
LA MÚSICA AL CINEMA



ELS INICIS DEL CINEMA

El cinema va néixer en plena època industrial, a finals 
del segle XIX.

Els germans Lumière, que ja duien alguns anys 
treballant en aquest tema i havien filmat més de 100 
pel·lícules d’un minut cadascuna, es van decidir a 
mostrar finalment el seu invent en públic a París. 

El van presentar amb por ja que, inicialment, no tenien 
massa confiança amb les possibilitats artístiques i molt 
menys econòmiques de l’invent. 

Després de moltes negociacions amb diferents locals 
parisencs van trobar un local senzill, decorat a l’estil 
oriental, el Saló Indi del Gran Cafè del Boulevard 
dels Caputxins de París.

Auguste Lumière (1862-1954) Louis Lumière (1864-1948)



ELS INICIS DEL CINEMA

Els germans Lumière van preferir una sala de 
petites dimensions perquè si l’invent era un 
fracàs, pogués passar  més desapercebut. 

El dia de la presentació, el 28 de desembre de 
1895, és considerat oficialment com el primer 
dia de la història del cinema. 

Només hi van anar 35 persones. Potser perquè 
no se n’havia fet massa propaganda de 
l’esdeveniment i potser també perquè el cartell 
que havien fet explicant l’esdeveniment no era 
massa significatiu.

Cinématographe 
Lumière



ELS INICIS DEL CINEMA

 “Aquest aparell inventat pels germans Auguste i 
Louis Lumière, permet recollir, en series de proves 
instantànies, tots els moviments que, durant cert 
temps, se succeeixen davant l’objectiu i reproduir a 
continuació aquests moviments projectant, a mida 
natural, les imatges sobre una pantalla i davant una 
sala plena de públic”

El cartell que els 
germans Lumière 
van posar al vidre 
del Gran Cafè 
duia el nom de 
Cinématographe 
Lumière i 
l’explicació que 
donava era la 
següent: 



Segons la descripció de George 
Meliès que va assistir a la sessió, el 
públic es mostrà inicialment 
escèptic, però quan els espectadors 
van començar  a veure moure’s els 
carruatges pels carrers de Lyon van 
quedar “amb  la  boca  oberta  i 
sorpresos...”
 
Va córrer la veu i als dies següents 
la sala estava plena d’espectadors i 
les cues que es formaven al carrer 
eren impressionants. Algunes de 
les pel·lícules que es van poder 
veure van ser La sortida de la 
fàbrica Lumière (1895) que és 
considerada com el primer film de 
la història del cinema. 

ELS INICIS DEL CINEMA

La resta de pel·lícules tractaven temàtiques familiars, la vida als carrers de Lyon, petites empreses i tallers, la 
demolició d’un edifici, etc. De totes, les dues pel·lícules que més van agradar i més fama van aconseguir van ser 
Arribada d’un tren a l’estació de la ciutat (1895) i El regador regat (1895), considerat com el primer film 
d’humor de la història del cinema.

La primera pel·lícula que es va rodar a Espanya va ser Sortida de missa de dotze de l’església del Pilar de 
Zaragoza (1896) per Eduardo Jimeno.

La sortida de la fàbrica Lumière (1895)

Arribada d’un tren a 
l’estació de la ciutat 
(1895)



ELS PRIMERS CINEASTES

Georges Méliès (París 1861-1938) 
es va entusiasmar amb l’invent 
dels germans Lumière i la seva 
visió empresarial li va fer veure 
que el cinema tenia possibilitats 
de convertir-se en un gran 
espectacle. 

Va comprar el Teatre Robert 
Houdini de París i el va habilitar 
amb tots els invents i aparells 
necessaris per tal de poder 
realitzar sofisticades posades en 
escena i sorprendre als parisencs 
amb els decorats, els projeccions, 
els vestuaris i les representacions.

Mèliés va fer moltes pel·lícules utilitzant trucs enginyosos, algun dels quals encara ara és motiu de discussió 
per endevinar com ho va fer. 

Mèliés és l’autor de les primeres pel·lícules de fantasia, alguna de les quals arribava als 10 minuts de durada. 
En destaquen: El procés Dreyfus (1899) i Viatge a la lluna (1902) on es van utilitzar per primera vegada 
maquetes, filmacions fetes dins un aquari, superposicions d’imatges, etc.

