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DOCU11llNTS 
Serie MITJANS D'ANIMACIO- NQ I 

ELS MONTATGES SONORS I yiSUALS - da Ch. Hermel,in 

Llibre publicat per les Editions Ouvtieres a la col,lec~ ci6 11 Vi vre son te;g¡ps 11 

L'autor, Cb.ristinn Hermelin, es un pro~esional de l-' animació .cultural especialista en mitjans d'animnoi6 audio-visuals 
El llibre tracta d'una llarga serie de técni~ues audiovisuals d'animaci6,Jo he procurat retenir aquélle qu~ tindrem ocasió d:'utilitzar m~s aovint:el montatge audio-visual, fet a base; de diapositives i banda gravada en cinta magnetof6nica.Aquest document no es donç,propiament un resum del llibre sino una selecci6 del tot alió ~ue diu el llibre-~uo pugai esser utilitzat el la creaoi6 de muntatges audio-visUBls. 

L'índex del document: 

Els montatges audio-visu~::ls(presenatcio i elamentE') ,.:. 2 
La prepuració del montatge p. 4 
Els principis do construcció del montatge P• 6 
El montatge audio-visual do diapositives-cinta P• 8 

Joaquim mc. Frank 



t. Els montatges audio-visuals J 
Caracteristi ues 
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S'integren per la juxtaposició i integrao16 de diversos 
elements sonore,visuals i audio-visuals. 

Son obres da ciriiunstancies on ei!. sentit da que. tenen 
uno vigencia molt limitada• 

Demanen un equipament lleuger. 

En aquest escrit ens referirem principalment al tipus 
de montatge audio-visual fet amb diapositives i banda magneto
f6u1ca. 

Els elements dei!. montat e 

Poden esser: 

- concàbuta i realitZcts 
que realitzats per a altres 

per a Ili.ontatga o lé a·')ro+"itats enoara 
finalitats. 

-que tinguin sentit en el montatge i no· en tinguin fora d'ell 
o b~ que tinguin el mateix sentit en al montatge o fora. 

Els elemens,per a! sols,no constitueixen el montatge: 
la veritable .. oree.ci6 estd en llur integraoi6 per a expressar 
un contingut. 

Els elements m6s utili"tzats i u111li tzables: 

- sonora: - discs 
- banda sonora. 
- veu humana 

dramàtics: actors 

- visuala : diapositiva 
- mural 
cartsll 
ampliacions 
grl'ifiques 

foto-

Classificació dels montatges segons ~ls_~~ements utilitzats 

I.-Projacci6 de diapositives montades i comentados:exposici6 
feta per un professor,o ba. records d'un viatja o familiars. 

- seleccionar les diapositives 
- ordenar-les segons un fil llbgio 
- no projectar res fora del temer tot el que es pro-

jectat ha de tenir una ra6. 

2.-Audioi6 organitzada da diaca. '-. ~-. 

3,-PI'6jecoi6 da. diapositivEII'I sononitzada: ti'1iO'·"""ii aon<>'
I'i:l:zada amb música qU:e hi fa un paper à' el e., e 't de aon
tinuitat i creador de ritme¡pot fer tembé de co~ontari, 
La diapositiva resta aqui l'element essencial i la música 
perb~ha da tenir un senti~. 

4.-Audici6 de discs il.lustrada:el mateix,perb a la inversa, 
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5.-Montatge ~udiovisual nropiament di~:ontronca eatrtamant el sè 

i la imatg~·· fent un conjUnt tmic i coherent que oXJ¡>rossa. quel
com; el sò i la imatge son igualmen·!; indispensables l no hi ha r~s 
d 'accesori. 

clnssificac~6 dels montatg~~~·~g~o~n~s~l~l~ur~.~o~b~j~e~c~t~i~U~·---------------------

I.- Edunntius ;orientats a ln.trnnsmissi6 d'un contitiput 
o d'una invitació a una reflexi6 concreta; tipus: 

efiucntiu 

. 

didàctic:d'ensenyament 

de sensibilitzaci6:donar un màxim d'informació assi
milable pel public sobre un determinat tema orientant-se 
a tocar la sensibilitat per a provocar un debat,una ac
ci6 etc, 

d'iniciació artistica 

2.- D'informació :presentaci6 do documents recollits pela. autors: 

- montatge· sobre una onquesta regional o urbana o sobre 
un problema observat: 

