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UNITAT 3:  LA MÚSICA AL CINEMA 
 

1.  INICIS DEL CINEMA 
 

1.1) ANTECEDENTS DEL CINEMA 
 
Per arribar a l’aparició del cinema el 1895 primer cal tenir en compte una llarga llista de joguines òptiques 
que es van anar creant entre els segles XVII i XIX amb l’objectiu de veure i/o projectar imatges en 
moviment: el taumàtrop, el fenaquistoscopi, el zoòtrop, el praxinoscopi, la llanterna màgica, etc.  
 

 
En aquest trajecte va tenir una importància cabdal l’aparició de la fotografia gràcies al francès J.N. NIÈPCE 
(1821), a partir de la qual es va poder arribar a l’invent del fusell fotogràfic o cronofotògraf d’E. MAREY 
(1882) ideat per poder captar moltes imatges fotogràfiques en poc temps (dotze imatges per segon). 
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I arribem a l’enginyós i emprenedor THOMAS ALVA EDISON (1893) que va patentar aquests dos nous 
aparells: el kinetògraf (gravava pel·lícules) i el kinetoscopi (permetia visionar-les).  
 
El kinetoscopi va ser el primer invent que va permetre veure imatges en moviment. Era un aparell de 
visionament individual (Edison no va creure en la necessitat que les pel·lícules es projectessin). Aquesta 
màquina es posava en marxa ficant-hi una moneda la qual activava el motor elèctric i oferia una 
visualització d'uns 20 segons.  
 
Les primeres escenes per a kinetoscopi que es van gravar a l’estudi d’Edison foren les següents: l’esternut, 
dansa serpentina, l’home forçut, el petó, etc.  
 

 
 

1.2) NAIXEMENT DEL CINEMA 
 
El 1894, els GERMANS LUMIÈRE, van crear el cinematògraf: la primera màquina capaç de gravar i després 
projectar en una pantalla imatges en moviment, és a dir, la primera que permetia que molts espectadors 
simultàniament veiessin pel.lícules en una sala de projeccions. 
 
El 28 de desembre del 1895 es produïa a París la primera projecció amb públic del cinematògraf, amb 
escenes rodades pels mateixos Lumière. El programa constava d'onze pel·lícules. La duració total fou de 
vint minuts i el preu de les localitats d'un franc. La recaptació aquest dia va ser de trenta-cinc francs. 
Trenta-cinc espectadors van propagar per tota la ciutat la notícia del miracle que havien presenciat. 
Aquesta publicitat va aconseguir que ben aviat multituds es congreguessin per accedir a les projeccions. 
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Les primeres projeccions recollien escenes de la vida quotidiana (Arribada del tren a la ciutat, Sortida de la 
fàbrica, Batalla de boles de neu, Baralla infantil, etc.) però de mica en mica van anar introduint petits 
arguments, normalment còmics, com El regador regat. Totes elles eren molt curtes, no sobrepassaven els 
90 segons. 

 
Ara parlarem d’un aragonès: SEGUNDO DE CHOMÓN. Fou fotògraf, inventor d'efectes especials 
cinematogràfics, operador de càmera, pintor, productor, guionista i director de cinema, fotografia i 
muntador. Va ser un dels pioners més destacats dels primers trenta anys del cinema europeu del segle XX. 
Va treballar a Barcelona, París i Torí. Va ser contractat per les principals productores del món: Pathé Frères i 
Itala Films. Fou especialista en els trucatges del cinema, pioner de l'acoloriment de films a mà i de l'invent 
del tràveling. Algunes de les seves produccions foren: L’hereu de Can Pruna –inacabada- (1904), La mansió 
encantada (1907) i L’Hotel Elèctric (1908). Aquestes pel·lícules ja tenien més metratge: duren entre cinc i 
set minuts, aproximadament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55 

1.3) DEL CINEMA MUT AL CINEMA SONOR 
 
El CINEMA MUT (1895 a 1927) consistia a projectar imatges en moviment desproveïdes de so. Per tant, no 
tenia ni les veus, ni música, ni sons d’ambient.  
 
Davant d’aquest handicap s’intentava que les històries fossin prou senzilles perquè amb una bona mímica i 
gesticulació dels actors, es pogués seguir bé l’escena.  
 
De totes maneres, a vegades es completava amb algun petit rètol explicatiu a la pantalla (tipus: “i deu anys 
més tard...”). En alguns casos, podia ser que algun empleat del cinema o un actor pronunciés algun petit 
diàleg en veu alta. 
 
Hem dit que el cinema mut no tenia música, però no és del tot cert. 
No es tractava d’una banda sonora pròpiament dita (és a dir, no hi 
havia una pista de so a la cinta de cel·luloide que sonés 
automàticament mentre es projectaven les imatges; això encara no 
s’havia inventat) si no de músics que tocaven en directe a sala de 
projeccions: piano o orgue o una petita orquestra. 
 
