 

textures d’arbres, roques i les formes orgàniques que ofereix el paisatge. S’han cercat rutes de 

fàcil accés a peu de no més d’una hora caminant per poder accedir al punt de partida del vol. 

Malgrat el resultat satisfactori de les imatges, en una ocasió sobrevolant una tartera, el GPS va 

perdre el senyal amb el dron i aquest va patir una caiguda de 50 metres provocant danys 

irreparables a l’estabilitzador de la càmera i a una de les hèlices. Per sort les imatges s’han 

pogut conservar però no s’han dut a terme les sortides previstes amb paisatge nevat. Aquest 

accident ha provocat una reestructuració en la part final del documental ja que a priori la idea 

inicial era que l’últim pla del documental fos gravat amb dron. 

!
Pel que fa a la dimensió sonora, com s’ha explicat amb anterioritat, s’ha buscat enregistrar 

sons reals diegètics amb la gravadora per tal d’incorporar-los al muntatge i generar una 

atmosfera més real i concreta. Al no tenir un micròfon extern que es pugui acoblar a la 

gravadora, la gravació d’imatges i la gravació de sons s’han dut a terme en diferents moments. 

Sempre per recolzar la idea i sentiments que l’autor vol fer arribar al públic, els sons que no 

s’han trobat en l’entorn natural s’han acabat buscant en biblioteques o fent wildtracks 

específics per als sons mancants. 

Donada per analitzada la producció del paisatge corresponent als Actes I i III, s’explica la 

producció duta a terme durant l’activitat esportiva del protagonista, continguda en l’ ActeII. Si 

bé el procés de producció de paisatge ha sigut improvisat, calmat i amb una extensió gran 

d’hores dedicades, la gravació de l’activitat esportiva ha resultat ser molt més intensa i 

exigent. En total s’han programat cinc sortides i se n’han dut a terme tres. Una d’elles 

anul·lada per la meteorologia i la darrera per malaltia del protagonista. Malgrat els problemes 
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de logística, el material filmat ha sigut suficient per resoldre de manera satisfactòria el segon 

Acte. Gràcies a les noves tecnologies, la reducció de l’equip i la digitalització d’imatges, 

l’autor ha pogut realitzar tota la producció de manera pràcticament autònoma. Però és evident 

que per les escenes d’escalada en paret es depèn d’un equip humà, i ha sigut en aquestes 

jornades on la logística i la pressió han tingut major pes. Al abarcar localitzacions que 

comprenen al voltant de 100 quilómetres de distància entre elles, els desplaçaments, la 

coordinació i els horaris han sigut una consideració afegida a tenir en compte.  

Un cop a la localització, s’han tingut en consideració diferents conceptes independentment de 

l’activitat esportiva i la localització: mostrar la capacitat de la càmera per estar al costat del 

protagonista mentre desenvolupa l’acció. Això provoca plans molt més dinàmics i es busca la 

impressió de l’espectador i l’espectacularitat de l’acció en detall. Un altre punt que s’ha 

considerat en totes les escenes d’activitat esportiva és mostrar l’escala entre la figura humana 

i la immensitat de l’entorn. En ocasions amb un zoom out, d’altres amb un pla fix. Això, a més 

de donar a l’espectador una referència d’escala, reforça la majestuositat i la immensitat de la 

muntanya. Malgrat s’hi integri un personatge, l’element principal del documental és l’entorn i, 

per tant, sempre s’han tingut en consideració les parets, cims, canals i arestes com a element 

central de l’escena. Un altre requisit que l’operador de càmera ha de tenir en consideració al 

fer una sortida és la d’intentar cobrir tota la jornada. S’hi inclou la gravació de l’entorn del 

protagonista, l’aproximació i la preparació del material, així com el descens i el retorn a casa. 

La versatilitat del documental, la no-narració i la poesia visual obra portes a nous camins 

narratius, seqüències i possibilitats que en un principi no es consideren. És per això que, 

encara que en un principi la idea no és la d’afegir-ho al muntatge final, sempre s’ha buscat 

enregistrar més material per no estar limitat a seguir un únic guió. 

Pel que fa al rodatge específic en esquí de muntanya, s’ha lluitat per buscar les condicions 

idónies donada la poca neu de la temporada. Gràcies al coneixement del medi s’han trobat les 

canals de cara nord a l’obaga on hi ha més neu acumulada i millors condicions per l’esquí. A 

nivell estétic, un dels requeriments era el de pujar un coll per buscar el contrallum i fer una 

cresta pel dramatisme que aporta una figura humana a la vora del precipici. Treballar amb neu 

no ha sigut fàcil per la sensibilitat del material davant el fred, la neu i la humitat. En ocasions 

l’òptica s’ha entelat i les gotes d’aigua han distorsionat la imatge, obligant a descartar-ne el 
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pla concret. Alguns inconvenients més han estat l’enfonsada de les potes del trípode a la neu 

verge i el fet d’operar la càmera en condicions de fred i sense guants perdent la sensibilitat als 

dits. Al contrari que en les escenes d’escalada enregistrades amb l’angular (24-70mm), durant 

l’ascensió en esquís s’ha buscat una distància focal gran amb possibilitat de tancar-la per 

poder fer un zoom out i passar d’un pla sencer a un gran pla general. Això s’ha aconseguit 

operant amb el teleobjectiu (70-200mm) que ha sigut clau per plasmar aquesta distància que 

buscava l’operador de càmera. Ha sigut vital una bona condició física per seguir el ritme fins 

al coll del cim encara que, degut a la dificultat tècnica de l’ascensió, on era necessari l’ús de 

grampons, l’operador ha decidit enregistrar des de la meitat de la ruta, per així, aconseguir un 

pla frontal del descens de la canal i una angulació contra picada de la cresta des de sota el 

cim. S’ha tingut la idea inicial de fer un seguiment a l’alpinista esquiant, però el pla s’ha 

descartat per la poca estabilitat que tenía fent ús del trípode en totes les escenes. 

El procediment per enregistrar les escenes d’escalada ha sigut el que ha requerit de més 

planificació i temps per l’operador de càmera. Primer de tot s’ha buscat una ruta que 

combinés una dificultat accessible amb l’estètica i la fotogènia. S’han estudiat els diferents 

angles des d’on posicionar la càmera per buscar la bellesa estètica i la diversitat de plans, 

entesa aquesta diversitat com la distància entre l’objecte i la càmera. Tant en l’escalada 

Fig. 5.2.1 Pla de seguiment no inclós al documental El Motiu

Producció                                                                                                                                                               67



esportiva com l’escalada en vía llarga, l’operador ha sigut el primer en fer l’ascensió de la via 

que s’ha enregistrat. Assegurat pel protagonista, al arribar a dalt de tot, s’ha muntat la 

instal·lació, sempre des de dos punts de seguretat diferents i tenint marge per maniobrar per la 

paret durant l’ascensió. Els auto asseguradors han permès a l’operador moure’s lliurement per 

la corda fixa instal·lada prèviament pujant i baixant de manera autónoma mentre escalador i 

assegurador se centraven en l’activitat. Amb l’ajuda de tècniques d’ancoratge i nusos, s’han 

buscat diferents angles i s’ha intentat estabilitzar al màxim la càmera dins les limitacions de 

l’entorn. A excepció d’alguns plans aïllats on es vol mostrar la dimensió del entorn i s’ha fet 

un moviment panoràmic, el moviment de càmera no vol prendre protagonisme al personatge 

ni a l’acció que desenvolupa. L’escalada és un esport molt estètic però complicat de cobrir. En 

moltes ocasions el que arriba a l’espectador no reflexa la bellesa que implica aquest esport, ja 

que l’operador ha d’estar pendent de molts factors externs que només són ocasionats quan 

s’està penjat en una paret: balancejos, contrallums, aspectes de seguretat, pèndols, cordes que 

es creuen amb el vent, càrrega de material, fred que influeix en les escenes finals i que no 

permeten concentrar-se al 100% en l’aspecte fílmic. Tot i així, l’equip humà ha funcionat 

correctament i les imatges resultants han complert amb les expectatives de l’autor. Ha resultat 

una de les parts més satisfactòries tant per l’experiència adquirida durant la producció com 

per l’espectacularitat única de les imatges i la verticalitat que transmeten. Finalment, s’ha fet 

una breu explicació mitjançant esquemes i fotografíes preses durant els rodatges de les 

instal·lacions de seguretat que l’operador ha dut a terme, un dels punts diferencials del 

projecte. 