- co.l ·mantenir al caràcter "brut" del docu
ment recollit,no adulterar-lo 

- facilitar els espect::dors de seguir el pro
cés üe veu.re:-judicar-actuar 

• montatge-reportatge: 

tema.:un esdeveniment 

- diversos equips:de foto 1 de sb,de textos, 
coordinador 

- montatge sobre un viatge: intenci6 de descoberta 

3.- D'Expressi6 purat 

d'evocaci6smatcrialitzar en l'imatge i el sò valors 
abstractes_ 

.rooituci6 d'un conte,d 'una llegenda,eto. 

tipus album:ensenyar coses maques 

Elecci6 _d'un t_!J?.us de montatge per n Un~:\ doterminad!' ocasi~6 ___ _ 

Abans de decidir-se,oal reflexionar sobre: 

les J?ossibilit:-:ts m.Gterials de que hom disposa 

-les inteñoiona de l'animador 

- el tema a tractar 

- el public a qui es dirigo~ el montatge 
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El projecto -----···-----------
Elegir el tema:d'aoord·amb els centres d'interés del 
grup a qui es dirigeix,d'aoord amb centres d'interés 
fornits per l'actualitat o centres d'interés permanents 

2.- De.cidir qúino serà la intenci6 que presidira ol montat
ge 

3.- Triar una forma do montatga 

La ~duraci~ del projecte -------· 
1.- Reflexi6 sobre el tema triat i les possibilitate i in

convenients que ofereix 

2.- Busca i recollida dels elements audio-visuals autilit-. 
zar 

3.- Aix6 no es pot for separadament perquà cal perisar an 
termes_ audio-visuals 1 on idees visuals sonores.. 

El plante~g ~ef:i,n:l,t.iu dol projecte •. __ ·----------

Un cop plantejat el conjunt ,cal fer-ne un esquama sinbp
tic que ens en (;_o ni una Visió global. La sin_Q:P:Si es un pla breu qua· 
tingui an compte ·el desenvolupament del eñ""TO:;; parts principals di
videixi el montatge en seql1encias1 situi a· cada seqliencia els prin
cipals elaments audio-visuals a utilitzar. 

Exemple de sin psi per a un audio-visual sobre els grana 
conjunts urbans: 
. ·-·-----,..-=--c:;=;-------;-=-=c;:--:c:."C 
~Parts Idea central ~aments prinCiPals 

Introd. Les ciutats noves .. pro- "El petit jard:! 11 ,canç6 
liferen. de Jean Ferrat 

11 part 

21 part 

Les ciutats noves son 
necessa:f'iei:f--perr 1 'im
migiaci6,crisis camp 
etc. 

el que G!.S' un gran con .. 
junt Ulrbà,Ilu.r. equi
pament, e;;tc. 

Fotos aèries da Paris, 
fotos de barris extrama 

Maquetes i di~positivea 
d'un COnJunt 

etc. e-tc •• -•• 
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·un cop elaborada la sihopsi· del montnt-"'6- c~I êlaborar un:· 
segon estri d' es.tudi per al planteig, I' anélisi ?OT1.cret èf:.e:ls di ver
sos el-ements qua fan part del montatge:, tan "'ff: els v~su-:.ls com als s.onars 
Veiem-na un exemple: 

DIAPOSITIVES BANJJA MAGNETICA. 

Disc Comentari Sorolls 

J,-Vista d~_conjunt 
de Paris. 

Sorolls de. la ciu
tat 

2,-Avenuo de··l 'Etoi
le a les 18 h, 

J,-Embotellament I 
4.-Multitud pel carre, 

5.-Metro aeri damunt ¡·Acorde6 
ol Sena 

Els sorolls van 
baixant de volum 
fins desapareixer. 

6,-El 

fet el 

i 
Sena ' 

atc. etc, ••• -

Aixi,utilitzant els plans de 
plap.teig general del projecte de 

sinopsi i 
montatge. 

d'anàlisi,tindrem 

1.- Fer una reunió planaria per al pl2~teig. 

2.- D'ací1 passar al treball an grups especialitzats alter
nats amb alg1.llleS. ·sessions plenari es quan sigui oport\1 
posar-se a~acord. 

3.- L'especialització dels grups-de treball pot fe~se per 
s:;:lements( text es, imatges., sona; etc.) o bó per seqUences del 
montatga (in·trodu.cci6, 1 §part, 2!l part, etc.) 