La música servia:  
 
1. Per ajudar a que el públic callés i es concentrés 
2. Per donar vida a les imatges 
3. Per tapar el fort soroll dels projectors que estaven allà mateix  
 
Quina mena de músiques s’empraven?  
 
1. Música clàssica que fos representativa de determinats clixés. Per exemple,  la “Cançó de bressol” de J. 

Brahms per a escenes de dormir,  l'”Obertura de Guillem Tell” de Rossini per a persecucions, la “Marxa 
fúnebre” de Chopin per a la mort, música arpegiada per a l'aigua, etc. 

2. S'utilitzaven músiques populars que fossin adients per a l’escena.  
3. També es van compondre partitures originals per a algunes grans produccions.  

 

 
  
El CINEMA SONOR va aparèixer el 1927, any en que es va estrenar The Jazz 
Singer (El cantor de jazz), la primera pel·lícula sonora de la història.  
 
Durant uns anys les pel·lícules mudes convisqueren amb les sonores, però 
aquestes darreres van acabar imposant-se definitivament a la dècada dels 30.  
 

La transició, però, no va ser fàcil. Molts actors i actrius que 
havien estat estrelles del cinema mut, van caure en l’oblit 
ja que no es van saber adaptar prou bé als canvis, i van ser 
substituïts per noves generacions a qui no representava 
cap problema. 
 
CHARLIE CHAPLIN, per exemple, que provenia del cinema mut (actor i director), no va 
voler incorporar la veu fins el 1936 amb la seva producció Temps moderns. Per què? 
Doncs perquè dominava molt bé el llenguatge expressiu del cinema mut, i volia 
demostrar la seva predilecció per aquest gènere. 
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2.  QUÈ ÉS UNA BANDA SONORA? 
 

El compositor Aaron Copland (1900-1992) va dir:  
"la música de cinema és aquella que milions de persones senten i ningú escolta". 

 
La millor música de cinema és la que no se sent, la qual no resta protagonisme ni interfereix en l'acció però 
exerceix una secreta influència. Mentre que en el cinema mut la música era una companya permanent de la 
imatge, al cinema sonor la seva presència està dosificada. El silenci i els sorolls també són música i 
l'alternança ens ells resulta molt eficaç des del punt de vista artístic. 
 
Amb l’arribada del cinema sonor, apareixen les bandes sonores. En català ens hi referim amb les sigles BSO 
(Banda Sonora Original) i en anglès, OST (Original 
Soundtrack). 
 
Però, què és una banda sonora?  
És una tira impresa al cel·luloide, a l'esquerra dels 
fotogrames, que emmagatzema tots els sons de la 
pel·lícula.  
 
Quins sons conté una banda sonora? 

  
 Veu: L'ús més freqüent és el diàleg articulat per la presència física d'uns intèrprets que parlen. Però 

cal no oblidar altres aplicacions com la "veu en off", discurs en tercera persona i sense presència 
del narrador en la imatge que, sobretot, s'empra en l'estructura temporal del "flash back".  

 Música: Sovint apareix com a complement de les imatges, excepte en els musicals o en biografies 
de compositors on la música n'és la protagonista.  

 Sons d’ambient: Acompanyen les imatges (sons quotidians com pujar unes escales, sons de natura 
o de ciutat, etc) . 

 Silencis: La pausa o l'absència de sons condiciona una determinada situació, sovint d'angoixa. El 
silenci és emprat dramàticament. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La música d’una banda sonora sol tenir la següent estructura: 
 
 Tema d'entrada/inici: és el tema que inicia la pel·lícula o la sèrie (opening o main title). 
 Música de fons: són el conjunt de temes que representen el total de la composició d'una banda sonora. 

Poden ser instrumentals o cantats. També poden trobar-se temes de compositors diferents a l'autor de 
la banda sonora (cançons inserides). 

 Tema final: sol ser el tema o cançó que sona al final, juntament amb els crèdits. 
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3.  TIPUS DE MÚSICA CINEMATOGRÀFICA 
 
 

TIPUS SEGONS EL SEU ORÍGEN: 
 

 Original: música creada expressament per a la pel·lícula.  

 Prestada: quan s’inclou música preexistent, composta amb anterioritat (ja sigui clàssica o popular). 

 Adaptada: música preexistent que és arranjada o retocada per ajustar-se a la pel·lícula. 
 

TIPUS SEGONS LA SEVA APLICACIÓ: 
 

 Música diegètica (o de pantalla): Música que forma part de l'acció que es veu a la pantalla (algú que 
toca o canta, una ràdio o un tocadiscs que sona...). La font sonora és present a l’escena. Qui la podria 
sentir? Espectadors + personatges.  
 

 Música incidental (o de fons): Música que crea un fons musical irreal que s’accepta convencionalment 
(música de fons mentre Harry Potter vola sobre l’ hipogrif, o mentre un tauró està atacant algú). La font 
sonora no apareix a l’escena. Qui la podria sentir? Només els espectadors. 