!
!
!
!
!
!
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Fig. 5.2.2. Instal·lació per gravar en paret Fig. 5.2.3. Instal·lació per gravar en paret

Fig. 5.2.4. Instal·lació per gravar en paret
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5. 3. Postproducció. 
L’etapa de postproducció, tot i ser el darrer estadi per on passarà el documental, ha estat on 

s’ha definit el sentit del desenvolupament fílmic i on s’han decidit quines seríen les subtrames 

i de quina manera s’integren al conjunt del muntatge. Tot i ser una tasca que es realitza un cop 

recollit tot el volum de material, el muntatge és entès per l’autor com un procés transversal i 

d’ideació. En aquest sentit, el muntatge està vinculat a la idea de Dziga Vertov, on es comença 

a muntar quan es decideix el tema escollit i el que s’hi inclogui en camp. És a dir que el 

primer muntatge es fa en l’etapa de producció on l’autor, amb la càmera, decideix queè 

incloure, què obviar i a través de quin moviment de càmera i duració de pla arribarà al públic. 

Un cop recollit tot el material l’autor, per les característiques del documental, ha invertit molta 

part del temps del procés de postproducció en la selecció del material. Amb la idea de no 

tancar-se portes narratives ni estètiques, s’ha prioritzat gravar un volum gran d’imatges per 

tenir diferents possibilitats de muntatge. Un cop bolcat tot el material, s’han visualitzat els 

bruts (entesos com els arxius importats directament de la càmera sense selecció ni edició 

prèvia) i s’han seleccionat les escenes bones en carpetes per estructura i temàtica. Els criteris 

per decidir si un pla té possibilitats d’incloure’s en el muntatge o no són; els defectes tècnics 

com l’exposició, la fluïdesa del moviment de càmera, l’estabilització de la imatge i el sentit 

que aporta la imatge al conjunt global del projecte.  

Amb el software d’Adobe Premier Pro s’ha creat un nou projecte amb un format d’arxiu de 

1920 x 1080, és a dir full HD, coincidint amb les característiques de captura d’imatge. 

Dividint l’estructura de muntatge entre els tres actes que composen el material s’ha començat 

per treballar el missatge que les seqüències han de transmetre a través del significat que 

aporten els elements formals com la juxtaposició d’imatges, l’ordre de plans, la tipologia del 

pla, la duració i moviment d’aquest combinat amb el so diegètic i la banda sonora. L’autor ha 

volgut crear un muntatge personal seguint el seu estil propi basat en una idea bàsica, la de 

respectar el compàs de la música i muntar en base al tall que marca. Fent referència al 

moviment bàsic d’inspiració d’aquest documental, les simfonies urbanes a través del 

muntatge i per la reiteració de l’escena, s’ha buscat una estructura circular. El documental 

comença i acaba de la mateixa manera. Aquesta circularitat típica de les simfonies és usada 
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per comparar-la amb la circularitat de la vida i els ritmes naturals, també inclosos en el 

documental a través d’elements com el corrent de l’aigua al riu.  

S’ha dividit el muntatge en dos grans blocs basats en l’estètica, ritme i estructura que els 

diferencia: d’una banda les simfonies corresponents al primer i darrer acte, i d’altra banda el 

muntatge de l’activitat esportiva, desenvolupat al segon acte. Per muntar la simfonia del 

primer acte, s’ha seguit un ordre lògic, de major a menor, en la tipologia de pla. Des de grans 

plans generals, panoràmics i aeris fins a plans de detall i curts en boscos, rius i llacs. Aquest 

viatge a través del medi muntanyenc segueix una coheréncia de moviments panoràmics 

verticals que des del cel baixen fins la terra. Aquest element de cohesió té sentit ja que es 

passa de la immensitat, divinitat i majestuositat de les muntanyes fins a veure els detalls dels 

boscos, els corrents dels rius i la vida d’amfibis i insectes en representació dels ritmes naturals 

i la vida própia que prén la muntanya. Les transicions per dissolució tenen sentit quan hi ha 

una fractura en espai o temps i, a més, transmeten suavitat reforçant el ritme pausat de la 

música. 

Al ser un projecte amb una llibertat creativa tant gran en el muntatge, les decisions en la tria 

de plans, l’ordre en els que han d’anar i l’enllaç entre ells, així com el significat global que 

aporten, han sigut difícils d’establir. En els tres actes s’han proposat com a mínim tres 

propostes de muntatge diferents. Per no desviar-se del missatge inicial, s’ha tingut sempre a 

mà la idea original de cada acte i el significat que aquest ha de transmetre. S’ha fet servir la 

BSO com a fil conductor del desenvolupament narratiu. En els dos actes on es desenvolupen 

les simfonies, la clau per decidir la duració del pla rau en l’energia interna d’aquest. S’ha 

decidit en quin moment fer el tall al següent pla per la subjectivitat de l’autor del moment 

considerant la peça en la seva globalitat. S’han eludit plans estèticament bells i amb una gran 

força visual individualment que trenquen amb el ritme i el desenvolupament narratiu, una 

decisió difícil de prendre quan se sap de primera mà el que ha suposat enregistrar el pla. En 

els moments claus, com el canvi d’actes o escenes on la música ho exigeix, s’ha buscat el 

contrast i el poder d’una escena individual en concret per trencar amb el ritme i mantenir 

l’atenció de l’espectador. Tot i ser un documental de paisatgisme observacional, en parts, 

gràcies al muntatge dinàmic i a la bellesa de la imatge, el temps fílmic es desenvolupa de 

manera ràpida i lleugera. 
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Fent referència la segon acte, s’han necessitat fins a tres propostes completes de muntatge. En 

un inici s’hi volia incloure l’entorn del protagonista, el seu espai de confort i la preparació de 

material de manera més explícita. L’autor s’ha adonat de que es donava una importància 

excessiva al seu entorn i ho ha acabat suprimint per invertir aquest temps en el 

desenvolupament de l’activitat esportiva. Després de comentar-ho amb la tutora del projecte 

s’ha entès que si es veu al protagonista directament a la naturalesa té més pes la idea de 

muntanya com a motiu i és a partir d’aquesta on s’explora la relació entre l’alpinista i la 

muntanya. Per tant, s’ha optat per fer un muntatge més centrat en el desenvolupament i 

l’essència de l’activitat per potenciar l’èpica i l’estètica d’aquesta. Seguint el ritme de la 

música, però donant temps a l’espectador per sentir el que cada activitat evoca, s’aconsegueix 

un grau de profunditat més persistent amb el públic. Pel que fa l’estructura d’aquest segon 

acte, es repeteixen certs motius coherents que lliguen l’inici i el desenllaç. Per començar, hi ha 

un muntatge alternat, un temps breu però suficient per entendre que el protagonista es prepara 

per escalar i esquiar; per tall es passa d’una localització a l’altra (de Montserrat a cims nevats 

d’Andorra). Tot i el canvi brusc d’espai, es pren el protagonista com element central per 

seguir el fil narratiu. El so diegètic també ajuda a l’espectador a entendre aquest salt brusc 

d’espai ja que dóna continuïtat a l’acció.  

