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Introducció 

L'objectiu d'aquesta guia és acompanyar processos de formació en teoria i en tècnica 
audiovisual, així com en comunicació alternativa, que permetin a col·lectius socials la 
realització de documentals socials participatius. 

Aquesta guia està a l'empara de la comunicació alternativa, que defensa una democratització i 
una justícia social més grans. La comunicació alternativa promou el dret a la comunicació per 
exercir ciutadania activa, així com la necessitat d'incorporar als mitjans la diversitat de veus 
procedents del conjunt de sectors socials. 

En aquest sentit, el documental social participatiu és una eina concreta de comunicació 
alternativa que facilita l'accés de col·lectius socials al dret a la comunicació amb una qualitat 
convenient. 

La realització de vídeos documentals participatius és una eina de comunicació que serveix 
d'estímul per analitzar el món que ens envolta i implicar-nos en la seva transformació. L'interès 
del documental social participatiu rau en la seva funció d'acompanyament en diversos àmbits 
de treball: educació per al desenvolupament, educació per a una ciutadania global, educació 
en valors, promoció de la pau, etc. El vídeo participatiu permet que les persones que participen 
en el procés creatiu analitzin la societat que les envolta i que s'impliquin en la promoció de la 
justícia social, la sostenibilitat, l'equitat de gènere, la justícia Nord-Sud, la defensa dels drets 
humans, etc. En el cas de les desigualtats Nord-Sud, la comunicació alternativa i els 
documentals socials participatius tenen un interès específic perquè es tracta d'una pràctica que 
es pot realitzar de manera igualitària entre Nord i Sud, a diferència de les eines clàssiques de 
cooperació i solidaritat. 

Els processos de realització de documentals socials participatius poden adoptar diverses 
formes, d'acord amb les característiques dels grups involucrats, les seves necessitats, les 
realitats que es volen reflectir, etc. La realització de cada documental és un procés social únic i 
imprevisible. Per això aquí no es proposa un model de documental o una metodologia de 
formació tancats que s'apliquin automàticament a cada grup i a cada cas.

El que pretén la guia és sistematitzar els coneixements i les nocions bàsiques perquè estiguin a 
l'abast de la persona formadora i/o del grup. També recull suggeriments sobre com estructurar 
les formacions i la realització del documental fruit de l'experiència de desenes de processos de 
realització de documentals. Ajuntant coneixements i suggeriments, la guia espera facilitar que 
diversos col·lectius s'embarquin en l'experiència de realitzar el seu propi documental.

Aquesta guia està dirigida a les persones que faciliten i acompanyen els processos de 
realització del documental social participatiu i/o als mateixos grups. Comptar amb una persona 
formadora facilita molt les coses, i en aquest cas la guia li permetrà estructurar el procés. Però 
un grup també pot assumir el repte de realitzar un documental de manera autònoma i en aquest 
cas la guia el pot acompanyar.

Els continguts de la guia s'estructuren en quatre apartats. El primer aborda les característiques 
principals dels mitjans de comunicació de massa convencionals i de la comunicació alternativa. 
El segon defineix breument què entenem per documental social participatiu. El tercer tracta els 
elements essencials del llenguatge i la narrativa audiovisual. El quart cobreix cadascuna de les 
etapes de realització d'un documental. A més, s'hi inclouen quadres que recopilen consells i 
dinàmiques participatives. Finalment, s'hi adjunten dos DVD. El primer conté 18 documentals 
socials participatius amb un visionat que serà molt útil per acompanyar els processos de 
formació i de realització de vídeos. El segon DVD reuneix material didàctic audiovisual i escrit 
que sistematitza l'experiència d'un taller de formació, així com el documental que es va 
enregistrar com a resultat del taller. 

A partir dels continguts de la guia, la persona formadora o el mateix grup que vol fer el 
documental podran planificar el seu procés de formació i de realització del documental.



1. Comunicació convencional i alternativa

Comunicació o propaganda? 

(1)

Què entenem per comunicació convencional?. Per què defensem la necessitat de fer una 
comunicació alternativa? 

Per ajudar-nos a contestar aquestes preguntes i a entendre com funcionen els grans mitjans 
de comunicació de massa convencionals (MCM) , és útil recordar el model de propaganda 
que proposen Noam Chomsky i Edward Herman (Herman i Chomsky, 1988). La seva anàlisi, 
feta fa més de 20 anys estudiant el cas dels EUA, continua essent vàlida per entendre el nostre 
context actual i les (dis)funcions dels MCM. Així ho han posat en evidència diversos autors 
aplicant el model a contextos geogràfics i històrics diferents. 

La finalitat dels MCM hauria de ser informar veraçment sobre els esdeveniments sense 
sotmetre's a interessos que no siguin la recerca de la veritat i el dret del públic a estar informat. 
La independència dels MCM de qualsevol interès privat o estatal que no sigui la recerca de la 
veritat és la condició prèvia que en garanteix la transparència i honestedat. 

No obstant això, Chomsky i Herman van il·lustrar que la veritable funció dels MCM és més 
propagandística que informativa, ja que mobilitzen el suport a favor dels interessos d'elits 
privades i polítiques. Per tant, es perverteix el que hauria de ser la finalitat pública dels MCM en 
benefici d'interessos particulars, amb la qual cosa es compromet la transparència i l'honestedat 
de la informació a què tenim accés. 

Els MCM són empreses que, més que notícies, venen 
audiència a altres empreses (als anunciants). Les 
seves estructures i característiques expliquen que la 
informació que vehiculen pateixi uns biaixos molt 
importants. Recordem breument els principals filtres 
que condicionen les notícies que apareixen als MCM, 
segons Chomsky i Edward: 

 1.  S'inclouen en els MCM: la ràdio, la televisió, la premsa, el cinema, Internet, el 
sector multimèdia.

2. A França, per posar-ne només un exemple, la propietat dels MCM es concentra 
en pocs grups industrials i financers, entre els quals dos fabricants d'armes: 
Lagardère i Dassault (Ramonet, 2007). El capital bancari i financer juga un paper 
determinant i creixent a la indústria dels MCM a escala planetària, prioritzant 
cada vegada més la rendibilitat financera a expenses de la funció informativa 
(Almirón, 2008). La concentració empresarial també penalitza fortament el Sud 
global en benefici del Nord global: "Les notícies que habitualment rebem arriben 
principalment d'agències de premsa: cinc agències, dels Estats Units i de la Unió 
Europea, distribueixen prop del 90% de les notícies mundials que es publiquen o 
emeten als mitjans de comunicació. [...] Des de fa 25 anys, quatre de cada cinc 
missatges emesos al món provenen dels Estats Units o d'empreses de capital nord-
americà, així com el 80% dels programes audiovisuals. De les primeres 300 
empreses internacionals d'informació i comunicació, 144 són nord-americanes, 
80 són de la Unió Europea i 49 japoneses, de manera que només 7 empreses són 
d'altres territoris que no siguin els esmentats. En matèria de mitjans audiovisuals, 
el magnat de la televisió Rudolph Murdoch controla, de manera directa o 
indirecta, la informació i l'entreteniment visual que consumeixen 3.000 milions de 
persones, és a dir, gairebé la meitat de la població mundial. (ACSUR-LAS 
SEGOVIAS, PANDORA MIRABILIA, 2009: 28) 

notes

Propietat: 
Els MCM són propietat de grans empreses de 
comunicació o part de grans conglomerats empresarials. 
La concentració de la propietat és un fenomen creixent i 
un nombre cada vegada inferior de conglomerats controla 
la indústria dels MCM. Per tant, el primer i més important 
biaix de la informació està relacionat amb els interessos 
d'aquestes empreses. Com que els interessos econòmics 
dels conglomerats poden abraçar molts sectors, gran part 
de la informació és susceptible d'afectar les seves 
expectatives de beneficis. Molt sovint, els criteris 
comercials estan per damunt dels criteris informatius.
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Finançament
La publicitat és la principal font d'ingressos 
dels MCM. Per això, els interessos de les 
empreses anunciadores es disputen la 
prioritat a les notícies. La publicitat també 
condiciona la recerca d'audiències en funció 
de les seves potencialitats adquisitives. Així, 
les notícies corren el risc d'esdevenir un 
simple farciment que acompanyarà les 
publicitats que busquen arribar a potencials 
compradors. Les empreses anunciadores 
també viuen processos de concentració 
creixent, cosa que deixa els MCM en una 
situació de dependència econòmica respecte 
a un grapat de multinacionals que dominen 
l'escena econòmica global. 

Fonts
Els MCM necessiten un flux continu 
d'informació per elaborar notícies diàries. Per 
fer-ho, recorren àmpliament a dades 
proporcionades pels departaments de 
relacions públiques de les multinacionals i a la 
propaganda oficial dels governs. La relació és 
d'interès mutu: les elits institucionals difonen 
la seva versió oficial i els MCM guanyen 
legitimitat alhora que veuen facilitada la seva 
tasca.

5 HSUHVj OLHV
El poder polític i empresarial també pot 
recórrer a accions correctives contra els 
professionals dels MCM si la informació que 
publiquen s'oposa als seus interessos. Les 
represàlies que tendeixen a disciplinar els 
MCM poden adoptar formes molt diverses, 
directes o indirectes, com ara rescindir 
contractes publicitaris, formular queixes o 
intimidacions, desacreditar els periodistes, 
aplicar-los mesures punitives, etc. 

Ideologia dominant
El model de propaganda ataca qualsevol 
manifestació que s'oposi a la ideologia 
dominant, favorable als interessos de les elits, 
i naturalitza l'ordre social vigent. Explota la por 
del públic, construeix una realitat maniquea 
que separa bons i dolents, i difon una visió 
simplificada i/o imaginària de l'enemic: el 
comunisme, el terrorisme, l'islamisme, etc. 
Estigmatitza qualsevol posició crítica com a 
aliada de l'enemic. Només hi ha una manera 
de veure el món, és la doctrina de Bush: "O 
estàs amb mi o contra mi". 