Viatge a la Lluna (1902)



ELS PRIMERS CINEASTES

A la conquesta del Pol (1912) 
Georges Méliès

Viatge a la lluna (1902) 
Georges Mérliès



ELS PRIMERS CINEASTES

Als Estats Units, Edwin Stratton Porter 
(1869-1941), un col·laborador d’Edison, va 
tenir la idea de muntar per separat una sèrie 
d’escenes d’arxiu sobre incendis i accions 
dels bombers per una banda i per una altra 
seqüències dels bombers filmades per ell 
mateix.. 

El resultat va ser, sens dubte, la primera 
pel·lícula de muntatge de la història del 
cinema (Vida d’un bomber americà, 1903). 

Aquest sistema va ser perfeccionat amb 
altres films del mateix director com Assalt i 
robatori al tren (1903) formada pel conjunt 
de diferents seqüències: uns bandits 
assalten l’estació de tren, la filla del 
telegrafista ha estat emmordassada, mentre 
la gent del poble celebra un ball, finalment 
els lladres són agafats. Al final de la 
pel·lícula: un primer pla del cap dels lladres 
que apunta el seu revòlver cap al públic i 
dispara va causar molta sensació.



ELS PRIMERS CINEASTES

Anècdotes
El 1908 les pel·lícules es filmaven en hangars de vidre 
perquè tot just existia la llum elèctrica, amb una càmera 
manipulada per un senyor amb visera mentre xiulava una 
marxa militar que l’ajudava a marcar el ritme de la maneta, 
intentant seguir una cadència de 16 imatges per segon.



LA MÚSICA AL CINEMA MUT

Des de la seva invenció a finals del segle XIX, el cinema ha 
utilitzat la música com a element indispensable. En la seva primera 
etapa, l’època del cinema mut, la música complia uns objectius 
molt diferents dels actuals, que podrien resumir-se així:
 
Durant al realització de la pel·lícula, i tenint en compte que els 
actors havien d’expressar únicament amb llenguatge gestual tot 
l’argument i el missatge del film, els estudis cinematogràfics 
acostumaven a tenir en plantilla tota una sèrie de músics, 
principalment pianistes, que es dedicaven a tocar mentre es 
filmaven les diferents escenes. D’aquesta manera ajudaven els 
actors a entrar en situació i a aconseguir més expressivitat.

Mary Pickford (1917)

Charles Chaplin



LA MÚSICA AL CINEMA MUT

Quan es projectava la pel·lícula sempre hi havia una música 
de fons interpretada en directe, i que servia (segons algunes 
opinions per tapar el soroll intens que feien els projectors de 
l’època, d’una tecnologia encara poc avançada. 

Aquesta música també ajudava a ambientar les diferents 
escenes, tot il·lustrant-les de forma sonora segons l’acció que 
es veia a la pantalla. Així, s’interpretava música de 
persecució, de lluita, romàntica, etc. 

Segons la importància de la pel·lícula o del cinema, aquest 
acompanyament el duia a terme un pianista o, de vegades, 
tota una orquestra. Com acompanyament del cinema 
s’acostumava a interpretar música culta o també música del 
moment, com els ragtimes, molt populars a l’època.

Intolerance (1916), D.W. Griffith

Els mosqueters de Pig Alley (1912), D.W.Griffith

La meva vaca i jo (1926), 
Buster Keaton



L’APARICIÓ DEL CINEMA SONOR

Les noves tècniques i l’esperit emprenedor dels 
cineastes van fer que s’imposés, no sense moltes 
dificultats, el cinema sonor. Amb el temps, les 
pel·lícules sonores van demostrar que eren rendibles i 
el cinema mut va desaparèixer. Havia durat 35 anys.
 
El 1926 es va estrenar a Nova York el film Don Juan 
que va ser la primera pel·lícula amb efectes sonors i 
una partitura sincronitzada. 

El 6 d’octubre de 1927 s’estrenava 
El cantor de Jazz (The Jazz Singer) 
considerada com la primera 
pel·lícula sonora de la història del 
cinema. 

L’any 1930 el cinema sonor ja 
s’havia imposat totalment, tot i que 
alguns directors van pensar que el 
sonor limitava molt les possibilitats 
creatives del cinema. El temps ha 
demostrat que no va ser així.