Un cop el muntatge se centra en l’activitat, s’han buscat les imatges més expressives i 

identificatives de cada esport donant temps a que l’espectador n’entengui el sentit però 

sempre amb un ritme frenètic. De manera separada per pràctica esportiva, i  en conseqüència 

per espai, el protagonista escala i esquia buscant l’equilibri entre l’èpica i l’estètica dins el 

sentit de la narració. Finalment es reitera el muntatge en paral·lel on el protagonista assumeix 

els seus objectius després d’arribar al cim en el cas de l’escalada o de fer el descens en cas de 

l’esquí. Aquest muntatge en paral·lel surt de la voluntat de no ressaltar cap esport per sobre de 

l’altre i així veure l’activitat de muntanya com un tot, una unió homogènia de sensacions que 

no es vegin fracturades pel canvi de localització 

Sobre el món sonor, ha sigut bàsic el tempo de la música per afegir-hi la imatge i construir-hi 

el relat. Sense tenir la intenció de ficcionalitzar el relat, la música és el principal fil conductor 

dels canvis de sentiments i emocions que afectarà a la sensibilitat del públic. Per no tenir un 

resultat excessivament dramàtic i allunyat de la realitat, es combina el so diegètic amb la 
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BSO. L’atmosfera dels ambients del bosc, el so de l’aigua, el vent en les ascensions o el so de 

tempesta en són alguns exemples. Per construir aquest món sonor s’han fet servir gravacions 

de wildtracks de situacions reals i s’ha acabat de completar gràcies a la recerca de 

biblioteques d’arxius d’àudio gratuïtes. 

Alguns aspectes més a considerar en el muntatge han sigut l’ús de l’estabilitzador que ve de 

sèrie amb el software d’edició, el Warp stabilizer. Se n’ha fet ús en casos molt concrets ja que 

els moviments de càmera i el 98% de les imatges s’han enregistrat amb l’estabilitat que dóna 

el trípode. Alguns dels paràmetres d’efectes treballats han sigut el moviment i l’escala de la 

imatge. Sabent que l’augment d’escala baixa la resolució de la imatge, gairebé en tots els 

casos s’ha aplicat en els timelapses. Aquestes, apart de donar més dramatisme, dinamisme i 

estètica, al ser fotografies amb una mida d’imatge major s’ha pogut fer ús de l’augment 

d’escala sense perdre resolució. Finalment la correcció de color ha estat bàsica per dos 

motius, la falta d’un software específic de correcció i la voluntat de transmetre unes imatges 

de paisatges reals. Al documental, al ser cinema de realitat, existeix el compromís de l’autor 

amb el públic de realitzar un document que no jugui amb la percepció de la imatge. És per 

això que s’ha fet una correcció de color molt bàsica; s’han treballat els nivells, la brillantor i 

el contrast i en algunes imatges concretes el color de manera molt suau i amb la intenció de 

que les escenes siguin més homogènies. 

A nivell gràfic, com s’ha explicat en l’etapa de preproducció, l’autor s’ha servit del treball 

d’un dissenyador gràfic. En base a la concepció del projecte ha ideat i animat el títol, buscant 

referències d’idea i de forma en la concepció global i sota la supervisió i observacions de 

l’autor. El resultat és un títol que s’integra absolutament en la temàtica tractada i aporta 

personalitat i unitat al projecte. Sobre la tipografia emprada als crèdits, Helvetica Neue, s’ha 

buscat la simplicitat deixant clara la diferència entre el món que crea el documental i les 

figures que han participat en la creació d’aquest món que rep el nom de El Motiu. 

!
!
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6. Anàlisis de resultats 
Arribats a aquest punt del treball, és important valorar l’assoliment dels objectius exposats en 

l’apartat 2. L’objectiu principal que va plantejar l’autor s’ha assolit de manera satisfactòria 

gairebé de forma íntegra. És cert que respecte a la recerca de noves eines i tècniques per part 

de l’autor per filmar a la muntanya, no s’ha dissenyat ni inventat res que en un passat ja no 

s’hagués posat en pràctica. No obstant, pel recorregut personal de l’autor, sí que s’ha 

experimentat per primer cop un rodatge centrat en l’esquí de muntanya. També els rodatges en 

paret han aportat un grau d’experiéncia i professionalització major al autor. Si bé és cert que 

no ha estat el primer cop que l’autor utilitzava els mètodes i tècniques necessàries per penjar-

se en una paret i gravar, sí que ha estat el primer cop que ho ha fet de manera absolutament 

autònoma i dirigint el rodatge. Per tant, en aquest sentit sí que hi ha hagut una recerca i 

resolució de problemes durant la jornada. Sobre l’aspecte teòric i d’estudi, com es pot 

comprovar al marc teòric, s’ha fet un recorregut històric en l’evolució del gènere, estudiant-ne 

els diferents conceptes, autors i teories i consultant diferents fonts. La síntesi d’aquest estudi 

ha aportat un a visió més amplia de les possibilitats que té el cinema i de com aplicar-les. S’ha 

creat una peça audiovisual que combina espectacularitat i observació, mantenint un 

compromís amb el medi ambient i de manera autònoma. Aquesta idea, juntament amb el 

muntatge basat en les teories sobre el paisatgisme i el subgènere del documental de les 

simfonies urbanes, demostra l’assoliment de l’objectiu principal del projecte. 

Respecte als objectius secundaris, tot i que hi ha matisos no assolits en la seva plenitud com el 

fet de no usar la veu en off o donar-hi més pes al protagonista, en general l’autor està satisfet 

amb el resultat final del procés. L’ampliació del target  superant el petit cercle del públic 

estrictament de Cinema de Muntanya és evident. El documental expressa un compromís amb 

el medi i té la voluntat de fer un retrat de l’entorn. Evidentment és un entorn de muntanya 

però no exclusiu d’atletes i esportistes vinculats directament amb el món de l’escalada o 

l’esquí, sinó des d’un punt de vista més general. La part de paisatgisme i el vincle amb les 

obres experimentals d’aquest gènere trenca amb les característiques típiques del Cinema de 

Muntanya o d’Aventura actuals. 
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A través del muntatge, s’arriben a transmetre unes emocions i sentiments vinculades als valors 

positiu i al respecte cap a la naturalesa. El dramatisme i els elements narratius que hi 

apareixen doten al documental dels valors que autor i protagonista comparteixen a través d’un 

passeig pel medi rural i alpí que s’hi retrata. No obstant s’ha tractat el missatge des d’un punt 

de vist global i impersonal. En aquest sentit, en un inici es volia transmetre a través del punt 

de vista únic i personal del protagonista. No ha sigut així encara que aquest fet no canvia el 

missatge ni el resultat final del documental. 