4.- Per a un equip de 10 persones, sembla. eficaç el següent 
tipus.d'especialitza?i6 pe~ tasques; 

- 1 coordinador-realitzador 

- 3 il.lustradors sonors 

- 3 montadors d'imatges 

3 responsables dels textos i els comentaris 

.. 
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Els principis de oonstru?.~~Q_J!2.1 montatge 
~-- ··-··•···········---"-·-----

El toma i el continO'",J_t --··--·-·--·----- "'----------- ----------------
I.- Hi ha una escala en els mitjans do._ l'expressió audio-visual: 

els elements tenen div~rsa força d'expressió: 

hi ha documents irrefutables 

- documents evidents 

- elaments-signe, utilitzats simbòlic2ment 

elements neutres 1 utilitzats per a la creació d'una 
atm6sfDra,per a la transició d'un punt al següent, 
com a temps de repòs o reflexió. 

2.- IJ'ordenaci6 dels elemcnts:compròn els diversos m~todes d 'cx
poSiciÓ110s diver:Jes i'ormes cle presen·tació dels elemnts por 
a transmetre el contingut: 

- exposició !er s:!nte<3i: contemplant els diversos aE.MI 

pectes de a rearffe~~ar~ibem a tenir una perspecti
va global sobre·ello:per exemPle:els viatjers,la' 
guixeta,un vag6 1 un ferrovinri ••• contemplats succe
sivament ens donen l'idea d'una estació de ferroca
rril. 

exposici6 pr~~essJ.va : purtint d'elements neutres 
que creen una atmó,·fcra.hom passa pels· elements sig
ne, quo comencen a traçar una realitat, i hom arriba 
als documents irrefutables. 

- e;posici6 d'il.lustrnèi6 d'un enunciat: l'imatge 
COrl:'Obora les UI"vers~es pro_¡osl.cJ..ons purlades da la 
banda sonora que, en conjunt, son 1-~illustraci6 de les 
proposicions fonamentals del montatge. 

- expossici6 p~~-~rios : hom va: pre~ e·~t-"1flt series d.' o
loments onda una d:"O:'""Ies quals ·vol c.~ir '-'-'"~.3 cosa, es.. a 
dir, series da varis elements que vo.n filant una suc
cessi6 d'idees, cada serie una idea. 

exposici6 binaria :-els elemento van presentant-se: per 
parelles 1-càaa-e!ement d'una parella OÀ~ressa quel
com d'oposat o de complementari al altra element de 
la parella;distingim-ne dos sistemes: 

- tesi-antïtesi:idees o sugerencios en 9posici6 
en definitiva son elemDnts complementaris . 
d'una realitat dial~ctica 

- camp-contracamp:el mateix,perb no sobre el 
plà de les idees sine sobre el dels fets i les 
ronlitats 



El ritma 
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.. --------- ·----------·----
- el contingut demana un cert ritme: 

- ritme vital: el d'un riu~ ol d'una mñquina,etc. 

ritmes descriptius 

ritmes d'anàlisi 

el ritme crea un ambient favorable o no a la transmissi6 dol 
contingut. 

-el ritme es creat per l'utilitzàci6 nsRenyada de l'esca
la de l'expressió dels elements. 

-l'atenció de l'espectador es sol.licitada a trav6s del 
ritme 

- en la· preparació de tot montatge cal traçar la linea,la 
curva, del ritme que li hem donat 

L'harmonia ---------------------------------- --------
Es la recerca da l'unitat del montatge: 

- unitat del con·!;:ingut 

- unitat dels elements: 

- al llarg de tot el mont2tge 

- en cada moment del mont:::;,tge 

• 
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' t El m_2ntatge_. audio-visual d~ .. _c:l_:!:~osi ti ve a - cinta 

-~es d~a1?2,Sitives -------- ----------------
1.-Classificaci6 de les fotografies: cal tenir un m~dul per a ca

tnlo~r les diapositiVes o fotografies sesono litir diferont fo~ 
ça d expressió i segons llur finGli tat essencinl: _ 

fotograf:!a-documOrit:registra WlU reelit.-:t de la forma 
m6s. objetiva 1 acontentant-sa de ratratar-la qual apa¡..·. 
reix;poàem distingir diversos tipus de foto-document: 

-document artistic: escultura, pintura, arquitectura-. 

-document turistic :paisatge,etc. 