L’APARICIÓ DEL CINEMA SONOR

 Les cameres feien molt soroll i les filmacions s’havien de fer en un silenci total. Els micròfons ho captaven tot i al 
mateix temps no s’entenien les veus dels actors correctament. L’operador de la càmera, tancat en una cabina 
insonoritzada no sentia ni veia res del que passava al plató. Tot això feia que el treball del rodatge fos llarg, pesat i 
cansat. 

Amb poc temps, van aparèixer cameres insonoritzades muntades sobre rodes. També es va inventar l’anomenada 
“girafa” que és un micròfon que es posa al damunt dels actors evitant així les cameres insonoritzades.

En el món dels actors es 
va produir el pànic 
perquè van pensar, amb 
raó, que les seves veus no 
serien les adequades per 
als canvis i tots vans ser 
obligats a fer “proves de 
veu”. 

Malgrat que la majoria 
dels actors i actrius van 
superar les proves, alguns 
no les van passar i van 
haver de plegar.



L’APARICIÓ DEL CINEMA SONOR

Enregistrament d’una banda sonora



L’APARICIÓ DEL CINEMA SONOR

Anècdotes.
Donades les poques condicions tècniques dels primers micròfons, 
els actors havien de parlar molt a prop dels micròfons. 

Els equips de so exigien que els actors parlessin directament als 
micròfons i a una distancia molt curta. Calia amagar els micròfons 
als gerros dels flors, darrera les cortines o a la perruca dels actors. 
Hi ha moltes pel·lícules de l’època en que el so canvia a mesura 
que l’actor s’apropa o s’allunya d’un objecte determinat (allí on hi 
havia amagat el micròfon).
 
El primer plató insonoritzat per poder enregistrar les veus dels 
actors que va tenir la Warner a Nova York era una mena de caixa 
gegant d’uns 14 metres quadrats i 8’5 metres d’altura, amb cortines 
penjades a tots els costats per tal d’apagar els son no desitjats. Fins 
i tot el conegut lleó de la Metro va haver d’enregistrar la veu 
davant d’un micròfon.

Cantant sota la pluja 
(1952)



EL LLENGUATE MUSICAL CINEMATOGRÀFIC

Objectius de la música cinematogràfica:

- expressar, potenciar el contingut de la pel·lícula. 
- crear l’ambient adient a cada escena.
- accelerar o retardar l’acció.
- modificar el missatge visual (de vegades la música no escau a la 

imatge, sinó que anticipa o prepara alguna situació 
futura, o recorda algun fet o personatge que ja ha 

sortit anteriorment). 
- fer de fons neutral de les imatges.
-ajudar a donar continuïtat gramatical a la pel·lícula (quan 
comença –obertura- i acaba, quan es passa d’una escena a una 
altra –pont-, quan assenyala la intervenció dels 
personatges –leitmotiv-)
 
Malgrat la importància que pot tenir la música en un film, mai ha 
de convertir-se en protagonista sinó que ha d’estar subordinada a 
les imatges, integrada completament. La música només és la 
protagonista en els anomenats musicals.

Allò que el vent s’endugué (1939)

Un americà a París (1951)



EL LLENGUATE MUSICAL CINEMATOGRÀFIC

Llenguatge musical cinematogràfic

Gènere: en el cinema sempre hi ha un argument per explicar, per 
tant el gènere sempre és la música dramàtica.
 
Melodia: El leitmotiv consisteix en associar una melodia amb un 
personatge, un paisatge o una situació de tal manera que sempre els 
relacionem encara que no siguin presents l’escena. La tècnica del 
leitmotiv va ser inventada per Richard Wagner (1813.1883) que la 
utilitzava en les seves òperes.
 
Ritme: la velocitat de la pulsació (tempo) varia segons l’acció i 
ajuda a relaxar o animar l’espectador.
 
Dinàmica: La intensitat i el caràcter de la música que acompanya 
una imatge ajuda a crear ambient: si és forta, fa la sensació de 
domini; en canvi, si és fluixa, d’intimitat.
 
Harmonia: L’ús del mode major reforça el sentiment d’alegria, 
mentre que l’ús del mode menor dóna un caràcter trist, melancònic.
 