El segon acte demostra les possibilitats que poden oferir els esports de muntanya. A través de 

les escenes i la gràcia del muntatge, les imatges expressen les experiències que el protagonista 

viu  gaudint de l’esport i busquen transmetre-ho a l’espectador. Només amb la temàtica i el 

punt de vista  positiu a favor de l’activitat a la muntanya es potencia l’energia i l’esperit 

esportiu mostrant la dificultat fusionada amb la passió. Cal fer un incís en el punt on es vol 

mostrar el risc per conscienciar l’espectador. La idea inicial era incloure una veu en off 

narrativa del protagonista per fer èmfasi en el risc que comporta moure’s en situacions com 

les que es veuen en el documental. No obstant, aquesta idea es va descartar per potenciar el 

cinema no narratiu, però com a contrapunt aquesta idea de conscienciació de cara a  

l’espectador perd força. 

L’objectiu que fa referència a la logística de planificació, disseny i gestió de tot el procés fins 

a arribar a tenir com a resultat final un documental s’ha complert, doncs el treball s’ha 

entregat dins els períodes establerts gràcies a la planificació inicial i al calendari establert. Ha 

sigut una experiència intensa però gratificant la de tenir l’habilitat de gestionar les idees 

abstractes on el documental vol arribar amb les activitats que s’han de desenvolupar per 

arribar-hi. La composició de la banda sonora, l’organització que comporta fer un vol amb 

dron o la capacitat de traduir idees abstractes per tal de que el dissenyador les resumeixin en 

un títol gràfic són la prova de l’assoliment de l’objectiu. 

Gràcies a les diferents proves del muntatge i al feedback de la tutora i demés opinons 

externes, el muntatge s’ha adaptat a la banda sonora, que ha marcat l’estructura narrativa 

prèviament dissenyada. Els valors i emocions compartits per autor, i protagonista i la 

mitificació de la muntanya com un element no controlable per l’home, està present al llarg de 
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tot el documental. A través de la simfonia urbana i sobretot entre la relació que s’estableix 

amb el protagonista i l’entorn és com es transmet aquest respecte. 

A l’estar treballant el cinema de lo real, hi ha una voluntat documental d’immortalitzar els 

paisatges en una temporalitat concreta. A més, el contrast entre el primer acte i el tercer 

demostra la recerca de retratar la transformació del paisatge en les diferents estacions i portar 

aquestes imatges sota una estètica i amb una intencionalitat als ulls del públic. 

Un dels aspectes que més ha motivat l’autor han sigut com afrontar el rodatges en un terreny 

de risc mentre l’alpinista hi desenvolupa l’activitat esportiva. Gràcies a la capacitat física i al 

coneixement del medi i de les tècniques necessàries per aconseguir els plans que El Motiu 

recull, s’consegueixen desenvolupar les filmacions d’esport posant a provar les habilitats del 

autor, assumint així un dels objectius secundaris més destacats. 

La idea inicial de generar un desenvolupament proper al personatge i a la seva vida per 

apropar la filosofia del personatge a l’espectador, s’ha assolit parcialment. Degut a la 

versatilitat del projecte i a la improvisació amb la que aquest permet treballar, l’autor ha 

decidit no centrar tanta atenció en el personatge. Els moments on el personatge apareix en 

pantalla l’entorn i a relació entre aquest amb el medi en són els protagonistes principals. És 

per aquest motiu que la voluntat d’apropar-se al protagonista i al seu entorn no té un gran pes 

en la narrativa. No obstant a través d’elements com la recerca de ritmes interns, les imatges 

impactants i sorprenents, i el dramatisme obviant una narració clàssica aconsegueixen crear 

aquest vincle d’empatia entre l’espectador i el protagonista. 

Finalment el darrer objectiu secundari s’ha assolit en la capacitat d’adaptació que l’autor ha 

portat al llarg del procés de producció però, essent el que menys satisfet ha deixat a l’autor. 

Per un problema de meteorologia, el tercer acte ha hagut de que buscar nous camins narratius 

per funcionar dins la globalitat del projecte. L’anticicló predominant durant l’últim mes de 

rodatge ha trencat amb els pronòstics que tenia l’autor, provocant una pèrdua dramàtica i 

narrativa en el tercer acte que, tot i les circumstàncies, s’ha aconseguit resoldre. 

!
!
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7. Conclusions 
El procés del TFG ha donat lloc a un producte audiovisual i a l creació d’un corpus teòric que 

guia la concepció personal del Cinema de Muntanya. S’ha aconseguit dur a terme la pràctica i 

el desenvolupament d’una sèrie de tècniques de gravació de manera autònoma. També s’ha 

buscat una renovació del llenguatge cinematogràfic separant El Motiu del cinema 

promocional o mainstream. Per fer-ho s’han inclòs imatges èpiques que busquen la bellesa i 

l’espectacularitat, tant a nivell de paisatge com en el desenvolupament de l’activitat esportiva.  

La preocupació per la cinematografía i l’estètica també hi són presents. S’ha potenciat l’esforç 

de l’esport i la relació del protagonista amb la muntanya des d’un punt de vista positiu i 

mostrant la muntanya com un element majestuòs per sobre del control de l’home. S’ha buscat 

el víncle amb l’espectador a través de la voluntat de mostrar un entorn que transmet unes 

emocions i sentiments concrets. Aquest viatge a través del medi sorgeix de la influència de les 

simfoníes urbanes. L’evasió de la narració clàssica o l’estructura circular són també elements 

que s’han adoptat a El Motiu. S’ha tingut sempre present la capacitat de l’autor per traduir, a 

través del muntatge, les imatges i transmetre-les des del seu punt de vista. Tots aquests trets 

característics es combinen entre sí sota una mirada purament realista i la no intervenció del 

autor en cap acció desenvolupada davant la càmera. 

Aquest procés s’ha concentrat en renovar el génere i adquirir una habilitat molt específica 

com és la de càmera de muntanya. S’ha mantingut al centre del motiu, la difusió del respecte 

per la muntanya. Finalment la realització de manera autónoma d’aquest TFG ha clarificat i 

obert el camí professional desitjat que lliga muntanya, cinema i experimentació. 

!
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1. Planificació 
1.1. Planificació inicial 
En primer lloc, es defineixen les tasques a realitzar de manera cronològica, tenint en 

consideració que sempre ha sigut una planificació oberta a canvis degut a les condicions 

meteorològiques i a la disponibilitat de l’Alfons Valls. A més s’estima el temps necessari per 

portar-les a terme amb els recursos disponibles. 

Dates Tasques Perfils professionals

Mesos d’ 
Octubre, 
Novembre i 
Desembre  del 
2015

1) Establir i desenvolupar l’ avantprojecte en l’ 
assignatura de Projecte.!!

C o o r d i n a d o r a d e 
l ’ass igna tura : Anna 
Tarragó.!
Tutora del projecte: Mª 
Soliña Barreiro.

1 de juny del 
2016

2) Presentar la idea del projecte i l’estructura 
per començar a idear la banda sonora.

Compositor musical: 
Pau García.

3 de juny del 
2016

3) Reunió amb el protagonista del documental 
per parlar sobre la idea del projecte i establir 
dates al calendari. Es realitza la primera 
entrevista sobre la temàtica a tractar, el seu 
punt de vista, la visió i els valors sobre la 
temàtica tractada.

A l p i n i s t a i c a p d e 
bombers del GRAE: 
Alfons Valls.

Durant els mesos 
de juny, juliol i 
agost del 2016

4) Es treballa la idea del projecte i l’estructura 
que prendrà. Es consideren quins actors 
externs influiran en el resultat final i hi ha un 
procés de logística i documentació sobre el 
terreny on es desenvoluparà el projecte.