 

 Falsa diegesi, quan la música comença essent diegètica (o de pantalla) però passa a ser incidental (o de 
fons). 

 

4.  FUNCIONS DE LA MÚSICA AL CINEMA 
 
La música pot tenir diferents funcions dins una producció audiovisual. Per una banda, exerceix una 
importantíssima funció expressiva, ja que ens fa sentir i potencia emocions de tot tipus, ens fa pressentir 
situacions, etc i per l’altra compleix una funció narrativa, ja que ens ajuda a contextualitzar la història, a 
conèixer millor els personatges, connecta i unifica escenes i plànols separats, etc. 
 
Funció expressiva: 
 

 Desperta emocions en l’espectador (alegria, por, angoixa, 
confiança, tristor, amor, etc). 

 

 Aporta ritme o el modifica.  
 

 Provoca salts emocionals anticipant o rememorant 
esdeveniments (el·lipsi) 
 

Funció narrativa:  
 

 Determina el gènere d’una pel·lícula (drama, terror, romàntica, comèdia, aventures, etc) 
 

 Ambienta llocs (ciutats, països, etc) i/o èpoques (anys 80, edat mitjana, futur, etc). 
 

 Caracteritza personatges o situacions amb l’ús del leitmotiv (tema musical recurrent) 
 

 Estructura la pel·lícula encadenant escenes 
 

 Substitueix diàlegs o sons d’ambient intranscendents 
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5.  EVOLUCIÓ DE LES BANDES SONORES 
 

 ANYS 30  
 

Es componen partitures cinematogràfiques per a orquestra simfònica a l’estil dels grans compositors post-
romàntics (com Wagner i Txaikovsky). Aquestes bandes sonores contenen un tema principal i diferents 
leitmotiv per als personatges. Triomfen compositors arribats als EUA des d'Europa. Destaquen: MAX 
STEINER (El que el vent es va emportar, Casablanca) i ERIC W. KORNGOLD. 
 

 ANYS 40 
 

Època daurada de les bandes sonores de Hollywood. S'utilitza el leitmotiv i es continua component per a 
orquestra simfònica. Destaquen: ALFRED NEWMAN, MIKLÓS RÓZSA i BERNARD HERRMANN (Ciutadà Kane, 
Psicosi, Vértigo). 
 

 ANYS 50 
 

S'incorpora el jazz a la música cinematogràfica, i també es componen músiques exòtiques. Destaquen: 
ELMER BERNSTEIN i MALCOMN ARNOLD (Pont sobre el Riu Kwai). 
 

 ANYS 60 
 

Es posa de moda que una cançó aparegui diverses vegades en la pel·lícula com un leitmotiv. Destaquen: 
HENRY MANCINI (Esmorzar amb diamants, La pantera rosa), i ENNIO MORRICONE (El bo, el lleig i el dolent). 
 

 ANYS 70 
 

Retorn a la música simfònica de la mà del prolífic JOHN WILLIAMS (La guerra de les Galàxies) nascut el 1932 
a Nova York. Williams és qui 
ha rebut més nominacions a 
l'Oscar (51); en cinc ocasions 
l’ha guanyat. Destacaren 
també JERRY GOLDSMITH i 
NINO ROTA (El padrí). 
 

 ANYS 80 
 

Els sintetitzadors dominen les bandes sonores d'aquesta dècada que s'inicia amb l'Òscar a VANGELIS 
(Carros de foc). Destaquen: MAURICE JARRE, MICHAEL NYMANN i JOHN BARRY. 
 

 ANYS 90 
 

Fusió d'estils, es continua amb la música simfònica, els sintetitzadors i es posen de moda les cançons 
comercials. Segueixen en actiu alguns dels compositors que esmentats anteriorment i destaquen també 
JAMES HORNER (Titanic), HANS ZIMMER (Gladiator, Pirates del Carib), NICOLA PIOVANI (La vida és bella), 
etc. Al cinema de animació destaca ALAN MENKEN (Aladdin, Pocahontas). 
 
 

6.  MÚSICA DE CINEMA A L’ESTAT ESPANYOL 
 

La música del cinema a l’estat espanyol ha viscut durant molts anys de les influències dels grans 
compositors americans i europeus. Però els darrers temps s’ha revitalitzat la producció de música composta 
al propi país. Podem destacar: JOSÉ NIETO (Juana la Loca), ALEJANDRO AMENÁBAR (Los otros, Mar 
adentro), ROQUE BAÑOS (Torrente el brazo tonto de la ley, Alatriste), JAVIER NAVARRETE (El laberinto del 
fauno), ALBERTO IGLESIAS (Todo sobre mi madre, Volver), FERNANDO VELÁZQUEZ (Lo imposible, Ocho 
apellidos vascos, Un monstruo viene a verme). 
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ESQUEMA MÚSICA AL CINEMA 

 
 