Timbre: sovint l’elecció del timbre també funciona com un 
leitmotiv; és a dir, a cada personatge o situació li correspon un 
instrument. Per a l’ambientació o creació d’atmosferes, els 
instruments aguts, de so estrident, ens provoquen angoixa, mentre 
que els instruments de so suau ens relaxen.

Casablanca (1942)



EL LLENGUATE MUSICAL CINEMATOGRÀFIC

Forma: El conjunt de fonts sonores que apareixen en un 
film reben el nom de banda sonora original i inclou la 
paraula, els efectes de so i la música. Avui en dia, però, 
s’entén per banda sonora original (BSO) només la música. 
Aquesta pot haver estat creada expressament per a la 
pel·lícula (música original) o haver estat formada amb 
músiques que ja existien, cultes o populars (música 
adaptada).
 
El nom “banda” s’explica perquè en la còpia final de la 
pel·lícula, el senyal corresponent al so se situa en un marge 
lateral del cel·luloide.
 
La música pot ser interior o exterior, segons la seva relació 
amb l’acció dramàtica. És interior (diegètica, accidental o 
in) quan a l’escena hi apareixen persones que executen 
aquella música. És exterior (no diegètica, incidental o off) 
quan a l’escena no hi ha ningú cantant o tocant i, en canvi, 
hi sona música.
 
Estil: la presència de la música culta en el cinema no és 
puntual. Ja des dels inicis alguns compositors s’hi van 
interessar i també ha estat habitual que s’empressin 
músiques cultes preexistents en pel·lícules posteriors. 
Altres estils utilitzats són el jazz, el pop-rock i la música 
electrònica.

Yellow submarine (1969)



ELS COMPOSITORS
Quan la música es va començar a enregistrar en la mateixa pel·lícula, músics de tot el món van iniciar un èxode 
cap a al indústria cinematogràfica deixant les sales de concert.
 
Dècada dels anys trenta i quaranta. Tot i que el cinema neix a Europa, el desenvolupament del cinema sonor 
va ser més important a Amèrica. Concretament a Hollywood, a més dels musicals, els altres gèneres 
cinematogràfics també portaven música (el western, el cinema negre, el melodrama...). Molts dels compositors 
provenien d’Europa i van utilitzar un llenguatge musical cinematogràfic basat en el model simfònic 
postromàntic (ús de la gran orquestra, melodies llargues, etc.)

Principals compositors:
Max Steiner (Àustria 1888 – EEUU 1971) - King Kong (1933); Casablanca (1942).
Erich Wolfgang Korngold (Àustria – EEUU) - Les aventures de Robin Hood (1936).
Miklós Rózsa (Hongria 1907-EEUU 1995) - Allò que el vent s’endugué (1939); El llibre de la selva (1942); Ben-Hur (1959).
Dimitri Tiomkin (Rússia 1894-1979) - Sol davant el perill (1952); Rio Bravo (1959).
Alfred Newman (1900-1970) - Viva Zapata (1952); Cims borrascosos (1939)..



ELS COMPOSITORS

Dècades dels anys 50, 60 i 70. La tendència simfònica de l’estadi 
anterior va donar pas a una música interpretada per grups més reduïts i 
per la presència d’altres estils, com el jazz. A finals dels anys 60 es van 
començar a utilitzar músiques preexistents i també músiques provinents 
del pop-rock.

Principals compositors:
Alex North (1910-1988) - Un tramvia anomenat desig (1951).
Bernard Hermann - Pel·lícules de Hitchcock: Psicosi (1960)...
Maurice Jarre (1924) - Lawrence d’Aràbia (1962); Doctor Zivago (1965).
Nino Rota (1911-1979) - Romeu i Julieta (1968); El padrino (1972).
Henry Mancini (1924-1994) - Esmorzar a Tiffany’s (1961); La pantera rosa (1964).
Scott Joplin - El golpe (1974).
Bee Gees - Febre del dissabte a la nit (1977).
John Williams - La Guerra de les Galàxies (1977).

Lawrence d’Aràbia (1962)

La pantera rosa (1964)

Febre del dissabte a la nit  (1977)

Psicosi (1960)



ELS COMPOSITORS

Dels anys 80 a l’actualitat. Un dels compositors que més ha destacat ha estat John Williams. Amb ell 
s’han recuperat el model simfònic postromàntic, completat amb el so estèreo digital. 