Abans de ser publicada o emesa, qualsevol notícia passarà per aquests filtres. Normalment els 
redactors de les notícies no pateixen censura directa ni els filtres s'imposen des de l'exterior 
dels mitjans. En general, els redactors de les notícies els apliquen espontàniament, convençuts 
que estan actuant amb honestedat i informant amb veracitat i independència. Les fonts que 
consulten els redactors, les notícies que tracten i com ho fan, vénen determinades per diversos 
factors que reforcen els filtres: l'entorn dels MCM, els formats i estructures, la formació i 
experiència professional dels periodistes, etc. Tot fa que els professionals dels MCM adoptin 
posicionaments i valors convencionals. 

Els filtres limiten l'espectre de notícies que apareixen als MCM i barren el pas a tota notícia que 
s'oposi als interessos de l'ordre social i econòmic establert. No és que no existeixi debat o 
pluralisme als MCM, sinó que aquests es mantenen dins del marc de les diferències 
d'interessos i divergències que puguin mantenir les elits econòmiques i polítiques, o se centren 
en àmbits aliens als seus interessos. Les notícies s'acostumen a seleccionar d'acord amb les 
seves perspectives i els criteris de valoració. Les elits constitueixen les principals fonts 
d'informació i la informació habitualment serveix els seus interessos. Per tant, els MCM no 
responen a l'interès públic, sinó als interessos particulars d'elits econòmiques i polítiques. 

Hi ha notícies amb continguts crítics que aconsegueixen esquivar els filtres, tant perquè en 
alguns casos són produïdes per redactors amb una popularitat que garanteix la rendibilitat de la 
difusió, com perquè, en petites dosis, la informació crítica legitima la imatge de pluralisme dels 
MCM. 

La funció propagandística dels MCM difon valors i codis de conducta que afavoreixen l'statu 
quo, el manteniment de les estructures socials establertes. 
La funció informativa dels MCM no només es veu suplantada per l'ús propagandístic, sinó 
també pel pes creixent de la seva funció d'entreteniment. Els MCM semblen cada vegada més 
enfocats a distreure la gent que no pas a estimular el coneixement crític de la realitat. En tots els 
formats, els MCM dediquen espais i esforços creixents a cobrir informacions  
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esportives, notícies "del cor", fets sensacionalistes, etc. "Assistim al triomf del periodisme 
d'especulació i d'espectacle, en detriment del periodisme d'informació. La posada en escena 
(l'embalatge) predomina sobre la verificació dels fets." (Ramonet, 2005). A aquest fenomen 
s'afegeix la confusió creixent entre informació i mercaderia. Veiem, per exemple, com els diaris 
es venen cada vegada més acompanyats de tota mena de productes (pel·lícules, jocs, articles 
per a la llar, etc.) que no tenen res a veure amb la informació. 

Hem vist breument un model que ens ajuda a entendre el funcionament dels MCM. Com que 
aquest manual està enfocat a la realització de documentals, hi afegirem algunes consideracions 
específiques sobre la televisió (TV). 

Un manual sobre documentals no pot deixar de considerar breument la TV, ja que es tracta del 
mitjà predominant pel que fa a comunicació mitjançant la difusió d'imatges en moviment. És el 
principal canal de comunicació audiovisual a què accedeix la població. 

La TV depèn d'un recurs natural, l'espectre radioelèctric (que inclou les freqüències per les 
quals s'emeten les imatges televisives), que és patrimoni comú de la humanitat. Com que es 
tracta d'un recurs finit, la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) reparteix les 
freqüències als diferents Estats membres, que les han d'administrar i de distribuir d'acord amb 
l'interès general. Les freqüències atorgades continuen essent un bé comú públic, encara que 
se'n cedeixi temporalment l'administració. 

Així, a Espanya, les lleis reconeixen l'espectre radioelèctric com un "bé de domini públic" i la TV 
com un "servei públic essencial", administrats tots dos per l'Estat mitjançant un sistema de 
concessions. 

La Constitució espanyola garanteix el "dret d'accés dels grups socials i polítics significatius als 
mitjans de comunicació social que depenen de l'Estat o de qualsevol ens públic". La legislació 
espanyola regula aquest dret amb l'establiment de mecanismes per determinar les hores de 
programació destinades als grups socials i els criteris de distribució. No obstant això, fa més de 
30 anys que l'Administració pública incompleix impunement les disposicions constitucionals i 
legislatives que regulen el dret d'accés (Martín Medem, 2010). 

La història de la televisió arreu del món il·lustra la vulneració del dret d'accés i l'ús de l'espectre 
radioelèctric no com un bé comú públic, sinó en funció d'interessos comercials i partidistes. 

En els seus inicis, a la majoria de països el model de comunicació televisiva es va estructurar 
com a monopoli estatal, en què l'Estat centralitzava la titularitat, la gestió i el control del servei 
públic de comunicació televisiva. 

A partir dels anys vuitanta s'aprova l'existència de canals privats de TV, finançats per la 
publicitat. Així, el sector privat va aconseguir un control creixent de l'espai televisiu. A poc a poc, 
un grapat d'oligopolis privats va acabar controlant gran part dels canals de TV existents. Com a 
resultat del procés de privatització, actualment el model de comunicació televisiva reparteix les 
freqüències d'emissió entre uns quants mitjans públics-institucionals i d'altres de privats-
comercials. 

El resultat és que, a la majoria d'estats, la distribució de les freqüències s'ha realitzat excloent 
les grans majories socials i concentrant el control de la TV en poques mans: grans corporacions 
que tenen les televisions privades i partits polítics que controlen les emissores públiques. 

El pes creixent de les grans empreses de comunicació ha implicat una mercantilització creixent 
de la TV. S'ha permès l'explotació comercial de l'espectre radioelèctric. Com que els canals 
privats es financen amb la publicitat, la recerca de beneficis ha suplantat l'administració de 
l'espectre radioelèctric en funció dels interessos generals, del dret de les persones a difondre i a 
rebre informació. 

Amb la configuració d'aquest model de comunicació televisiva, els estats han vulnerat els 
principis que havien de regir l'administració de l'espai radioelèctric com a patrimoni comú: ningú 
no es pot apropiar les freqüències; s'ha de vetllar perquè no apareguin monopolis o oligopolis en 
la gestió de l'espai radioelèctric; les concessions no han de beneficiar grups de poder. 

La TV com a exemple: la comunicació en poques mans 
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 econòmics o polítics; l'Estat ha de garantir l'accés de tots els sectors socials a les freqüències 
d'emissió, etc.

En definitiva, el model de comunicació televisiva vigent consagra el domini d'uns grups d'interès 
(grans corporacions i partits polítics en el govern) i l'exclusió i la falta de representativitat d'altres 
grups (col·lectius socials i comunitaris, organitzacions sense ànim de lucre, moviments socials, 
etc.), vulnerant el seu dret a la comunicació. 

El procés de digitalització de les comunicacions que estan vivint les nostres societats no només 
no ha canviat aquesta tendència sinó que enforteix la concentració de poder en el control dels 
mitjans. 

La digitalització en l'àmbit televisiu es tradueix per la substitució de la televisió analògica per la 
televisió digital terrestre (TDT). La transmissió per senyal digital, com que comprimeix les 
imatges i els sons, permet un ús més eficient de l'espectre radioelèctric. Així, la TDT multiplica 
per 4 o per 5 el nombre de canals respecte a la televisió analògica. L'increment de canals oferia 
una magnífica oportunitat per revertir l'incompliment del dret d'accés i donar cabuda a altres 
actors socials en el panorama televisiu. No ha estat així. 

El repartiment dels canals addicionals en el marc de la TDT s'ha realitzat d'acord amb els criteris 
de sempre, repartint les noves llicències d'explotació de les freqüències entre els actors 
empresarials i institucionals que ja controlaven la televisió anteriorment. Governs autonòmics i 
estatals han adjudicat llicències de freqüències i les han repartit a grans grups de comunicació 
d'acord amb interessos partidistes (García, 2006). 

Un cop acabada la transició cap a la TDT, veiem que hi ha més canals, però que és més del 
mateix. S'ha incrementat la quantitat però no la varietat de veus o de continguts. A poc a poc, el 
pes relatiu del sector públic-institucional va minvant, en benefici del sector privat-comercial. 
Criteris de concessió cada vegada més centrats en la rendibilitat econòmica avantatgen cada 
vegada més el sector privat. Mentrestant, la resta d'actors socials en continuen exclosos, i es 
prolonga l'incompliment del dret d'accés reconegut per la Constitució i la legislació en la 
matèria. 

Per tant, l'apagada analògica i el començament de la TDT han significat una grandiosa 
oportunitat perduda per incloure els sectors socials exclosos de l'espai televisiu. 

Davant de la situació descrita, amplis moviments socials reivindiquen un espai propi per als 
sectors socials que es veuen exclosos en l'exercici del seu dret a comunicar-se en els mitjans 
audiovisuals i a la TV. Es tracta de donar suport a allò que s'ha definit com un Tercer Sector 
Audiovisual (TSA), per tal que pugui vehicular les veus dels sectors socials que no són presents 
a la TV convencional. 

El TSA hauria d'existir en condicions equitatives respecte als mitjans estatals i comercials. Fins 
ara, les iniciatives procedents del sector no lucratiu han estat discriminades. No tenen accés a 
les freqüències d'emissió de senyals de ràdio i de televisió, i en el seu funcionament han de fer 
front a múltiples obstacles legals. 

Garantir l'accés de tots els sectors socials a les freqüències d'emissió de ràdio i de TV permetria 
fer efectiu el dret d'accés i el dret a expressar i a difondre lliurement idees i opinions per 
qualsevol mitjà, emparats per la Constitució. 