5 de setembre 
del 2016

5) Es contacta amb l’estudi fotogràfic Calsina 
Images, per considerar l’opció de fer vols amb 
drons i obtenir imatges aèries. S’assoleix 
l’objectiu i es concreta la data per realitzar el 
vol.!
Es reserva plató i la màquina de fum per 
realitzar un possible pla d’inici i/o final del 
projecte.

Fotògraf i vol de drons 
p r o f e s s i o n a l : L l u í s 
Calsina!
Técnics de Sermat.

12 de setembre 
del 2016

6) S’entrega el primer guió sobre estructura, 
ritme, i sensacions que s’han de transmetre en 
cada acte. També s’entraga una llista de 
referents musicals i visuals.

Compositor musical: 
Pau García.

Durant els mesos 
de juliol, agost, 
setembre, 
octubre i 
novembre del 
2016

7) Visualitzar, estudiar i analitzar referents 
visuals i musicals que serveixin per  al moment 
de produir el projecte. Consultar periòdicament 
pàgines web de fotogràfia i dels referents 
escollits i fer-ne recerca
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Inicis de 
setembre i fins el 
20 de desembre 
del 2016

8) Recollir, sintetitzar i analitzar tota la 
informació d’articles, vídeos, films, pàgines web 
i llibres per fer el marc teòric i reescriure 
l’avantprojecte descartant el que quedi obsolet i 
millorant-ne els bons punts.

3 d’ octubre 9) Reunió amb la tutora per tenir el primer 
feedback de la memòria i la concepció global 
del projecte.

Mª Soliña Barreiro

Durant els mesos 
d’ octubre i 
novembre

10) Es fan sortides setmanals a les rutes de 
muntanya estudiades per generar el material 
que correspon al Acte I i part del Acte III. 
Sempre tenint en compte el concepte treballat i 
l’estructura. S’aprofita la llum diürna i la 
nocturna per realitzar timelapses.

12 i 26 d’octubre 11) Es realitzen dues sortides de filmació en 
paret amb l’alpinista. A l’Alt Urgell i a 
Montserrat. A més de les imatges d’activitat, es 
generen imatges de recurs d’aproximacions i 
del entorn del alpinista.

Alfons Valls i equip 
humà variant en funció 
del día.

28 d’octubre 12) Reunió al estudi del compositor musical on 
es concreten els detalls i l’estructura de la 
banda sonora per poder començar amb el 
muntatge.

Compositor musical: 
Pau García.

2 de novembre 13) Sortida matinal amb dron pels estanys de 
Tristaina.

Pilot de drons: Lluís 
Calsina

19 de novembre 14) Entrega de la primera versió del muntatge 
(Acte I complert i parts del Acte II i del Acte III) 
per mostrar a la tutorai al compositor musical.

21 de novembre 15) Reunió amb la tutora del projecte havent 
entregat bona part de la memòria. S’hi fan 
consultes teòriques i de forma i es parla sobre 
el ritme del muntatge i demés aspectes 
formals.

Tu t o r a : M ª S o l i ñ a 
Barreiro

22 de novembre 16) Es parla amb el tècnic d’efectes de so i se li 
envia un breu guió amb els requisits 
necessaris.

Tècnic de so: David 
Pacheco

29 de novembre 17) Es fa una reunió al estudi del dissenyador 
gràfic i publicista que dissenya la tipografía del 
títol.

D issenyador g ràfic : 
Jorge Domenech alias 
Toezio

12, 17 i 19 de 
desembre 

18) Sortida en muntanya després de les 
primeres nevades per generar les imatges 
corresponents al Acte III

20 de desembre 19) Reunió amb la tutora per les correccions 
finals de la memòria, ja gairbé enllestida i per 
comentar els punts febles del projecte per 
millorar-los. 

Tu t o r a : M ª S o l i ñ a 
Bareiro

Dates Tasques Perfils professionals
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1.2. Desviacions  
El projecte per les característiques sota les que es produeix és propens a rebre modificacions 

respecte a la planificació inicial. Es parla d’un projecte on el contingut està en mans de la 

meteorologia, les condicions del terreny i el calendari del protagonista, a diferència d’altres 

gèneres. En el món de ficció per exemple, tots els elements que afecten al producte final 

poden ser controlats, com la il·luminació, el set, els horaris dels actors o la narració, és molt 

més fàcil establir un calendari amb dies i horaris fixes. És per això que hi ha tasques concretes 

dins la planificació inicial, on s’abasten grans períodes temporals. Es parla de tasques que es 

desenvolupen al llarg de mesos. 

Malgrat el procés del documental ha seguit una planificació molt propera a la planificació 

inicial, hi ha hagut certes desviacions sobretot degut a la meteorologia: la sortida d’escalada al 

Malpas de Trevil per exemple, estava programada pel 12 d’ Octubre. A causa de la pluja, es va 

tenir que aplaçar una setmana. Un altre exemple on l’autor ha hagut d’adaptar la idea a causa 

de l ameteorologia, ha estat alhora de generar imatges de recurs per l’acte III, de tempesta i 

mal temps ja que ha predominat el cel blau i l’anticicló durant tot el mes de desembre. 

Aquesta temporada, les nevades han sigut escasses al inici, motiu pel qual s’ha tardat més de 

l’esperat en generar les imatges d’esquí i paisatge. L’únic moment on hi ha hagut una 

problemàtica que no fos conseqüència del temps, ha sigut en el vol de dron. Degut a la pèrdua 

27 i 28 de 
desembre

20) Darreres gravacions amb el protagonista 
practicant l’esquí de muntanya.

A lp in is ta i bomber : 
Alfons Valls

28 de desembre 21) S’escull una de les diferents propostes 
tipogràfiques que presenta el dissenyador.

Dissenyador gráfic: 
Jorge Domenech alias 
Toezio

4 de gener 22) Entrega del darrer muntatge del 
d o c u m e n t a l i d a r r e r a r e v i s i ó d e l a 
documentació del TFG amb la tutora.

Tutora: Mª Soliña 
Bareiro

8 de gener 23) Impressió i maquetació de la memòria, 
estudis de viabilitat i annexos.

11 de gener 24) Entrega final del Treball de Fi de Grau a 
secretaria (Documentació + CD-ROM) 

Dates Tasques Perfils professionals
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del senyal GEO localitzador durant la primera sortida amb el pilot, el día 2 de Novembre, el 

dron va patir una caiguda de 50 metres provocant danys en l’estabilitzador i una de les 

hèlices. La resta de punts planificats al clendari s’han complert satisfactòriament. 

Diagrama de Gantt 

!
!
!
!
!
!
!!!!!

Taula 1. 2. 1.  Diagrama de Gantt.
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2. Anàlisi de la viabilitat tècnica 
A partir de la planificació s’han detallat els recursos tècnics i infraestructures necessàries per 

dur a terme el projecte. Malgrat ser un projecte que l’autordesenvolupa pràcticament de 

manera autònoma, es compta amb el 80% del material propi, però no s’ha descartat l’ajuda 

d’agents i professionals externs per qüestions concretes i técniques (banda sonora, efectes de 

so, vol amb dron, gràfica i disseny). Afegir que el material tècnic per accedir a localitzacions 

complexes, per fer les instal·lacions en una paret o per practicar l’esquí de muntanya també és 

personal (cordes, jumars, gri-gri, mosquetons, cintes, guants, arnés, esquís, pells de foca …) 

per tant, es prescindeix del lloguer de material, un punt a favor en quant a viabilitat tècnica i 

econòmica. A continuació es realitza una llista de tot el material necessari especificant-ne 

algunes observacions: 

Material Fílmic Material Tècnic Material d’agents 
externs

Càmera Canon 5D Mark II Cordes dobles (18mm)!
Corda estàtica

Dron i pilot cedit per Lluís 
Calsina, Calsina Imatges.