John Williams (EEUU, 1932) és un dels més grans compositors de bandes 
sonores, amb les pel·lícules com El violinista a la teulada (1971), La Guerra de les 
Galàxies (1977), Superman (1978), A  la  recerca  de  l’arca  perduda (1981), E.T. 
(1982), Tauró (1997), La  Llista  de  Schindler (1997), Set  anys  al  Tibet (1997). 
Moltes han estat premiades amb Òscars de Hollywood.

John Williams

Steven Spielberg



D’altra banda, la companyia Walt Disney dóna gran importància a la música en 
les seves pel·lícules de dibuixos animats: 

- La Blancaneus i els set nans (Morey)
- Mary Poppins (Richard M. i Robert B. Sherman)
- La Sireneta, La bella i al Bèstia, Pocahontas, Al·ladí, Hèrcules (Allan Menken)
- El rei lleó (H, Zimmer)
- La Ventafocs (J. Williams)
- Tarzan (Phil Collins), etc. 

La Disney converteix les seves pel·lícules gairebé en musicals, utilitzant les 
cançons com a símbol per immortalitzar els personatges i com a font d’ingressos 
incalculables en ser comercialitzades discogràficament

ELS COMPOSITORS

Walt Disney 
(Chicago 1901 – Hollywood 1966)



Organització fundada a Hollywood, Califòrnia, el 1927 amb el propòsit d’elevar la qualitat cultural i tècnica de 
les pel·lícules. L’Acadèmia té uns 5.500 membres procedents d'àrees dramàtiques, tècniques i administratives de 
la indústria cinematogràfica. Els seus membres són escollits entre els que compleixen certs requisits per cada 
departament de l’Acadèmia. Tot i que els professionals d’altres països també s’hi poden associar, l’Acadèmia 
sempre ha estat molt vinculada a la indústria cinematogràfica dels estats Units.

ELS ÒSCARS DE HOLLYWOOD



ELS ÒSCARS DE HOLLYWOOD
1934 LOUIS SILVERS (Una noche de amor) 
1935 MAX STEINER (El delator) 
1936 LEO FORBSTEIN (El caballero Adverse) 
1937 CHARLES PREVIN (Loca por la música)
1938 ERICH WOLFGANG KORNGOLD (Robin de los bosques) 
1939 R. HAGEMAN, F. HARLING, J. LEIPOLD y L. HUKEN (La diligencia) 
1940 LEIGH HARLINE y PAUL SMITH (Pinocho) 
1941 BERNARD HERRMANN (El hombre que vendió su alma) 
1942 MAX STEINER (La extraña pasajera) 
1943 ALFRED NEWMAN (La canción de Bernadette) 
1944 MAX STEINER (Desde que te fuiste) 
1945 MIKLOS ROZSA (Recuerda) 
1946 HUGO FRIEDHOFER (Los mejores años de nuestra vida) 
1947 MIKLOS ROZSA (Doble vida)
1948 BRIAN EASDALE (Las zapatillas rojas) 
1949 AARON COPLAND (La heredera) 
1950 FRANZ WAXMAN (El crepúsculo de los dioses) 
1951 FRANZ WAXMAN (Un lugar en el sol) 
1952 DIMITRI TIOMKIN (Solo ante el peligro) 
1953 BRONISLAU KAPER (Lilí) 
1954 DIMITRI TIOMKIN (Altos y poderosos) 
1955 ALFRED NEWMAN (La colina del adiós) 
1956 VICTOR YOUNG (La vuelta al mundo en 80 días) 
1957 MALCOM ARNOLD (El puente sobre el río Kwai) 
1958 DIMITRI TIOMKIN (El viejo y el mar) 
1959 MIKLOS ROSZA (Ben-Hur) 
1960 ERNEST GOLD (Exodo) 
1961 HENRY MANCINI (Desayuno con diamantes) 
1962 MAURICE JARRE (Lawrence de Arabia) 