Reservar espais per a actors sense ànim de lucre i mitjans comunitaris també enfortiria la 
llibertat d'expressió, així com la comunicació entre totes les persones i grups socials de les 
nostres societats. 

Més àmpliament, diversos moviments socials defensen l'emergència i la consolidació d'una 
comunicació alternativa que permeti superar els límits de la comunicació convencional. 
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En defensa d'una comunicació alternativa 

Fins aquí hem vist una pinzellada de les limitacions dels MCM, així com els obstacles que la 
comunicació convencional implica per a l'exercici del dret a la comunicació i per donar espai a 
les veus dels diferents sectors socials. 

Per això, apostem per la defensa d'una comunicació alternativa, capaç de convertir la 
comunicació en una eina al servei d'una participació ciutadana i justícia social més grans. 

La comunicació alternativa passa per disposar d'un espai propi i d'una visió pròpia, així com per 
pràctiques i objectius que trenquin amb el model de comunicació convencional. 

L'espai propi de la comunicació alternativa és el Tercer Sector de la Comunicació (TSC). Per 
TSC s'entén un espai ampli d'actors i de pràctiques, en què conflueixen una gran pluralitat 
d'actors i d'iniciatives socials de comunicació, com ara les ràdios i les televisions comunitàries, 
mitjans que permeten donar veu a les organitzacions de la societat civil, als sectors populars, a 
la població exclosa, als moviments socials, etc. Es tracta d'un ampli espectre d'actors, de 
comunitats i de realitats que normalment es veuen exclosos i estigmatitzats pels MCM. Són 
col·lectius i realitats que no tenen cabuda en els MCM i que per tant necessiten un espai 
específic de comunicació i de difusió. Constitueixen un tercer sector davant dels altres dos 
sectors dominants als MCM: el sector privat-comercial i el sector públic-institucional. 

Assolir un espai per al TSC implica 
garantir-li accés a mitjans ciutadans de 
comunicació en condicions d'igualtat 
amb els grups privats de comunicació i 
amb els mitjans estatals. Les 
polítiques públiques haurien de 
garantir l'accés del TSC als mitjans de 
comunicació per tornar espai a les 
veus silenciades i a la defensa dels 
interessos públics davant del control 
exclusivament governamental i 
comercial. Aleshores superaríem la 
vulneració del dret d'accés que s'ha 
anat perpetuant a les polítiques 
públiques de comunicació. 

La comunicació alternativa també 
passa per una visió pròpia, que trenqui 
amb els punts de vista dominants 
difosos pels MCM. El propòsit del TSC 
ha de ser garantir un accés a la 
diversitat de veus, de visions del món, 
de discursos provinents dels diferents 
sectors socials (en particular els 
sectors socials amb menys poder o 
exclosos). Així, la recerca de la veritat 
en els mitjans de comunicació s'hauria 
de desenvolupar partint de les visions 
de les persones i dels grups socials 
implicats, partint de les seves 
c i rcumstàncies especí f iques i  
f o m e n t a n t  m o d e l s  c o m  m é s  
participatius millor. Per mostrar la 
realitat, la comunicació necessita 
incorporar les veus silenciades o 
deformades pels MCM, i així reflectir la 
diversitat de la societat (cultural, 
sociopolítica, etc.).  
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La comunicació alternativa no només passa per una visió pròpia, un contingut diferent, sinó 
també per pràctiques diferents, allunyades dels mètodes utilitzats als MCM. Un mitjà alternatiu 
s'hauria de caracteritzar per pràctiques alternatives, com ara no estar supeditat a la recerca de 
guanys; evitar la publicitat com a font d'ingressos; dirigir-se a un públic no selecte; dotar-se 
d'estructures i de mètodes de funcionament no jeràrquics i participatius, etc. (Albert, 1997). 

En definitiva, la comunicació alternativa es caracteritza per objectius propis, que trenquen amb 
els objectius dels MCM. L'objectiu central hauria de tornar a ser la recerca de la veritat davant 
de la recerca de guanys econòmics o d'objectius partidistes, que animen gran part dels mitjans 
estatals i privats. 

Més fonamentalment, les "experiències de comunicació alternativa es constitueixen com a 
mitjans per assolir un fi que les supera: la transformació de l'ordre social en un sentit que el faci 
més just i més democràtic" (Sáez, 2008: 83). Aquesta seria la característica principal de la 
comunicació alternativa, que reuneix sota un mateix objectiu una gran diversitat d'actors i 
d'experiències concretes. 

I aquí és on s'ubica aquesta guia, que aposta per la comunicació alternativa i per promoure la 
realització de documentals socials participatius, entenent-los com a eines que ens ajudin a 
avançar cap a objectius més generals: justícia social, sostenibilitat, equitat de gènere, 
participació social, democratització, etc. 

A continuació resumim algunes de les diferències principals entre comunicació convencional i 
comunicació alternativa. Els elements i valors essencials de la comunicació alternativa són els 
que justifiquen i orienten el treball de realització de documentals socials participatius. 

Accés públic de tots els sectors socials

Defensa interès públic i moviments socials

COMUNICACIÓ CONVENCIONAL COMUNICACIÓN ALTERNATIVA

Accés institucional i comercial

Concentració de la propietat

Maximització de beneficis

Rendibilitat econòmica i políticopartidista

Busca públic per "vendre'l" a agències de
publicitat

Defensa interessos d'elits econòmiques i 
polítiques

Homogeneïtzació de continguts

Concentració de les fonts d'informació

Estructures jerarquitzades

Jerarquia emissor-receptor

Orientada a mantenir l'statu quo

Sense ànim de lucre

Rendibilitat social i cultural

Busca un públic ampli i no elitista

Pluralitat i diversitat de continguts

Diversitat de fonts d'informació

Estructures democràtiques i participatives

Horitzontalitat emissor-receptor

Orientada a la transformació social
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2. El documental social participatiu

Què és un documental social participatiu?

La realització de documentals socials participatius és una eina concreta de comunicació 
alternativa.

L'objectiu d'aquesta guia és acompanyar la seva realització i facilitar l'accés a aquesta eina de 
comunicació alternativa a col·lectius i a grups socials interessats a reflectir i a transformar les 
seves realitats. 

Vegem una definició breu del que entenem per documentals socials participatius:

Per tant, el documental social participatiu (DSP) és un vídeo documental que analitza la realitat 
social des d'una perspectiva crítica, i que ha estat realitzat col·lectivament per persones o 
organitzacions socials. 

En paral·lel, com que normalment els grups i col·lectius considerats no tenen experiència 
prèvia en realització audiovisual, el DSP també consisteix en un procés de formació i una sèrie 
de tècniques participatives que permetin que el grup adquireixi els coneixements teòrics i 
pràctics necessaris per elaborar el documental. 

El DSP ja té una història llarga. Des de finals dels anys seixanta s'han multiplicat les 
experiències, els actors que l'han impulsat i els col·lectius involucrats, així com les definicions i 
els sentits que s'han donat a les diferents pràctiques. Les tècniques i metodologies també 
difereixen en funció de les persones o entitats que promouen la realització de DSP. 

El documental és un gènere audiovisual realitzat a partir d'imatges de la realitat. 
Busca reflectir la "realitat objectiva", a diferència de la ficció, els continguts de la qual 
són imaginatius . No obstant això, actualment existeix una gran varietat de formats 
que arrepleguen els dos gèneres . El cinema va néixer reflectint la realitat, però amb 
el temps la ficció hi va esdevenir dominant, paral·lelament a l'emergència d'una 
"indústria cinematogràfica". Per documental, també entenem un gènere audiovisual 
que té per vocació explorar i analitzar la realitat des d'una perspectiva reflexiva i 
crítica, a diferència de gèneres periodístics (com el reportatge o l'informatiu) que 
reflecteixen l'actualitat de manera més superficial. 

Per social s'entén el documental de temàtica social que explora la realitat de la 
societat, les seves relacions socials, les desigualtats, els conflictes, els processos de 
transformació, etc .

Un documental social és participatiu quan el creen col·lectivament persones o 
organitzacions socials. Un col·lectiu n'efectua conjuntament totes les etapes de 
realització (guió, rodatge, muntatge, difusió). La comunicació social la realitzen les 
pròpies persones protagonistes dels processos socials o col·lectius, que no 
necessàriament tenen experiència prèvia en creació d'audiovisuals. El caràcter 
participatiu difumina els límits entre les diverses funcions necessàries per realitzar un 
documental: elaboració del guió, rodatge i difusió del documental. Les funcions se 
superposen, totes i tots els participants poden intervenir en les diferents fases 
d'elaboració, en comparació amb les formes estandarditzades de realització 
audiovisual, basades en una forta divisió del treball. 

(3)

(4)

(5)

3.  Diferenciar ficció i documental és molt més complex del que sembla a simple vista. Per fer-ho, necessitaríem apel·lar a una gran diversitat 
de trets i d'enfocaments: els qui realitzen documentals disposen de menys control sobre el procés i la història que narren en comparació amb 
els qui filmen ficcions (control sobre el guió, els personatges, els escenaris, etc.); per documental es pot entendre la "comunitat" de persones 
que tenen com a objectiu representar el món històric en lloc de móns imaginaris; el documental és un gènere que transmet argumentació sobre 
un procés social o històric, mentre que la ficció transmet una trama; el documental implica que les i els espectadors esperin processar algun 
argument sobre el món… (Nichols, 1997)

4. De fet, molts documentals incorporen la ficció com a eina per entendre la realitat que els envolta (és el cas de diversos documentals 
participatius inclosos al DVD 1 adjunt a la guia: Un futuro de cuidado, Cajero fuera de servicio, etc.).