Càmera Canon 600 D Jummars Sof tware de d isseny per 
realitzar la part gràfica en mans 
de Toezio.

Intervalómetre Gri-Gri Software musical usat per Pau 
Garcia.

24 - 70 mm f 2.8. Canon Mosquetons, cintes, daisy chain 
i pedals.

B i b l i o t e q u e s i e s t u d i 
d’enregistrament de so pels 
efectes sonors dirigit per David 
Pacheco.

70 - 200 mm f 4. Canon Arnés

Gravadora Zoom H4n Esquís amb pells de foca

Trípode de vídeo Benro Botes d’esquí de muntanya

Slider manual Casc

Vídeo mic-Pro de Rode Roba tècnica d’hivern

Tarjetes CF i bateries externes Material per l’ascenció en 
escalada

Motxilla fotográfica
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3. Anàlisi de la viabilitat econòmica 
Pel que fa la viabilitat econòmica i pressupost, s’ ha decidit dur a terme un TFG que no 

suposés una gran despesa extra de material ni d’infraestructura, ja que és dirigit i realitzat 

gairebé únicament per l’autor. A excepció de la banda sonora que ha  sigut realitzada per en 

Pau García, o alguns efectes sonors que s’ha comptat amb l’ajuda d’en David Pacheco. Pel 

que fa als plans aeris, s’ha treballat juntament amb l’estudi fotogràfic Calsina Imatges 

encapçalat per en Lluís Calsina, qui s’implica en el projecte de manera altruista i com a favor 

mutu a canvi d’aparèixer als crèdits finals. També la tipografía i el disseny del DVD ha sigut 

creat pel dissenyador i publicista, Jorge Domenech alias Toezio. Pel que fa al metrial tècnic, 

per sort, es disposa de gairebé tot el que el projecte exigeix. Al explicar la idea del projecte a 

tots els professionals als que s’ha demanat ajuda, gairebé tots s’hi han sense una compensació 

econòmica a canvi. Per tant, a excepció del dissenyador gràfic, qui ha demanat un preu 

simbòlic, el cost de la producció, s’ha reduït a despes pròpies en desplaçaments i dietes. Tota 

aquesta planificació low cost té sentit perquè no es busca una difusió que aporti una 

recompensa econòmica. És un projecte personal amb molts objectius finals, però mai el de 

otenir-ne un benefici econòmic a canvi. 

Per la realització del pressupost, s’ha prés com a punt de partida les dades del Boletín Oficial 

del Estado (BOE), concretament l’annex 1.2 ja que fa referència a produccions de baix 

pressupost, com és el cas. Concretar que el repartiment d’hores s’ha fet tenint en compte que 

les jornades de treball són de 9 hores, i dites jornades són aproximades a les sortides i volums 

de feina que seran necessàries per finalitzar el projecte. En l’apartat de desplaçaments, s’han 

calculat les distàncies de les localitzacions on es rodarà, prenent com a punt de partida el 

poble d’Anyós a Andorra.  

Aquestes són: Berga, Montserrat, Vall del Madriu, Vall de Sorteny, Coll d’Ordino, Llac 

d’Engolasters, Coll de la Botella, Estanys de Tristaina, el Forn, Ordino-Arcalís, Barcelona i 

Puigcerdà. A continuació es desenvolupa un pressupost de totes les despeses de material, 

recursos humans, amortització d’equips i software i un apartat d’altres despeses. 

!
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3. 1. Pressupost. Costos de material. 
A continuació s’especifica detalladament el cost de tot el material fet servir per produir el 

documental. S’ha fet una divisió entre el material fílmic, le material técnic i esportiu i els 

material dels agents externs que han colaborat en el projecte. 

Descripció Quantita

t

Preu unitari 

(€)
Total (€)

Material fílmic

Càmera Canon 5D Mark II 1 1.190 1.190

Càmera Canon 600 D 1 550 550

24 - 70 mm f 2.8. Canon 1 1.650 1.650

70  - 200 mm f 4. Canon 1 1.400 1.400

50 mm f 1.8. Canon 1 90 90

Trípode de vídeo Benro 1 270 270

Slider 1 200 200

Vídeo Mic Pro, Rode. 1 120 120

Gravadora Zoom H4n 1 270 270

Intervalòmetre 1 50 50

Motxilla especialitzada per l’ equip 

fotográfic
1 170 170

Bateries extra 3 30 90

Targeta de memòria CF 2 60 120

Material esportiu tècnic

Corda Sterling 10.2mm 1 180 180

Mosquetons 5 16 80

Joc de cintes 1 72 72

Gri gri 1 65 65

Jumars 2 33 66

Daisy Chain 1 22 22

Casc 1 90 90
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3.2. Costos de recursos humans 

!

Arnés 1 45 45

Esquís de muntanya 1 400 400

Pells de foca 1 80 80

Pals d’esquí 1 50 50

Fixació 1 300 300

Botes 1 300 300

Raquetes de neu 1 50 50

Material d’ agents externs

Teclat MIDI del compositor musical 1 140 140

Taula gràfica pel dissenyador gràfic 1 90 90

Dron Helicam 1 4500 4500

TOTAL COST DEL MATERIAL 12.700

Concepte Hores Preu/hora (€) Total (€)

Director de producció (Bernat Escorihuela) 90 24 2.160

Composició musical (Pau Garcia) 40 10 400

Pilot de Drones (Lluís Calsina) 27 85 2.295

Operador de càmera especialista en paret i 

muntanya (Bernat Escorihuela)
72 20 1.440

Muntatge (Bernat Escorihuela) 70 17 1.190

Disseny gràfic (Jorge Domenech) 12 8,5 102

Efectes de so (David Pacheco) 5 12 60

TOTAL RECURSOS HUMANS 7.647

Taula 3. 1. 1.  Especificació dels costos i unitats del material usat.

Taula 3. 2. 1.  Especificació dels costos i hores de l’equip humà.
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3.3 Amortització equips i software 

!
3.4 Despeses indirectes 

Les despeses indirectes són totes aquelles generades per l’ús de les instal·lacions on s’ha 

desenvolupat el projecte, com poden ser els consums d’energia elèctrica i agua, el lloguer del 

local, etc. S’acostumen a incloure amb un percentatge sobre el cost del projecte, d’entre el 

15% i el 25%. En aquest cas s’ha aplicat un 15% ja que la immensa majoria del projecte es 

realitza en exteriors, prescindint d’un excés d’hores en un set de rodatge o en l’estudi de 

muntatge. 

!
3.5 Altres despeses 

Equip utilitzat Hores d'utilització Preu/hora Total

Equips i programari informàtic

Ordinador Mac Book Pro 155 0,50 77,5

Software Premiere 55 1,00 55

Software Logic Pro 40 2,00 80

Microsoft Office 60 1,00 60

TOTAL AMORTITZACIONS 272,5

Mitjà de transport
Quilòmeres / Viatges

Preu / Dipòsit o 

Viatge(€)
Total (€)

Furgoneta Renault Trafic 655Km 10€ cada 100Km 65

Autobús Andorra - Barcelona 24 26 € el viatge 624

RENFE 5 12 60

TOTAL AMORTITZACIONS 749

Taula 3. 3. 1.  Càlcul de l’amortització d’equips i software.