ELS ÒSCARS DE HOLLYWOOD

1963 JOHN ADDISON (Tom Jones) 
1964 RICHARD SHERMAN Y ROBERT SHERMAN (Mary Poppins) 
1965 MAURICE JARRE (Doctor Zhivago) 
1966 JOHN BARRY (Nacida Libre) 
1967 ELMER BERNSTEIN (Millie, una chica moderna) 
1968 JOHN BARRY (El león en invierno) 
1969 BURT BACHARACH (Dos hombres y un destino) 
1970 FRANCIS LAI (Love story) 
1971 MICHEL LEGRAND (Verano del 42) 
1972 CHARLES CHAPLIN (Candilejas) 
1973 MARVIN HAMLISCH (Tal como éramos) 
1974 CARMINE COPPOLA y NINO ROTA (EL Padrino-II) 
1975 JOHN WILLIAMS (Tiburón) 
1976 JERRY GOLDSMITH (La profecía) 
1977 JOHN WILLIAMS (La guerra de las galaxias) 
1978 GIORGIO MORODER (El expreso de medianoche) 
1979 GEORGES DELERUE (Un pequeño romance) 
1980 MICHAEL GORE (Fama) 
1981 VANGELIS (Carros de fuego) 
1982 JOHN WILLIAMS (E.T.) 
1983 BILL CONTI (Elegidos para la gloria) 
1984 MAURICE JARRE (Pasaje a la india) 
1985 JOHN BARRY (Memorias de Africa) 
1986 HERBIE HANCOCK (Alrededor de la medianoche) 
1987 DAVID BYRNE, CONG SU y RYUICHI SAKAMOTO (El último 
emperador) 
1988 DAVE GRUSIN (Un lugar llamado Milagro) 
1989 ALAN MENKEN (La sirenita)
1990 JOHN BARRY (Bailando con lobos) 
1991 ALAN MENKEN (La bella y la bestia) 

1992 ALAN MENKEN (Aladdin) 
1993 JOHN WILLIAMS (La lista de Schindler) 
1994 HANS ZIMMER (El rey león) 
1995 LUIS ENRIQUE BACALOV (El cartero y Pablo Neruda) 
1996 GABRIEL YARED (El paciente inglés) 
1997 JAMES HORNER (Titanic) 
1998 NICOLA PIOVANI (La vida es bella) 
1999 JOHN CORIGLIANO (El violín rojo) 
2000 TAN DUN (Tigre y dragon) 
2001 HOWARD SHORE (El señor de los anillos)
2002 ELLIOT GOLDENTHAL (Frida) 
2003 HOWARD SHORE (El señor de los anillos: El regreso del Rey)



ELS PREMIS GOYA

A la millor banda sonora.
1986 MILLADOIRO (La mitad del cielo) 
1987 JOSE NIETO (El bosque animado) 
1988 CARMELO BERNAOLA (Pasodoble) 
1989 PACO DE LUCIA (Montoyas y Tarantos) 
1990 JOSE NIETO (Lo más natural) 
1991 JOSE NIETO (El rey pasmado) 
1992 JOSE NIETO (El maestro de esgrima) 
1993 ALBERTO IGLESIAS (La ardilla roja) 
1994 JOSE NIETO (La pasión turca) 
1995 BERNARDO BONEZZI (Nadie hablará de nosotras...) 
1996 ALBERTO IGLESIAS (Tierra)
1997 EVA GANCEDO (La buena estrella)
1998 ALBERTO IGLESIAS (Los amantes del círculo polar)
1999 ALBERTO IGLESIAS (Todo sobre mi madre)
2000 JOSE NIETO (Sé quién eres)
2001 ALBERTO IGLESIAS (Lucía y el sexo)
2002 ALBERTO IGLESIAS (Hable con ella)
2003 JAVIER BARDEM (Al sur de Granada)

Els premis es van crear el 1986 amb l’objectiu de promocionar el cinema espanyol a nivell nacional i 
internacional així com per defensar els seus professionals i analitzar la situació de la indústria i el propi cinema 
en uns moments d’incertesa respecte al futur. Es donen premis a un total de 13 especialitats diferents: producció, 
guió, direcció, interpretació, fotografia, direcció artística, disseny de vestuari, maquillatge i perruqueria, música, 
muntatge, efectes especials, so i direcció de producció. Actualment l’Acadèmia està formada per 847 membres.