5. El tema és un criteri de classificació dels gèneres documentals. També es poden ordenar d'acord amb altres criteris, com ara els objectius, 
les tècniques, els corrents, els estils, etc. 

notes
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Podríem trobar el mínim comú denominador en el fet que un documental s'elabora mitjançant la 
participació real d'un grup en totes les seves fases, sense oblidar la importància del procés final 
de projecció pública del treball, per tornar-lo a la comunitat i fer-la partícip a través del debat. Es 
pot tractar de qualsevol tipus de grup. Un col·lectiu de persones que ja existia o que es forma 
per realitzar el documental. 

El DSP ha estat utilitzat com a eina per treballar amb grups des de diversos àmbits: treball 
social; solidaritat internacional i educació per al desenvolupament; treball amb joves; defensa 
mediambiental; promoció de l'equitat de gènere, etc. 

En els últims anys també s'ha difós l'eina, ja que la tecnologia actual facilita la participació en la 
realització de documentals perquè tenim accés a equips a un cost més baix, més fàcils 
d'utilitzar i de transportar. El vídeo cada vegada és més accessible per a un nombre creixent de 
persones. 

L'enfocament d'aquesta guia és apostar pel DSP com una eina de treball. Considerem que en 
el DSP el procés preval sobre el producte. El que és essencial és el treball de reflexió 
col·lectiva. La realització del vídeo és un mitjà per explorar i transformar la realitat que ens 
envolta. El documental com a tal fins i tot es podria considerar un producte relativament 
secundari, un pretext per mobilitzar energies i anàlisis col·lectives. 

Ara bé, encara que el vídeo no sigui el fi més important del procés, sí que n'és un element molt 
significatiu. El fet que un procés de DSP generi vídeos acabats de qualitat, que siguin 
interessants per al públic i "comunicables", és el que fa que el procés esdevingui un acte de 
comunicació pública i col·lectiva, que permeti generar debat i reflexió, assumir crítiques sobre 
el treball realitzat, etc. Si el vídeo es queda en un exercici de classe que només es pot veure a 
l'interior del grup, els processos del DSP se circumscriurien més a una activitat de formació. En 
canvi, en projectar vídeos de qualitat davant de públics diversos, els processos de DSP 
tanquen el cercle de creació audiovisual, permeten als participants comprendre millor el mitjà 
tot complementant l'acció d'educació amb l'acció de comunicació. 

Sota aquest enfocament, podem entreveure les potencialitats que el DSP presenta per a 
àmbits de treball dedicats a la transformació social i a l'educació en valors, com l'educació per 
al desenvolupament i l'educació per a la ciutadania global. 
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Principals potencialitats del documental social participatiu 

Com a eina, el DSP presenta potencialitats considerables. Diversos elements el converteixen 
en un mitjà excel·lent per acompanyar processos col·lectius de reflexió i de transformació 
social. 

Intentem resumir els avantatges principals que pot arribar a tenir el DSP utilitzat en el treball 
amb grups i col·lectius. 

Enfortiment de la participació 

·

·

·

·

·

Fomenta la participació i la motivació de les persones i dels grups 

Genera nous espais col·lectius de diàleg i de reflexió 

Trenca la separació entre persones i grups implicats, i facilita la interacció i la 
participació de totes i de tots en les diferents etapes del procés

 Transfereix el control d'un procés a les/els participants

Facilita la mobilització i l'acció dels grups (per canviar les realitats que els envolten, 
incidir en els responsables polítics, etc.) 

Enfortiment de grups i de capacitats

· 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Cohesiona el grup i la seva identitat

Reforça el consens, és una eina de negociació igualitària per arribar a visions 
compartides de realitats complexes 

Ajuda a reduir asimetries en el si de grups d'actors (respecte a la informació, les 
capacitats d'expressió, els rols, etc.) 

Posa al centre les experiències, perspectives i interessos dels col·lectius i de les 
persones protagonistes de les realitats que es reflecteixen 

 Acompanya l'apoderament de grups empobrits o marginalitzats 

Facilita processos d'aprenentatge i de transformació dels grups 

Ajuda a restablir contactes i llaços socials 

Fomenta l'autoestima i la creativitat de les persones

Acompanya processos de recuperació col·lectiva de traumes (vegeu per exemple el 
documental Volem!, realitzat per un grup de dones víctimes de maltractaments a Salt, 
que s'inclou en el DVD 1 adjunt a la guia, així com el Making-of del documental) 

Transfereix coneixements i capacitats tècniques i relacionals 

Millora de la comunicació

·

·

·

·

·

·

Reflecteix realitats, actors i perspectives que no apareixen als mitjans convencionals 

Dóna veu als qui no tenen veu, a grups marginalitzats, sense intermediaris (vegeu per 
exemple el documental realitzat per treballadores de la llar bolivianes, La mayor parte 
de mi vida, i el seu making-of, inclosos al DVD 1 adjunt a la guia) 

Facilita la comunicació horitzontal (entre grups allunyats socialment o geogràficament, 
grups que afronten problemes o situacions similars, etc.) i/o la comunicació vertical 
(entre grups de base i institucions o responsables polítics) (Lunch, 2006: 12-13) 

Facilita l'intercanvi d'experiències, de pràctiques i de coneixements 

Documenta les experiències, perspectives i interessos de col·lectius i de grups locals 

Fomenta la lliure expressió i la llibertat d'expressió 
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Estímul de la consciència crítica

·

·

·

·

·

Fomenta l'exploració i l'anàlisi crítica del nostre entorn

Promou el diàleg, el debat i l'actitud d'escolta 

Facilita la recuperació de la memòria col·lectiva dels grups i societats (vegeu per 
exemple el documental Los pasillos de la memoria inclòs al DVD 1 adjunt a la guia) 

Repta prejudicis i idees preconcebudes (tant de les persones que realitzen el 
documental com del públic) 

 Estimula el compromís amb la realitat que ens envolta i la seva transformació 

Així, el DSP té grans potencialitats. No obstant això, no podem oblidar que el vídeo no és un fi en 
si mateix. Es tracta d'un procés, d'una eina de treball que podrem utilitzar o no, depenent dels 
nostres objectius i dels contextos en què ens movem. 

Per això, el més important són els objectius per als quals decidim utilitzar-lo. D'aquesta manera, 
fer un vídeo es pot convertir en una eina d'acompanyament que faciliti processos molt diversos: 
de transformació social, de reflexió col·lectiva, d'incidència política, de formació, d'intercanvi 
d'experiències, de creació d'espais de discussió i acció col·lectiva, de divulgació d'una realitat, 
etc. 

En funció dels objectius que ens marquem, com a col·lectiu o treballant amb grups, per a la 
reflexió o la transformació social, podrem utilitzar el DSP sempre tenint molt en compte: Què 
volem dir? Per què? Qui hi participa? A quin públic volem arribar? 

No podem oblidar mai que el DSP és una eina que acompanya processos socials, no s'ha 
d'entendre únicament com un procés tècnic de realització de documentals. 

D'altra banda, acompanyar un procés de DSP comporta responsabilitats. Quan realitzem un 
documental participatiu intervenim en la vida de persones i de grups. 

En els processos de realització de DSP, les persones que promouen la iniciativa o les qui 
disposen dels coneixements tècnics necessaris per elaborar els vídeos, tenen un paper molt 
important en el procés, que les situa en una posició de poder respecte a la resta de participants. 
Aquesta situació comporta una responsabilitat específica i la necessitat d'assumir uns principis 
ètics clars que guiïn la seva participació en els processos. Darrere de la paraula "participatiu", 
s'hi poden amagar enfocaments més o menys respectuosos de l'autonomia dels actors 
involucrats (Colin, 2008). 

Per això, considerem necessari acabar aquest apartat de la guia amb una breu llista de 
reflexions i de principis que haurien de guiar el treball de les persones que acompanyen la 
realització d'un DSP. 

Algunes consideracions ètiques sobre la realització de documentals socials 
participatius 

Riscos de manipulació 

Les imatges tenen una força comunicativa molt important. L'espectador té tendència a 
equiparar una imatge (i per tant les idees que associem a les imatges) amb la "realitat 
objectiva". Així, quan utilitzem eines de comunicació audiovisual es fa necessari 
reflexionar sobre els riscos de manipulació. No és possible reflectir exactament la realitat 
objectiva, però sí que podem mantenir actituds i posicions ètiques més pròximes a la 
veracitat o caure en manipulacions. Com que no podem aspirar a l'objectivitat absoluta, 
cal tenir com a objectiu l'honestedat (vegeu quadre 1). 

-13-



Paper i actitud de la persona facilitadora/formadora

Propietat del documental 

Un documental participatiu ha de ser participatiu… 

El fet que la realització d'un DSP compti amb una persona formadora pot ser molt positiu, 
ja que pot facilitar i agilitar el procés, solucionar problemes, transmetre coneixements, 
etc. No obstant això, com que ocuparà un paper central en el procés, s'ha d'estar molt 
atent al seu paper i la seva actitud. És molt fàcil que adquireixi un poder i una influència 
preponderants en el procés de realització del documental. Per això, ha de tenir molt clar 
el seu paper de facilitador, d'acompanyant d'un procés col·lectiu, minimitzant el seu 
protagonisme i la seva intervenció sempre que sigui possible. Ha de tenir especial cura a 
no manipular la història ni els continguts, sinó que ha d'acompanyar el grup per 
transmetre-li els coneixements necessaris perquè comuniqui millor el que vol dir, 
clarificar el seu missatge. Per això, la persona que acompanyi el procés haurà de tenir 
actituds de respecte, ganes d'aprendre del grup i capacitat d'escolta per entendre les 
històries que vol explicar el grup. També haurà de desconfiar de les idees preconcebudes 
o dels prejudicis que pugui tenir respecte al grup o col·lectiu que fa el documental i sobre 
la història o temàtica que es tractarà (vegeu quadre A). 