Taula 3. 5. 1.  Càlcul d’altres despeses.
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3.6 Cost del projecte 

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Costos de material 12.700 €

Costos de recursos humans 7.647 €

Costos d'amortització 272,5 €

Altres despeses  749 €

Subtotal 21.368,5€

Despeses indirectes (15%) 2.421,9

TOTAL 23.790,4€

Taula 3. 6. 1.  Càlcul total del cost del projecte.
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4. Aspectes legals. 
!
La propietat intel·lectual d’una obra cinematogràfica té dos grans camps: el de la propietat 

industrial, que abarca disciplines com les patents d’invenció, i d’altra banda els drets d’autor. 

Segons l’article 87 sobre les “obres cinematográfiques i demés obres audiovisuals” de la Llei 

de Propietat Intel·lectual, es considera que són autors d’una obra audiovisual el director-

realitzador, els autors del argument, la adaptació, els guionistes i els autors de les 

composicions musicals creades especialment per la obra audiovisual. És a dir, l’autor d’aquest 

projecte obté automàticament el dret d’autor de la obra. La durada dels drets morals del autor 

són atemporals mentres que els patrimonials duren tota la vida del autor i 70 anys més tard. 

En el cas d’establir un contracte de producció de la obra audiovisual, es cedeix l’exclusiva al 

productor els drets de reproducció, distribució i comunicació pública així com el doblatge o 

subtitulat de la obra. Tot i així, sempre será necessaria l’autorització del autor per la seva 

explotació, utilització en l’àmbit doméstic o la seva comunicació pública. 

Sobre els drets d’autor d’un treball acadèmic, al tractar-se d’un documental que representa el 

treball de fi de grau inscrit a la Universitat Politécnica de Catalunya i coordinat pels seus 

docents, l’estudiant es somet a les normatives de la propietat intel·lectual de la universitat. 

D’aquesta manera correspondrà a la UPC la titularitat dels drets d’explotació sobre la obra i 

l’estudiant i el professor será considerat coautor d’aquesta. La UPC haurà que respectar els 

drets morals de caràcter irrenunciable dels autors en tot moment, segons exigeixi la Llei de la 

propietat intell·lectual. 

Actualment, amb les noves tecnologies, plataformes de difusió i xarxes socials, el dret a la 

còpia absoluta no facilita la distribució i exposició de la obra a través d’aquestes. És per aixó 

que el CC (Creative Commons) ajuda. És una corporació sense ànim de lucre que ofereix als 

autors escollir el tipus de drets de la propietat intel·lectual que vulguin atribuir a la seva obra. 

Existeixen sis diferents tipus de lliçéncies cretaives. Però la que s’escull per aquest projecte en 

concret, és la (BY-NC), “Reconeixement - No Comercial”. Aquesta lliçéncia permet la 

generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial i prohibeixi l’ús de la 

obra original amb un fi comercial.  
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Fent referència a la Banda Sonora Original del documental s’ha realitzat com una peça 

autónoma i sense cap suport prèvi. L’ article 32.2 de la Llei de la propietat intel·lectual diu 

textualment: “ No necesitará autorització del autor, professorat de l’educació reglada per 

realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres”. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Annex I. Estructura i Timing BSO. 
Abans de començar m’agradaría remarcar que desde el meu punt de vista, un procés creatiu 

ha de prescindir de limitacions, guions de ferro o estructures tancades. L’artista ha de sentir-se 

capaç de poder improvitzar i crear dins del seu estil sense tenir por d’arriscar o afegir el que 

senti adequat en cada moment podent, en ocasions i de manera justificada, trencar amb 

l’estructura o planificació establerta. 

• Acte I 
- DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

El primer acte es podría categoritzar com una simfonia rural, un conjunt d’imatges 

acompanyades de música sense que hi succeeixi cap acció ni hi aparegui cap personatge. La 

intenció d’aquest primer acte és transmetre un conjnut d’emocions a través d’imatges d’alta 

muntanya, paisatges, cims, llacs i tot l’entorn del pirineu on es desenvoluparan els seguents 

actes. És un acte que funciona a mode d’introducció al món natural i alpí per mostrar una 

connotació positiva i majestuosa de la muntanya. Amb la intenció de captivar l’espectador i 

que aquest descobreixi paisatges únics i possiblement nous per als seus ulls. És el moment on 

s’ha de transmetre tot l’amor, respecte, motivació i passió que té el personatge cara de cara a 

la muntanya i que descobrirem més andavant. 

S’inicia el documental amb una fosa a negre on hi entra fum per presentar el títol que també 

desapareix amb una fosa a negre. L’estructura exacta i l’ordre de plans es decidirán en l’etapa 

de postproducció però la idea és mostrar paisatges visualment bells per transmetre sensació 

d’immensitat, llibertat i puresa de l’entorn. Panoràmiques, suaus moviments de cámera, time-

lapses o imatges aéries amb dron predominarán al llarg d’aquest acte. La simfonia, acabará 

amb plans de detalls on s’intuirà que hi ha un moviment humà. L’espectador entendrá que hi 

ha hagut un canvi, que entra en pla un nou element desconegut fins al moment però no 

s’acabarà d’entendre de què es tracta. En aquest moment comença la transició entre le primer 

acte i el segon, fet que representa un canvi d’ estil d’imatge i de música però no d’un mode 

notóri, sinó suau i fluid. Es finalitza l’acte amb una fosa a negre a nivell d’imatge, la música 

(transició) segueix sonant fins l’acte segon. 

!
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- DESCRIPCIÓ DE LA MÚSICA 

L’ambient de la peça Minimal-Nature és un bon començament. Sons profunds, instruments de 

fusta i metall així com una continuitat d’un so de fons melódic, d’ambient exterior o d’aire, i/

o inclús veus corals lliguen de la mà amb plans generals de paisatges o imatges aéries. 

Aquesta part emotiva és la que prén més importáncia en el primer acte.  

Pel que fa a la transició entre el primer i el segon acte, aquesta ha de representar a nivell 

sonor, la unió de les dues parts de manera fluida, oferint un petit tast de la peça que 

començarà al següent acte. Dita transició suposa l’arribada d’un nou element desconegut per 

tant la música ha de suggerir misteri però des d’un punt de vista familiar, amé, proper i 

desenfadat. Passa de ser l’estil de música de paisatge a l’estil que envoltará al personatge 

descrit en l’apartat del acte segon. 

A continuació deixo una llista d’adjectius i paraules que poden servir al compositor per 

orientar-lo en què ha de transmetre la música, així com per facilitar la creativitat i 

improvització però seguint amb el concepte establert: 

- TIMING 

El timing d’aquest primer acte es dividirà en dues parts principals, la primera és la part 

introductória i cos del tot l’acte. Aquesta tindrà un temps aproximat de tres minuts. La segona, 

es tracta de la transició entre l’acte pirmer i l’acte segon. La duració d’aquesta transició pot 

voltar sobre els vint/trenta segons i ha de ser fluida l’una amb l’altra. 

• Acte II 
- DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

Aquest acte s’inicia amb el seguiment de la transició musical entre el primer i el segon acte. 