José Nieto (1942)

Alberto Iglesias (1955)Javier Bardem (1956)
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Evolució dels musicals:

Inicis: Existeix des de la invenció del cinema sonor, l’any 1927. La 
primera pel·lícula sonora, El  Cantant  de  Jazz (dirigida per Alan 
Crosland) no és altra cosa que una pel·lícula muda amb cançons 
intercalades. 

En els anys 30, Broadway (Nova York) va ser un gran productor de 
comèdies musicals i els germans Ira i George Gershwin van 
compondre molta música per a aquests espectacles. 

En els anys 40 i 50, Hollywood va adaptar molts d’aquells musicals al 
cinema, amb actors i actrius d’excepció: Fred Astaire, Ginger Rogers, 
Gene Kelly, B. Fosse, Frank Sinatra, Mickey Rooney i Judi Garland. 
Posteriorment trobem a Liza Minelli, entre altres.

Què és un musical?: Es gènere musical que està format per totes aquelles produccions cinematogràfiques que 
inclouen cançons o temes ballables en una part fonamental dels seu desenvolupament dramàtica. 

Antecedents dels musicals: L’origen dels musicals s’han de buscar en les operetes alemanyes, les obres de teatre 
musical de Broadway (Nova York), les sarsueles, les òperes i fins i tot en els concerts de rock ja que se n’han fet 
adaptacions al cinema que han contribuït a popularitzar  entre el públic les fórmules escenogràfiques.
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Adaptacions cinematogràfiques de musicals teatrals 
de Broadway.
1961 – West Side Story, L.Bernstein
1964 – My Fair Lady, F. Loewe
1973 – Jesus Christ Superstar, A.L.Webber
1979 – Hair, G.McDermont
1986 – El fantasma de l’òpera, A.L.Webber
1996 – Evita, A.L.Webber
1998 – Cats, A.L.Webber
2003 – Chicago, John Kander i Danny Elfman

Musicals de nova creació
1939 – El mag d’Oz, Harold Arlen
1951 – Un americà a París, G-Gershwin
1951 – Un americà a París, G-Gershwin
1952 – Cantant sota la pluja, N.H. Brown
1954 – Set núvies per set germans, G. De Paul
1972 – Cabaret, John Kander
1980 – Fame, M.Gore i D. Pitchford
1983 – Yentl, M.Legrand
2001 – Moulin Rouge, C.Armstrong, M. De 
Vries i S.Hitchcock.
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CABARET (1972)
Música:   Ralph Burns 

El nom de Liza Minelli és l’eix central d’aquest 
melodrama ambientat en una Alemanya nazi, en 
un triangle amorós gens convencional i en un 
marc trist però ple de “glamour”. 

Potser allò que més destaca del film és la 
recreació del baix món d’un cabaret berlinès de 
la segona guerra mundial amb les passions 
d’homes i dones que viuen per l’espectacle, 
amagant els seus sentiments. 

Cabaret  és  una  gran  pel·lícula  musical  en  la 
qual es mostra la decadència d’un sector de la 
societat  alemanya  dels  darrers  anys  de  la 
República  de  Weimar,  poc  abans  de  l’ascens 
dels nazis al poder absolut. Està ambientada en 
el club nocturn Kit Kat
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THE ROCKY HORROR SOW (1975)
Música: Richard O’Brien

Inicialment, The Rocky va  ser concebuda com una obra de 
teatre musical, obra que va sorgir de la ment del polifacètic 
Richard  O’Brien,  actor,  cantant,  compositor,  guionista  i 
adepte a les sèries B, a principis dels anys 70. 

The  Rocky  Horror  Show, va ser presentada 
experimentalment el 19 de juny de 1973 a les golfes del 
Royal Court Theater, a Londres, que només tenia una 
capacitat d’unes 70 butaques. Va ser considerat per la 
premsa, sense cap mena de dubte, el millor musical de l’any. 
Després de fer ruta pels teatres de Londres, l’obra es va 
traslladar als Estats Units estrenant-se al Roxy de Los 
Àngeles. Entre els candidats que es van presentar al càsting 
americà hi havia, per cert,  John Travolta i Richard Gere. 

El fet de mantenir-se durant nou mesos a la cartellera teatral 
californiana, va ser l’argument decisiu per a que la Twentieth 
Century Fox decidís que s’havia de fer una versió 
cinematogràfica de l’obra. 