L'autoria d'un DSP és col·lectiva, de totes les persones que han participat en el procés. 
Dit això, cal abordar la qüestió de la propietat de l'obra realitzada mitjançant un procés de 
DSP, que és una qüestió no només jurídica sinó també ètica i moral. Seguint els valors i 
els objectius que impulsen la comunicació alternativa i el documental participatiu, 
s'aposta per llicències alternatives al copyright i els drets d'autor tradicionals, i s'opta per 
llicències copyleft, que faciliten la distribució i l'ús dels documentals i els seus objectius 
de transformació social. Una bona alternativa és, per exemple, registrar el documental 
com a obra col·lectiva del grup sota una llicència Creative Commons, que permet la 
còpia, la distribució i l'exhibició lliures dels documentals, sempre que es faci sense 
finalitat de lucre i esmentant-ne els autors. A més de la llicència, també pot ser útil 
consensuar en el grup què cal fer en cas que es generi algun ingrés, per exemple venent 
el dret d'emissió del documental a una televisió o mitjançant l'obtenció de premis a 
festivals. El més adient a la filosofia d'intervenció que emmarca el DSP podria ser 
acordar reinvertir el conjunt de possibles ingressos en el finançament d'activitats 
coherents amb els objectius del documental, per exemple, per donar suport a iniciatives 
de transformació social que es reflecteixen en el documental o en la realització d'altres 
documentals. 

Encara que un col·lectiu o una organització impulsin inicialment les iniciatives de 
realització de DSP, mai no s'ha de perdre de vista que el protagonisme del procés s'ha de 
centrar en el grup que realitza el documental. Si no es parteix de la decisió i de la 
motivació del grup des d'un principi, el procés corre molts riscos de deixar de tenir sentit. 
Per exemple, pot generar expectatives que després no es compleixen, inserir-se en una 
altra iniciativa però sense seguiment o continuïtat, afavorir la substitució de la 
mobilització dels sectors socials, o dependre excessivament del protagonisme de la 
persona encarregada de la formació. En el cas de grups o de països del Sud, també 
existeixen riscos de transferir models culturals occidentals associats a la cultura 
audiovisual. Si el procés no es gestiona adequadament, podem interferir en les 
dinàmiques i les relacions socials locals o, per exemple, generar una nova dependència 
tecnològica associada al vídeo. En canvi, si és una iniciativa que sorgeix de manera 
autònoma i autèntica dels grups locals, el documental participatiu es pot convertir en un 
mitjà potent per revaloritzar i rescatar les pràctiques i coneixements locals i acompanyar 
processos endògens de transformació social. En definitiva, no es pot forçar la realització 
d'un documental participatiu. És imprescindible transferir el control del procés al grup, si 
no, no es tracta d'un procés participatiu. 
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DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Cadena de transmissió 

Objectius: abordar la subjectivitat de les notícies, així com la importància que té la 
utilització de la informació i la distorsió que pateix (interessadament o 
desinteressadament). Familiaritzar-se amb l'ús de la càmera de vídeo. 
Durada: 1 hora 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables de 
connexió

Les i els participants es distribueixen en dos grups i se separen en dos espais aïllats. El 
primer grup crea una història que contingui un conflicte i l'escriu (amb detalls, no gaire 
curta). Un cop la història està a punt, un o una integrant del grup l'haurà de memoritzar i 
la resta l'enregistren mentre l'explica (aquí veurem la primera pèrdua d'informació). 

Després es fa entrar la primera persona del segon grup i se li ensenya el vídeo. Després 
entra la segona persona del segon grup i la primera li explica la història (sense 
enregistrar en vídeo). Així aniran entrant totes les persones integrants del segon grup i 
la persona que els precedia els explicarà la història perquè sigui repetida a la pròxima. 
Quan s'arriba a l'última persona del segon grup se l'enregistra en vídeo explicant la 
història. 

Al final es veuen els vídeos, l'inicial i el final. Es debat la dificultat de reflectir de manera 
objectiva i exacta una història. Per a l'avaluació, és important subratllar la importància 
que té escoltar directament i de primera mà l'opinió de les persones immerses en un 
conflicte per tal de poder solucionar possibles malentesos. 

Font: Joaquín Martínez  - Colectivo Wanadi (www.wanadi.org)

Quadre 1 

TRUCS I CONSELLS  -  Perfil de la persona formadora i recomanacions 

Si comptem amb el suport d'una persona per acompanyar el procés de realització 
d'un DSP, és molt important garantir que aquesta combini tant els coneixements 
tècnics audiovisuals com l'enfocament de la comunicació alternativa. 

Aquesta persona haurà de tenir coneixements tècnics sobre realització de vídeos, ús 
dels equips, etc. i saber-los transmetre. No obstant això, només amb els 
coneixements tècnics sobre realització de vídeos no es pot acompanyar un procés 
d'aquestes característiques. També és imprescindible que la persona tingui 
experiència en treball amb grups (dinàmiques participatives, etc.) i que comparteixi 
els valors i l'enfocament de la comunicació alternativa.

A continuació indiquem algunes recomanacions que poden guiar el treball de la 
persona formadora:

Abans de l'inici del taller, cal informar-se bé sobre el grup i el perfil de les persones 
que hi participen (edats, condicions socioeconòmiques, contextos en què viuen, 
etc.), per adequar les dinàmiques i els horaris, a més d'informar-se sobre la 
temàtica sobre la qual es treballarà al taller i documental. 

 Cal transmetre els coneixements tècnics mitjançant la pràctica més que no pas amb 
explicacions teòriques. Cal introduir nous coneixements mitjançant exercicis 
pràctics que els justifiquin i contextualitzin. 

 No s'ha d'utilitzar un llenguatge gaire tècnic, cal explicar les coses amb paraules 
senzilles perquè tothom ho pugui entendre. 

 Cal valorar i animar les contribucions de totes les persones que hi participen. 
Cal vetllar perquè no s'estableixin jerarquies dins del grup, que cap individu no 
predomini excessivament en les fases de procés. 
Cal preocupar-se perquè tothom participi en totes les fases de la formació i de la 
producció audiovisual (en els exercicis pràctics que tothom faci tots els rols, en 
l'elaboració del guió que tothom expressi el seu punt de vista, etc.) 
Cal fomentar en tot moment que la formació i la realització del vídeo sigui del grup 
com a conjunt. 

·

·

·

·
·

·

·

Quadre A 
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3. Llenguatge i narrativa audiovisual 

(6)

Per realitzar un documental social participatiu és necessari disposar de nocions bàsiques 
sobre llenguatge audiovisual. 

El llenguatge audiovisual és la manera com ens expressem mitjançant imatges en moviment i 
sons. Permet comunicar idees i emocions a través d'imatges i de sons i gràcies a la manera 
com estructurem els vídeos. 

El llenguatge audiovisual és un mitjà d'expressió especialment potent. Encara que el vídeo no 
reflecteixi la realitat objectiva, sinó un determinat punt de vista, les espectadores i els 
espectadors tenen tendència a creure allò que veuen (més que allò que llegeixen, per 
exemple). 

Per això, una part important d'un procés de realització d'un DSP és l'alfabetització audiovisual 
del grup que portarà a terme la iniciativa. De la mateixa manera que per escriure necessitem 
conèixer les paraules, els seus significats, la gramàtica, la manera de construir les frases, etc., 
per poder-nos expressar mitjançant les imatges d'un documental hem de conèixer les eines 
pròpies del llenguatge audiovisual (pla, presa, seqüència, etc.) .

Més enllà de l'elaboració d'un documental, l'alfabetització audiovisual és un element molt 
important per construir ciutadania crítica. A societats saturades d'audiovisual com les nostres 
(televisió, cinema, Internet, etc.), conèixer els principis bàsics del llenguatge audiovisual ens 
ajuda a entendre el món que ens envolta i a actuar per transformar-lo. El coneixement del 
llenguatge audiovisual ens ajuda a analitzar amb més criteri i a mantenir una perspectiva crítica 
davant dels missatges i de les imatges que rebem constantment. També ens permet aspirar a 
no ser simples receptors de la informació que ens envolta, sinó també emissors que reflecteixin 
les visions i les veus de determinats grups i col·lectius silenciats. 

"El concepte 'alfabetització audiovisual' es queda curt si només abraça saber llegir i escriure 
amb imatges; es tracta d'una comprensió més enllà, d'entendre com funcionen els mitjans a la 
nostra societat, com treballen, com construeixen la nostra realitat" (AIRE Comunicación a 
ACSUR-LAS SEGOVIAS, PANDORA MIRABILIA, 2009: 25). 

L'apartat I. de la guia se centra en els aspectes més amplis de l'alfabetització audiovisual: 
analitza el funcionament dels mitjans de comunicació de massa i les propostes de la 
comunicació alternativa. 

En aquest apartat III. de la guia parlarem dels principals elements que integren el llenguatge 
audiovisual, amb l'objectiu d'adquirir les nocions bàsiques necessàries per realitzar un 
documental. 

El llenguatge audiovisual s'ha gestat ha través de la pràctica de la realització, principalment al 
llarg de la història del cinema i de la televisió. Sobretot s'ha desenvolupat a través de la 
realització de ficcions cinematogràfiques. Al llarg de la seva història, ha anat sumant recursos i 
convencions que avui considerem normals i que habitualment ni tan sols percebem com a 
espectadors/es. En un vídeo veiem una nena que cava un forat, després hi introdueix una llavor 
i el torna a tapar. El pla següent ens mostra un arbre i una noia que s'acosta a tocar-lo amb 
emoció. Com a espectadors/es entenem automàticament que ha passat el temps. Acceptem 
com una convenció del llenguatge audiovisual que una pantalla en negre indiqui el pas del 
temps i/o el trasllat a un lloc llunyà. Les espectadores i els espectadors hem incorporat multitud 
de convencions com aquesta, que permeten que rebem de manera adequada els missatges 
filmats. 