-fotografia d'objectes varis,de ~quines,etc. 

-foto d'actualitat o de reportatga 

-document· sociol6gic 

-documen·l; humà o retrat 

- fotogrnfia -simbol:una imatge pOt esser utilitzada per 
a simbolitzur diversos continguts i 1 encara ,per a figu
rer el contingut d'alguna imatge de. que hom no disposa-; 
per exemple:ln vitalitat pot esser representada per un"· 
torient-·,per un infant que corre,por una flor· esclatant, 
atc.; una carretera pot simbOlitzar l'inf'init,un punt 
de pnrtida,una inc6gnita,atc. 

- fotografia-forma: ·no persegueix altra final i tat qua la, 
bellesa de· la imatge1sigui la bellesa geométrica,do 
composici6, d'equilibri dG! colorsJ etc. __ 

Cadti un el 'aquests tipus de fotografies té UÏl2-utilitznòi6 difo
ren"c en el montatgeJles ·fotos· -s im bol juguen- EiiP· mófiiclits-·:fortS 
cle comprensi6,les fotos-forma, bellesa i harmo-níA rlo'\eñ un lalr" 
sus de rep6s i d 'ossimilf.'.ci6, omplen els mome'1tB -~e tranici6. 
Una mateixa fotografia pot esser entesa i utilitzada en tots tres 
senti·t;s .. 

2.-Selecci6 d~ les diapositives: 

eliminar les dolentes,les poc clares;la fotografie fa · 
en eL montatge el paper d'un llengtlatgc. quo,mal parlat, 
os_il.legible. 

- estudiar-ne el plà de composici6: 

-les vistes gcnoralS(paisatjes.: oberts) poden 
contemplar-se durant una estona m~s llarga 
(tenen més coses a veur;..hi) · 

-les vistes en peu(persoñatj<ll,objecte sencer.) 
donen de s:! menys temps. 

-los vistos do detall 

-les vistes en grnn dotall(rescrvados al ros-
-'---.~ i .... ~..t' 



- estudiar-no la compülici6: 

en prof1mdi to.t 

- en superficios 
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-atenció o.l color dominant i a la il.luminaci6. 

).-L'O~nitzaci6 de les diapositives, problema d 'har.monia:cal consi
derar conSt~:iïfment que la succosi6 de les imcd;gos té per funció 
l'expressió d"un contingut d'idees: 

relació de les imatges amb contingut quo s'els atribueix : 

- relació real,ubusnr-no banalitza el montatge 

- rel2ci6 simb6lica,abusar-no fatiga el públic 
cal anar compensant los series d. 'imntgos de relació roal 
i simb6lica segons el tipus de mont -~tg~ .. ~"::_que es tracti. 

- relació de les imatges entre elles:es trnct4 ae resoldre 
el problems de 1 'harmonia en el pas èl. ''"""'"' i""''l."'ótf!e a la se
gUant; cal mantenir algun dels sogüenr. ti ')1.':: de. rolaci6: 

relació de forma:p. exempl0,un rü- i una cabelle-
ra de dona 

- relació de coillposici6 :per exemplo,puisatje i pai
satje,o bé imatges amb centres de oomposici6 si
métrics. 

relnci6 de color:similitud del color dominant en 
les imatges consecutives. 

4.- La ,Erojcg_ç_~-~ de les diapositives: 

- el ritma de la projecció eS un dels elements del ritme
del ~nontatge i un dols factors de llur-. hornoil.ia interna 

-el temps promig de projecció d'una imatge. cal fixar-lo 
entre 7 i 10 segons;los ve:riacions en duració cal pensar
les atenent als punts segUents: 

una imatge do moviment ha de projectar-se an un 
temps més curt que una imatge de quelcom que res
ta quiet. 

- el temps necessari per a la 11 loctu.ra11 de la ime . .t
gc : una vista panoramica demana més temps per a 
fer-se'n càrroc quo una vista de_ detall. . " --
les inten_pions de l'animador: au2Yrt més impor- · 
tant consideri el contingut d -,,...,o im::tgo,m6s re-
ll.eu li donorl>, · 

- cal mantenir fixe l'aparell de projecció:quc la imatg® 
no balli ! 

La cinta m~etof6nico ( lu._Q'"cV.§.Ci<l__,__) -------

1.- Class~ficaci6 dels clements sonors: 

• 
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la veu humal'k'l: element d' oxplic8ci6 i molt persuassiu; es, 
imprescindible 7 però ,parlar amb claredat. 