Actualment, Rocky  Horror  Picture  Show ha aconseguit 
recollir més de 150 milions de dòlars. Una dada curiosa és 
que als anys 70 els drets d’autor encara no estaven massa 
ben establerts i el benefici de la projecció de la pel·lícula i de 
la seva distribució en vídeo va ser exclusivament per a la 
FOX. Avui, la representació de l’obra teatral és pràcticament 
contínuament en un o altre teatre del món.
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GREASE (1978)
Música:  Bill Oakes

Grease  va  ser  escrita  el  1971 per  dos  joves, 
Jim  Jacobs  i  Warren  Casey,  per  a  ser 
representada per un grup de teatre afeccionat 
de Chicaco. 

Per  qüestions  d’atzar,  un  productor  de 
Broadway va veure una d’aquestes funcions i 
va decidir transformar aquesta representació 
en un musical de Broadway. 

Després  d’aconseguir  un  gran  èxit  a  Nova 
York, Grease  va  recórrer  tots  els  teatres  del 
mon  i,  fins  ara,  és  el  musical  juvenil  més 
representat de tota la història. 

El 1978 es va estrenar la pel·lícula que també 
va  aconseguir  rècords  històrics  dins  el 
cinema  musical.  Grease  va  ser  un  autèntic 
fenomen social.
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FAMA (1980)
Música:  Michael Gore 

Classes sense descans i esforç, és allò que garanteix l’Escola 
Superior d’Arts de Nova York. Fama i èxit és el que busquen els 
músics, actors i ballarins. Fama és una explosiva combinació de 
música  i  ball  que  la  converteix  en  un  dels  més  memorables 
musicals de la seva generació. 

Fama és la història d’un grup de joves que entren en una escola 
d’Art Dramàtic i Dansa de Nova York, on descobreixen la duresa 
i el sacrifici del món de l’espectacle. 

Cal destacar l’homenatge que es fa a The Rocky Horror Picture 
Show, una autèntica pel·lícula de culte als Estats Units. 
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FLASHDANCE (1983)
Música: Michael Dembello i Giorgio Moroder 

Flashdance és la història d’Alex Owens, una noia de 18 
anys molt decidida i bonica que treballa com a soldadora 
durant el dia i com a ballarina en un club per les nits.
 
És la lluita per obrir-se pas en el món de la dansa. 
Finalment, amb enamorat, baralles i reconciliacions de 
per mig, Alex aconsegueix el seu somni: fer la prova per 
entrar al Conservatori de Dansa de Pittsburg. En el 
transcurs de la prova sedueix amb un gran desplegament 
de moviment i sensualitat convèncer un jurat recte i 
seriós.
 
Flashdance, estrenada el 1983, es va convertir 
ràpidament en un gran èxit i va ver famosa a la seva 
protagonista, Jennifer Beals, fet que la va dur al punt 
més alt del reconeixement i la fama amb només 20 anys.
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CHICAGO (2002)
Música:  Danny Elfman i John Kander 

Chicago està inspirada en fets reals, els sensacionalistes judicis 
de Cook County plasmats el 1925 en una obra per un periodista 
dels jutjats del Chicago Tribune. Aquesta història d’assassinats i 
manipulacions mediàtiques va aconseguir molt bones critiques i 
va donar lloc a dos versions cinematogràfiques posteriors.
 
El 1975, la història es va convertir per primer cop en un musical. 
La versió original de Chicago, creada per John Kander, Fred Ebb 
i Bob Foie, va ser un gran èxit a Broadway: les seves cançons i 
coreografies la van convertir en un clàssic del gènere.
 
Miramax va adquirir els drets del musical el 1994 amb la 
intenció de convertir-lo en una pel·lícula. Preparar les escenes 
musicals va necessitar un entrenament molt intens per part de 
tots els actors, tot i ja n’hi havia que tenien experiència en el món 
del teatre musical. Els assaigs d’interpretació es compaginaven 
amb els assaigs de la veu i les coreografies. 
 
La major part de les fantasies de Roxie se situen en un escenari 
imaginari anomenat Onyx Club. Chicago s’ha convertit en els 
pocs anys d’existència que té en la pel·lícula que més beneficis 
econòmics ha donar a la productora americana Miramax.
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