"La narrativa audiovisual i el llenguatge es nodreixen de regles i de codis comuns que s'han 
anat establint al llarg de més d'un segle d'existència del cinema. Més de cent anys d'esforços 
en pro de comunicar tota mena de missatges destinats a la comprensió dels receptors han 

6. Justament per acompanyar el procés d'alfabetització audiovisual hem optat per incloure un gran nombre de documentals socials 
participatius (18) al DVD 1 adjunt a la guia. Visionar altres documentals és una de les eines més útils per reflexionar i adquirir coneixements 
audiovisuals. 

notes
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configurat una gramàtica mundialment acceptada, una mena de llenguatge universal que els 
espectadors entenen de manera natural i que els creadors han de dominar per aconseguir 
eficàcia comunicativa" (Fernández, 1999: 16). 

La unitat bàsica del llenguatge audiovisual és el pla. El muntatge de diversos plans en una 
seqüència permet transmetre una idea o explicar una història. Per continuar amb el símil de 
l'alfabetització, podríem entendre que els plans constitueixen les paraules del nostre 
vocabulari mentre que les escenes i les seqüències són les frases que anem construint per 
explicar la història. Les regles per ajuntar plans, escenes, seqüències, etc., constitueixen la 
gramàtica audiovisual. 

Parlem de "pla seqüència" quan es filma una seqüència sencera que constitueix una unitat 
narrativa mitjançant un únic pla (amb o sense moviments de càmera). Tota la seqüència es 
filma sense talls. 

PLA
El pla és la unitat 
bàsica del llenguatge 
audiovisual. 

PRESA 
La presa és la captació de les imatges 
mitjançant la càmera des que comença a 
enregistrar fins que s'atura. 

ESCENA 
Una escena és una sèrie de plans que es 
desenvolupa en un únic escenari. No 
transmet un sentit per si sola.

SEQÜÈNCIA 
Una seqüència és una sèrie d'escenes 
que constitueixen una unitat dramàtica 
en el relat audiovisual. La seqüència per 
si sola té un significat que l'espectador 
entén. 

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  -  Descripció d'un espai 

Objectius: aprendre a diferenciar l'enregistrament en pla seqüència i per plans 
muntats. 
Durada: 1-2 hores 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables 
de connexió. 

Les persones participants es divideixen en grups (unes 4 persones). Cada grup haurà 
de triar un espai i descriure'l de manera contínua (pla seqüència) i de manera 
fragmentada (utilitzant diversos plans muntats en una càmera, és a dir, enregistrats 
en l'ordre i la durada de projecció). La idea és intentar descriure-ho enregistrant-ho de 
les dues maneres, mitjançant vídeos molt breus i intentant produir el mateix resultat 
(per exemple, anar des d'una vista més general de l'espai fins a detalls de l'entorn). 

Després es visionen tots els enregistraments i es comenten les diferències entre una 
manera i una altra d'enregistrar. Es percep el moviment? Es talla el temps real? Etc. 

Font: Laura Cabezas Fernández, Guía de formación de formadores de realización audiovisual 
participativa, ACSUR-LAS SEGOVIAS 

Quadre 2 
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"Dins del camp" i "fora del camp" 

L'enquadrament

dins del camp
fora del camp

L'ull humà té un angle de visió molt ampli. La càmera de vídeo, en canvi, només pot enquadrar 
una porció d'espai limitada, deixant a fora part de la realitat. A diferència dels nostres ulls, 
l'enregistrament d'imatges necessita uns límits. 

Així, per expressar-se mitjançant el llenguatge audiovisual s'ha de seleccionar l'espai que 
enquadrarem.  és la selecció d'una porció de la realitat per situar-la dins de 
l'espai que es veurà a la pantalla. 

L'enquadrament configura els plans. Cada pla parteix d'un enquadrament determinat. Per 
enregistrar-lo, s'ha de decidir què quedarà a dins de la presa i què quedarà a fora. El que es veu 
a l'enquadrament es diu que està  (al camp de visió), mentre que la resta queda 

.

La realitat objectiva que queda fora del 
camp no coincideix necessàriament 
amb allò que vol transmetre el relat. En 
funció de les imatges que vegi i del 
relat, l'espectador/a pensarà que fora 
del camp hi ha alguna cosa, encara que 
a la realitat objectiva no sigui així. La 
relació entre "dins del camp" i "fora del 
camp" és un recurs expressiu, no 
només seleccionem allò que serà 
visible sinó que també suggerim el que 
hi ha més enllà de l'enquadrament i que 
no es veu. 

En funció de l'enquadrament escollit, es 
diferencien diversos tipus de plans que 
veurem a continuació. fora del camp

dins del camp

Tipus de plans 

La classificació dels plans agafa com a referència la figura humana. 

     PLA PANORÀMIC / GRAN 
     PLA GENERAL

Enquadra un paisatge o un escenari 
ampli. El personatge no apareix o 
queda diluït a l'entorn. 

1   PLA PANORÀMIC/GRAN 
     PLA GENERAL

2   PLA GENERAL

3   PLA AMERICÀ

4   PLA MITJÀ 

5   PRIMER PLA 

6   PRIMERÍSSIM PRIMER PLA 

7   PLA DETALL 

1
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      PLA AMERICÀ
Enquadra el personatge retallant-lo 
pels genolls. 

     PLA MITJÀ 
L'enquadrament retalla el 
personatge entre els genolls i el pit.

      PRIMER PLA  
L'enquadrament retalla el 
personatge per les espatlles. 

  PRIMERÍSSIM PRIMER PLA 
L'enquadrament retalla només un 
detall de la cara del personatge.

     PLA DETALL 
L'enquadrament retalla un detall 
del personatge diferent a la cara. 

     PLA GENERAL 
Enquadra un personatge de cos 
sencer a l'escenari en què es 
troba. 

2 3

4 5

6 7
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DINÀMIQUES PARTICIPATIVES - Actuant - pràctica de l'escala de plans 

Objectius: aprendre a diferenciar les diferents funcions expressives entre els plans 
generals i curts. 
Durada: 1 hora 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables de 
connexió. 

Les persones que hi participen es divideixen en tres grups. Un primer grup 
s'encarregarà de representar una situació que tingui un moment dramàtic fort (trist o 
alegre). Un segon grup haurà d'enregistrar l'actuació en un pla general. Amb 
posterioritat, el primer grup tornarà a fer la mateixa interpretació i el tercer grup ho 
tornarà a enregistrar, però en aquesta ocasió en un pla curt. 

Al final es visionen els dos enregistraments per comprovar el valor expressiu tan 
diferent que té un pla respecte a l'altre i l'adequació d'utilitzar-ne un o altre d'acord amb 
allò que vulguem expressar. 

Font: Joaquín Martínez  Col·lectiu Wanadi (www.wanadi.org) 

Quadre 4 

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Tipus de plans 

Objectius: aprendre a fixar l'atenció en l'enquadrament i a diferenciar els diferents tipus 
de plans. Aprendre funcions bàsiques de l'equip audiovisual. 
Durada: 1-2 hores 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables de 
connexió. 

Les persones participants es divideixen en grups (unes 4 persones). Cada grup haurà 
de filmar una cosa que decideixi (una entrevista, una història senzilla per exemple dues 
persones que es troben i se saluden, la descripció d'un espai, etc.) amb la condició que 
hi surtin els diferents tipus de plans i angles de càmera. 

Després es visiona allò que ha enregistrat cada grup i es comenta què ens sembla, si 
tothom reconeix el tipus de pla, què ens evoquen, si és adequat o no per expressar el 
que es vol, etc. 

Quadre 3 

Els diferents tipus de plans responen a funcions i a intencions expressives diferents. 

Les funcions varien molt i d'acord amb allò que volem transmetre pot ser més adequat un pla 
que un altre. Normalment, els plans panoràmic i general se centren més a descriure els 
escenaris i/o l'acció dels personatges dins seu, mentre que els plans més pròxims centren més 
l'atenció en els personatges, les seves expressions i emocions. 

L'elecció del pla dependrà d'allò que volem transmetre o explicar. Podem voler descriure un 
gran entorn, un paisatge, destacar la importància del context (pla panoràmic); situar una acció i 
destacar la interacció entre el personatge i l'entorn (pla general); filmar escenes de diàlegs o 
entrevistes en què apareguin les dues persones (pla mitjà); centrar-nos en el personatge, donar 
una sensació d'intimitat (primer pla, primeríssim primer pla), etc.

Cada pla implica una doble elecció, no només allò que es mostrarà, l'espai que enquadrem, sinó 
també quant de temps durarà. No hi ha regles rígides en aquest sentit, encara que la durada del 
pla ha de permetre apreciar-ne tots els components. Per això, normalment un pla general dura 
més temps que un pla detall que ensenya menys components. Una imatge més simple a nivell 
visual també es podria quedar menys temps a la pantalla respecte a un enquadrament que 
ensenya diversos personatges i objectes. 
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Punts de vista 

L'enquadrament també canvia en funció del punt de vista que adopta la càmera. L'angle de la 
imatge no sempre es correspon amb el punt de vista des de l'altura dels ulls d'una persona 
dreta. En funció d'interessos estètics o narratius, la càmera pot adoptar altres punts de vista. Els 
angles principals que pot adoptar la càmera són els següents: 

ANGLE NORMAL 
La càmera està a l'altura dels ulls del 
personatge. 

CONTRAPICAT 
La càmera se situa a sota del 
personatge (té per efecte engrandir el 
personatge). 

PICAT 
La càmera se situa per damunt del 
personatge (té per efecte empetitir el 
personatge). 

ANGLE ABERRANT 
La càmera s'inclina cap a un costat. 