Per presentar el personatge, es buscaràn plans curts i de detalls que donin peu a la intuició i 

Majestuositat Amor Puresa Divinitat

Bellesa Filosofia Estética Equilibri

 Immensitat Motivació Pau Calma

Espai Passió Tranquilitat Gloriositat

Respecte Orígen Delicadessa Salvatgisme
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imaginació del espectador però sense ser explíciti fins el moment on començi la peça musical 

própia del segon acte. És buscarán paral·lelismes entre la naturalesa i l’Alfons i passarem de 

tenir un escenari purament muntanyenc (Acte I) a trobar-nos en un entorn més cómode, de 

comfort i civilitzat. Per tant aquest acte s’iniciarà en una localització on la muntanya queda 

com un element llunyà, idealitzat (en conseqüéncia al primer acte). Després de veure aquesta 

introducció de preparació de material, mental i emocional, l’Alfons, pren rumb en direcció 

l’objectiu, escalar o esquiar.  

És el moment on hi ha un canvi de ritme, imatge i musical, és l’hora de l’activitat esportiva. 

Un cop més, l’ordre de plans i el detall del muntatge es definirán en funció dels plans 

enregistrats i en el moment de la postproducció, però en aquest moment del documental, es 

veu de manera simultánia i amb un muntatge en paral·lel les diferents activitats i 

localitzacions on el personatge desenvolupa l’esport. Plans de detall del material, mans, 

expressions, moviments, etc… serán muntats simultániament amb plans generals de parets 

verticals, crestes on se’l pugui veure esquiant, trávellings de seguiment, plans picats i 

contrapicats d’escalada en gel, entre d’altres. Aquest és el moment més dinàmic i on el ritme 

serà més accelerat.  

Per acabar amb el segon acte, es tornarà a la zona de comfort del personatge, a casa seva o 

una localització similar per deixar un cop més la muntanya com un element fora del seu abast. 

És el moment on s’inicia la darrera transició entre actes. Aquesta abarcarà el final d’aquest 

segon acte i de manera fluida, sense talls, ni foses, passarem al darrer acte, com si no hi 

hagués un canvi real de concepte, espai ni ritme. 

- DESCRIPCIÓ DE LA MÚSICA + TIMING 

Un cop acabada la transició entre el primer i el segon acte, que pot prendre uns quinze o vint 

segons dins del segon acte (a nivell musical, ja que visualment hi ha un tall) la música fa un 

canvi notóri respecte la concepció del primer acte. Podem dividir l’estructura musical del 

segon acte en tres parts. 

!
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 La primera, part, causa la impressió i carácter del personatge. Ha de ser una composició 

musical desenfadada, amena, rural inclús pot tenir un to divertit. Un acompanyament de 

guitarra acústica podría encaixar si el compositor ho veu adequat. No ha de ser una 

composició complexa amb molts instruments, ha de transmetre simplicitat i familiaritat. Pot 

acabar-se amb fosa o per tall per donar pas a la segona part, la més rítmicament intensa. La 

durada aproximada d’aquesta primera part serà d’un minut. 

La segona part acompanyarà les imatges d’activitat, per tant ha de ser una música amb un 

ritme elevat, però a la vegada emotiva, que transmeti risc i puji les pulsacions al espectador 

per poder empatitzar amb el personatge. El compositor té llibertat per crear el que cregui 

necessàri en funció d’alguns frames o imatges que se li farán arribar. La durada aproximada 

d’aquesta part serà d’entre dos i tres minuts podent haver-hi canvis de ritme dins dels 

parámetres i característiques mencionats per enllaçar amb la tercera part. 

Finalment la darrera part, és la més breu del segon acte, ha de ser la part final de la peça 

anterior (activitat esportiva) i ha de suposar un retorn a la calma baixant el ritme del muntatge.  

A més és una part clau ja que funcionará de transició començant a prendre un carácter 

misteriós, de risc i perill i inclús incómode per l’espectador. Una suggerencia d’estil, podría 

ser els sons aguts que produeix la guitarra eléctrica alterats amb la palanca de vibrato. Aquesta 

darrera part ha de baixar el ritme, donant la possibilitat de cambiar l’estil i la melodía. Serà el 

moment on s’unirá amb la introducció del tercer acte. Per tant no hi ha cap tall entre l’ultim i 

el penúltim acte. Fins que no sigui considerat part del tercer acte, la duració d’aquesta tercera 

part dins del segon acte rondarà el minut, minut i mig. 

• Acte III 
- DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

L’inici del tercer acte, manté una relació directa amb el final del segon ja que ni la música ni 

la imatge tindrán cap tall i l’acció serà continuada. Representa un acte més melódic i dramàtic 

on el personatge parlarà del perill i els riscos que existeixen en el seu estil de vida i activitats. 

També es tractarà un dels temes que el defineixen, la seva capacitat malgrat l’edat avançada. 

En certa manera es reprendrà la part de simfonia urbana però aquest cop mostrant el carácter 

dur i perillós de la muntanya amb paisatge d’hivern i tempesta (si hi ha la oportunitat en 

l’etapa de producció). Tot i així no es descarta combinar plans del Alfons per introduir-los 
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entre les imatges de paisatge i naturalesa. Per acabar amb el documental, s’espera poder 

gravar un pla aeri on es vegi el personatge avançant en direcció a la muntanya. 

- DESCRIPCIÓ DE LA MÚSICA + TIMING 

Seguint amb la melodía generada al final del segon acte, en aquest tercer acte la música no té 

una estructura tant marcada, però si que podríem diferenciar-ne dues parts. La primera, de 

manera molt sutil, ha de transmetre risc i perill i a la vegada reprendre algun concepte del 

primer acte com la immensitat, el salvatgisme o l’orígen. La duració ha de voltar el minut. A 

mesura que s’avança en el discurs visual del risc i fins que s’acabi, s’introdueix la segona 

part. Aquesta anirà prenent un carácter més neutre per acabar d’acompanyar imatges 

bucóliques i un cop més, belles i majestuoses de la muntanya. La duració d’aquesta darrera 

part ha de ser sobre el minut, minut i mig per tant la composició musical del tercer acte serà 

d’una durada aproximada de dos minuts i mig.” 

!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Annex II. Proves tipográfiques del títol. 

 

!
!
!
!
!
!!
!
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Annex III. Guió dedicat als efectes de so. 
Efectes de so El Motiu. !

!!!
!
!
!
!
!
!
!
!

Timing Tipus de pla So

Plans generals, timelapses, 
panorámiques des de cims, vols 
amb drone.

Ambient de muntanya / vent

Panorámiques verticals d’arbres o 
escenes de bosc.

Ambient de bosc; ocells, arbres 
amb vent…

02:45 - 02:48 Pla curt, de detall So de potetes de formiga

02:48 - 02:52 Pla de detall / Cámera ràpida So de cuc arrastrant-se

Plans d’escalada i activitat 
esportiva.

Batecs profunds del cor

Plans d'escalada i activitat 
esportiva

Respiració profunda

Escenes o seqüéncias d’escalada So metàl·lic de cintes i material

Presentació del personatge i 
aproximacions a les parets.

Passes caminant sobre fulles, bosc, 
branques…

Plans de neu So de tempesta de neu, vent

Possibles tempestes que pugui 
gravar

Trons i llamps

Plans d’esqui o simfonia del gel en 
acte III

So de gel en aigua o trencant-se
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Annex IV. Contingut del CD-ROM. 
‒ Documentació del projecte (memòria, viabilitat del projecte i annexos). 

‒ Peça audiovisual definitiva 
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