-la músicatacompleix les_ següents funcions: 

- assenyala un ritm~ 

crea una atm6s:fera sonora qr·e L~_,re-~ el mont
tctge 

- crea una estructura sonora do b¿aa i,en aquest 
scntit?cs l'element que dona continuitat a la 
succosi6 de los imatges 

la canç6 1 cas Qarticular dO la música,perqu~ reuneix la 
paraula i la ml\sica 

- els sorolls: 

donen una nota de realisme 

- classifiquem-los en ~~rratius o descriptius 
(complementaris) 

2.- L'int_~a~if del sò: 

segons ln importancia quu tinguin a cada moment la pnrau
la i el sò,caldra pujar el volum de. l'una i baixar el de 
l'altre o viceversa. 

el relleu d'un d'a~uest clement sonors pot· esser tal en 
algun moment quo 1 altre resti sil.lenci6s: 

lu p~1raula sola marcarà ols moments de màxima in
tensitat en la transmissió d'idees. 

- la mdsica sola marcarà moments de re~òs i assimi
lació. 

-ol pas d'una música a l'altre. s'ha de for b.:ix-~nt ol volum 
do la primera i posant la segona també molt baixa per 
n for-la pujar progressivament 

- una condició material de troball:un mngnetophon sil~lenci6s 

L'integració imat~e-sb 

L'audiO:.visual es un conjun,t en quo l'imatge i el sb s'inte
gren en un bloc tmic i indispensablcJ bloc que té les seves propias 
lleis de la mGteixa fo~a que la imatge i el sb los tenen. 

1.- La Jè~L'c~<l._illllê_tge-s~ 

- coment2ri- i il.lustraci6: òonstantment,un dels dos elements 
(sb i im.a.tge) comenta i il,.lustrat l'utre. 

métodes d'exposició de tipus bin.:.!ri (explicat on l'ap~rtnt 
dels principis de construcci6):1 'imatge i el sò,tesi J. an
ti tesi 
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- analogia de moviment:ent.re el movimênt su.serit per la diapositiva i el riïl:;no de la música. 

- analogia de mteria(la sonoritat de lc imatge):per exemple,una imatge d'aigUa i el sb d'una harpa 

-analogia damassa:reldci6 entra el volvm orquestal (de l'instrument solista a la sinfonia) i el contingut: da l'imatge (de l'individu aillat a la multitud) 
El sincronisma:El problema es Qlanteja on haver de. sincronitzar un IDOY:Uñent conttnu,el de la música,amb un moviment discontinu, el de les ~tge~: 

sincronitzar,en certa manera,~e~anitza,limita l'expressi6 .. ' 

cal ;donç ,renunciar a sincronitzar absolutament per~ no renunciar a evitar el defasoment marcat entre els 
dos moviments. 

3.- La constr~cci6 audio-visual: 

A.- El ritme audio-visual: 

- imbricaci6 da dos movimcnts,el visual i el sonen-

- el sò(espticialment la paraula) pot canviar el valor de · la imatge: 

si el sb es·· molt 'Carregat d' expressi6, l'espectador 
no tindrà una gran necessitat de llegir la imatge~ 
que pot restar fixa llarga estona per a no dis
tvure del sb. 

una mateb;a imatge pot tenir mol tr: r:ie.·...,_ificats: 
una carretera pot eXpressar la necessit-:::.t da llibertat de l'home urbà 1 perb pot servir tamb6.per 
a explicar que la xarxa de carreteres es insufi
cient o que_ modifica el paisatga. 

B.- L 'harmon!a au~io-visuai s' aconsegu.eix a. trav~s de.: 

-l'analogia sè-imatge (ja n'hem parlat m6s amunt) 

-la compatibilitat sb-imatge (notem g.ue l'afrontament dinléc no_ significa incopatibilitatJ 

L'ajudG, que repres.enta el sb per a relligir les imatges 
c.- curva general del montatge: 

El montatLe no es sempra audio•visual en èl mateix graU:hi han estones en que .predomina el sb,·d-'altres ep_ que predomina la imatge i d'altres en quo predomina la sintesi profunda dels dos eloments;el que·~c_a;L-e~ equilibrar i procurar evitar la f8tiga da- 1 'ospoctador. < 

• 