PUNT DE VISTA SUBJECTIU 
La càmera adopta el punt de vista 
d'un dels personatges. Si decidim substituir l'angle normal per un 

altre punt de vista, cal tenir en compte que 
es tracta d'angles que ressalten 
l'enquadrament. Per tant, si no es fa amb 
qualitat, correm el risc que l'atenció de 
l'espectador quedi desviada de la narració i 
se centri en l'enquadrament. 
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DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Punts de vista 

Objectius: aprendre a diferenciar els diversos punts de vista. Aprendre a identificar la 
intencionalitat del pla segons la posició de la càmera. 
Durada: 30 minuts 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables de 
connexió, paper de colors. 

Abans de començar la dinàmica es preparen paperets de dos colors. En els d'un color 
s'apunten els diferents tipus de pla, un a cada paper. En els de l'altre color s'escriu un 
punt de vista a cada paper. Després es dobleguen els papers perquè no es vegi què hi 
ha escrit. 

Les persones participants s'aixequen d'una en una o en grups de 2 o de 3 i agafen un 
paper de cada color. Hauran de realitzar una breu presa amb la càmera utilitzant el tipus 
de pla i l'angle que els indiquin els papers. Després es mira què s'ha filmat i la resta de 
grup ha d'endevinar el tipus de pla i el punt de vista. En cada cas s'analitzarà amb tot el 
grup la possible intencionalitat del pla, les sensacions que transmet, en quins casos es 
podria utilitzar un pla així, etc. 

Font: Judit Quintana

Quadre 5 

Moviments de càmera 

La selecció de l'enquadrament també s'enriqueix gràcies als diferents moviments de càmera 
que es poden realitzar. Els principals moviments són els següents: 

PANORÀMICA 
La càmera gira sobre el seu eix 
(horitzontalment o verticalment). Pot fer 
rotacions per descriure un entorn, 
acompanya r  e l  mov imen t  d ' un  
personatge, relacionar personatges i/o 
elements en el pla, etc. 

ESCOMBRATGE
És una panoràmica tan ràpida que no es 
distingeixen les imatges filmades. 
Normalment s'utilitza com a recurs per a 
un canvi temporal o espacial. 

ZOOM
Es desplacen les lents de la càmera per 
acostar-se o allunyar-se de l'objecte 
filmat. Si s'acosta augmenta la mida de 
l'objecte alhora que redueix la profunditat 
de camp i l'angle de visió. 
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Horitzontal Vertical Horitzontal Vertical

TRÀVELING 
La càmera es desplaça horitzontalment 
(s'acosta o s'allunya d'un personatge, 
l'acompanya avançant en paral·lel amb 
ell, etc.) o verticalment (puja i/o baixa). 



Composició 

La composició del pla es refereix a com s'organitzen i distribueixen en l'espai els elements 
visibles dins de l'enquadrament. Mitjançant la composició podrem obtenir efectes estètics i 
narratius. D'acord amb la distribució dels personatges i dels elements de l'enquadrament, 
podem clarificar el que volem dir, establir un punt d'interès, etc.

TRUCS I CONSELLS 

Recollint l'experiència de desenes de processos de realització de DSP, es poden fer 
algunes apreciacions respecte a determinats moviments de càmera. 

Sempre que sigui possible, es desaconsella l'ús del zoom ja que èticament facilita 
una posició que no s'adapta gaire a la perspectiva de la comunicació alternativa, ja 
que ens permet de "robar imatges" fàcilment sense acostar-nos a les persones o 
situacions que volem filmar. També hi ha raons més tècniques que desaconsellen l'ús 
del zoom: és molt difícil mantenir el pols quan s'enregistra sense trípode; redueix 
innecessàriament la profunditat de camp; pot espatllar un pla que no es pot tornar a 
enregistrar, etc. És aconsellable limitar l'ús del zoom a reenquadrar la imatge entre 
pla i pla, enregistrar coses que estan molt lluny (un avió que passa) o obtenir un efecte 
estètic voluntari de reducció de profunditat de camp o de desenfocament.

Com que els processos de realització de DSP tendeixen a enregistrar un documental 
de curta durada, també és aconsellable no abusar de panoràmiques i de tràvelings, ja 
que es tracta de plans més llargs i de vegades difícils d'inserir a la fase de muntatge 
en coherència amb el guió. També cal tenir present que els tràvelings han de 
començar i d'acabar sempre en un pla fix que enregistrarem durant uns segons i 
intentar evitar panoràmiques de més de 120º  i tràvelings molt llargs. 

Si el grup vol experimentar amb els moviments de càmera i té molt interès a utilitzar-
los, és aconsellable intentar enregistrar les mateixes coses també amb plans fixos, 
per disposar de més opcions a l'hora de muntar. 

Font: Laura Cabezas Fernández, Guía de formación de formadores de realización audiovisual 
participativa, ACSUR-LAS SEGOVIAS

Quadre B 
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Encara que es poden arribar a confondre, el tràveling i el zoom són molt diferents. En el cas del 
zoom, la càmera no es mou. El subjecte filmat s'acosta o s'allunya perquè es desplacen les 
lents de l'objectiu i varia la distància focal. En el cas del tràveling, la càmera sí que es desplaça, 
mentre que la distància focal no varia ni tampoc l'angle de visió. El zoom canvia la perspectiva 
(pèrdua de profunditat de camp i d'angle de visió) mentre que el tràveling no canvia la 
perspectiva real. 

Tot i que els moviments de càmera poden enriquir el llenguatge audiovisual, sempre hem de 
tenir present que en un vídeo l'ideal és que l'espectador no percebi que s'està filmant. Que vegi 
a través de la càmera com si fos la seva pròpia mirada, que centri l'atenció sobre una cosa, 
després una altra, etc. Si hi introduïm artificis tècnics molt accentuats, com el zoom o tràvelings 
molt ràpids i seguits, el més probable és que l'espectador centri la seva atenció en el fet que 
està mirant una imatge filmada, més que en el contingut que se li està ensenyant. 



Temps i transicions 

El llenguatge audiovisual pot respectar el temps real de durada de les situacions filmades. Així, 
mitjançant el pla seqüència, podem reflectir les accions que vam filmar en la seva durada real, 
sense talls ni transicions. 

No obstant això, habitualment el llenguatge audiovisual retalla, allarga o modifica el temps real 
per centrar-se en la història i respondre a les seves necessitats expressives o narratives. 

Normalment, a la fase de muntatge se suprimeixen mitjançant el·lipsis el temps i les accions que 
no es consideren rellevants. Gràcies a les el·lipsis podem realitzar transicions en el temps i 
l'espai. 

Hi ha diferents maneres de realitzar una transició temporal. A continuació veurem les principals. 

  TALL Dues imatges se succeeixen directament sense més artificis. El 
tall és molt ràpid i natural però pot resultar brusc, sobretot si es fa 
servir contínuament. 

ENCADENAT La imatge s'esvaeix progressivament a mesura que apareix la 
següent. Normalment s'utilitza per indicar passos de temps no 
gaire llargs. 

FOSA La imatge desapareix progressivament fins que només queda un 
color a la pantalla (normalment negre: fosa en negre), i després, 
des del color, apareix progressivament la imatge següent. 
Generalment s'usa per indicar passos de temps més llargs que 
l'encadenat. 

DESENFOCAMENT 
La imatge es desenfoca de manera progressiva i la següent es 
va enfocant progressivament. Generalment s'utilitza per indicar 
passos de temps curts o canvis d'un escenari a un altre. També 
s'empra per introduir elements onírics, fantàstics o del passat. 

ESCOMBRATGE Gir tan ràpid de la càmera que no permet apreciar la imatge. Es 
pot utilitzar tant per a el·lipsis temporals com espacials. 

CORTINETA S'utilitzen formes geomètriques per introduir dins de 
l'enquadrament la imatge que ve a continuació. 
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A partir de la proporció àuria, un principi 
estètic molt antic que també es 
reflecteix a la naturalesa, al cinema s'ha 
adaptat . Si dividim 
l 'enquadrament  en  t res  par ts  
horitzontalment i verticalment, obtenim 
quatre punts forts que canalitzen 
l'interès de l'espectador. 

la regla dels terços

Un altre concepte audiovisual important per 
a la composició és . S'ha de mirar de 
deixar un espai "buit" a l'interior de 
l'enquadrament (l'aire) a l'àrea cap on es 
dirigeix la mirada, el moviment o la veu del 
personatge filmat. D'una altra manera, la 
composició del pla quedarà menys 
harmoniosa i el pla no quedarà fluid a la 
narració. 

l'aire

INCORRECTE
mirada mal orientada
composició forçada

CORRECTO
mirada bé orientada
composició equilibrada



El llenguatge audiovisual, a més de consentir-nos respectar el temps real o d'introduir el·lipsis 
temporals, també ens permet alentir el temps (un efecte que tendeix a dotar les imatges de més 
càrrega poètica) o accelerar el temps de l'acció (un efecte que tendeix a tenir efectes còmics). 

Així, en el llenguatge audiovisual el temps s'allarga, s'escurça, es transforma mitjançant 
recursos i gràcies al muntatge, creant una estructura temporal pròpia a la història que s'està 
filmant. 

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Joc de les desaparicions 

Objectius: aprendre funcions bàsiques de l'equip audiovisual i conèixer millor la resta 
del grup. 
Durada: 1 hora 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables 
de connexió. 

S'instal·la la càmera al trípode i tot el grup es posa al davant. Una primera persona se 
separa del grup, s'assegura que l'enquadrament recull tothom i que està enfocat. 
S'avisa tothom que a partir d'aquest moment no es pot moure ningú. La primera 
persona enregistra el grup durant uns tres segons i després talla la presa. Després 
escull algú altre perquè abandoni el grup i enregistri tres segons més i després talli. El 
procés es repeteix fins que no quedi ningú. L'espai buit també es filma durant tres 
segons. 

Per tal que el resultat sigui l'esperat, és important que en el grup ningú no es mogui i 
sobretot que ningú no mogui la càmera. Per enregistrar, s'ha de prémer suaument el 
botó REC. 

Un cop acabat es veu el resultat en vídeo: tothom va desapareixent progressivament. 

A més de permetre aprendre funcions bàsiques de la càmera, la dinàmica també 
permet reflexionar sobre la força del llenguatge audiovisual i la seva capacitat per 
manipular la realitat. També s'aprèn que no es produeixi aquest efecte 
involuntàriament. Per exemple, si entrevistem diferents persones seguides assegudes 
de la mateixa manera en el mateix lloc, semblarà que se substitueixen… Cal canviar de 
lloc o que hi hagi un fons neutre. 

La dinàmica es pot variar amb diferents opcions: fer passar un barret d'un cap a un 
altre, canviar la roba entre la gent, etc. 

Font: (Lunch 2006: 26) / (Robertson 1997: 60-61)

Quadre 6 

Continuïtat 

Hem vist que el llenguatge audiovisual organitza el temps i l'espai d'acord amb una lògica 
pròpia. Perquè el resultat sigui coherent i l'espectador pugui entendre el missatge, el muntatge 
d'una peça audiovisual ha de garantir la continuïtat en la narració. 

El llenguatge audiovisual té les seves pròpies regles de continuïtat, que si bé alteren l'espai i el 
temps "normals", respecten les lògiques pròpies de la successió del relat en vídeo. La 
continuïtat d'una peça audiovisual és allò que garanteix que l'espectador pugui seguir la 
narració sense problemes. Si la continuïtat del muntatge és adequada, l'espectador mirarà les 
imatges com si fos a través dels seus ulls, no serà conscient de la presència de la càmera o del 
muntatge. Per tant, cal respectar les regles audiovisuals de continuïtat. 
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Per exemple, si passem sense justificació narrativa d'un pla general a un pla detall, l'espectador 
notarà alguna cosa estranya. Tindrà la sensació que s'ha passat sense transició d'una cosa a 
una altra i si es trenca la continuïtat, es trenca la "màgia" del cinema. En aquest cas, el més 
usual per mantenir la continuïtat seria que la seqüència passés gradualment d'un pla general a 
un de més pròxim intercalant abans un pla mitjà. En passar d'un pla a un altre, també s'ha 
d'intentar mantenir la posició del subjecte a l'enquadrament. 

Durant l'enregistrament no és necessari respectar la continuïtat i la lògica del relat entre presa i 
presa. Per exemple, primer podríem rodar preses corresponents al final del relat i després tornar 
al principi. Podem saltar entre presa i presa d'un espai a un altre i d'un temps a un altre. En el 
moment d'enregistrar, sí que hem de tenir cura que allò que filmem tingui coherència amb les 
preses que seguiran o que el precediran en el muntatge final. Per exemple, si estem filmant 
alguna cosa al capvespre, allò que preveiem que serà la presa següent en el muntatge no pot 
ser de dia. 

El muntatge és la fase crucial per a la continuïtat del relat audiovisual. Durant l'edició construïm 
la història articulant els diferents plans respectant les regles de continuïtat. 

Les formes de garantir la continuïtat que permeten a l'espectador assimilar amb naturalitat el 
pas d'un pla a un altre són molt diverses. Podrem mantenir diversos tipus de continuïtat 
mitjançant recursos i elements també molt diversos. 

Per exemple, s'haurà de preservar la continuïtat temàtica. Garantir entre un pla i un altre que hi 
hagi elements d'associació que permetin que la narració segueixi el seu curs. Es tracta 
d'assegurar la lògica del relat. 

Entre un pla i un altre de consecutiu també s'ha de respectar el moviment dels personatges, de 
la càmera, dels escenaris, etc. Per exemple, si el personatge camina d'esquerra a dreta en un 
pla, en el següent haurà de mantenir la mateixa orientació del moviment, altrament semblaria 
que ha canviat de direcció. O si filmem dues persones que estan parlant, els eixos òptics entre 
totes dues han de mantenir angles semblants per donar la sensació que s'estan mirant, etc. 

Un altre element important és la continuïtat temporal. Diversos elements ens poden ajudar a 
entendre si entre un pla i un altre ha passat un temps o no. 

Finalment, un concepte audiovisual important per a la continuïtat del que vam filmar és l'eix 
d'acció. L'eix d'acció és una línia recta imaginària que va en el sentit del moviment dels 
personatges o de com interactuen entre ells o amb l'entorn. És una línia recta imaginària cap al 
lloc on es dirigeix el personatge, cap a on està mirant o entre dos personatges que s'estan 
mirant o parlant, etc. Per mantenir la coherència del moviment, quan es filma s'ha de mantenir la 
càmera a un sol costat de l'eix. Les preses realitzades d'un costat de l'eix mantenen la direcció 
de l'acció, mentre que les preses efectuades de l'altre inverteixen la direcció de l'acció i 
trenquen la continuïtat. 

Si ens volem "saltar l'eix" i filmar des de l'altra banda, hi ha diverses maneres d'actuar. Podem 
inserir un pla de transició que se situï just a l'eix. També podem canviar l'eix amb un tràveling en 
el mateix pla perquè l'espectador assimili naturalment el canvi. O bé podem utilitzar un pla de 
transició (pla detall, etc.) abans de filmar la continuació del moviment des d'un eix diferent. 
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personatge en
moviment

eix d'acció



So 

En la realització audiovisual, distingim entre so diegètic i so no diegètic. El so diegètic és produït 
per un personatge o un objecte que se situa dins de l'escena que filmem. El so no diegètic, en 
canvi, és produït externament, per exemple la música que no sorgeix de l'acció sinó que afegim 
al muntatge (música en off). 

En el moment d'enregistrar hem de distingir entre els sons que volem recollir i els que ens poden 
destorbar. Per això, les condicions d'àudio poden no ser bones per enregistrar si existeix una 
font de soroll que no ens interessa, com ara el pas de cotxes, el vent, gent parlant, etc. Cal 
pensar sempre a dirigir el micro cap als sons que volem enregistrar. 

Hi ha diferents tipus de micròfons que podem utilitzar. Generalment, el micro incorporat a la 
càmera no és suficient i és convenient disposar d'un micro accessori independent de la 
videocàmera, a la qual es connectarà per la seva entrada d'àudio (minijack, XLR, etc.). En 
funció de les necessitats, podem utilitzar un micròfon de mà, si entrevistem algú i/o no ens 
importa que surti el micròfon a la imatge (entrevistes al carrer), o un micròfon de perxa, si no 
volem que surti a l'enquadrament. 

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Retrat sonor 

Objectius: fixar-se en la importància del so en el llenguatge audiovisual i les maneres 
de reproduir-lo. Aprendre a fer servir el micròfon, els auriculars, etc. 
Durada: 1-2 hores 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables 
de connexió. 

Grups de 4 persones han de realitzar un retrat sonor d'un espai o una situació que 
hagin escollit. 

Després es visualitzen tots els materials enregistrats i es discuteix en grup: Per què 
s'han volgut destacar uns sons i no els altres? S'ha aconseguit l'efecte buscat? Etc. 

A continuació es tornen a veure els vídeos, primer sense so i després amb un fil musical 
diferent, i es debat sobre els efectes que tenen les imatges en funció d'una banda 
sonora o una altra. 

Si només disposem d'una càmera, mentre un grup realitza l'exercici, la resta poden 
visualitzar alguns documentals fixant-se en els elements sonors i comentant-los en 
grup. 

Quadre 7 

Pel que fa a la música que s'afegeix al muntatge, s'ha de tenir present que, segons la Llei de 
propietat intel·lectual, es consideren autors/es les figures següents: director/a, guionista i 
compositor/a musical. Com que la música està subjecta a drets d'autor, ens hem d'assegurar 
que la música que hi incloem està sota una llicència copyleft o, si no és així, que el compositor/a 
ens autoritza expressament perquè la incloguem en el nostre vídeo. 

Hi ha moltes opcions de música de domini públic o enregistrada amb llicències Creative 
Commons que es poden incorporar als DSP. Alguns exemples de webs on podem trobar música 
lliure són: 

www.musicalibre.es 
http://creativecommons.org/audio/ 
www.jamendo.com/es/ 
http://musique-libre.com/ 
www.ibiblio.org/mutopia/ 
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DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Reciclatge de plans 

Objectius: familiaritzar-se amb l'escala de plans i començar a diferenciar la banda 
d'imatge i la banda àudio. 
Durada: 1-2 hores 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables 
de connexió, revistes amb abundants fotografies variades i tisores. 

Les i els participants es distribueixen en grups de 3-4 persones. Cada grup té una 
revista i unes tisores. Han de crear una història esbojarrada a partir de retalls de fotos 
de la revista i segons allò que els inspirin aquestes fotografies triades. Cada retall és un 
pla i es pot readaptar el pla original de la foto. També han de pensar en una veu en off 
que narri cada pla. En una seqüència ordenada, s'enregistra des de la càmera cada pla 
(fotografia), enregistrant al mateix temps la veu en off que narra la història. 

Font: Joaquín Martínez  Col·lectiu Wanadi (www.wanadi.org) 

Quadre 8 

Colors 

Guió 

Als seus inicis, el cinema era en blanc i negre. Posteriorment va poder reflectir els colors que 
percep l'ull humà. A més de reflectir la realitat tal com la veiem, l'ús dels colors en el llenguatge 
audiovisual també té una funció expressiva. Per exemple, podem utilitzar el blanc i negre per 
transmetre una imatge més sòbria o seriosa. Com que els colors tenen qualitats, transmeten 
determinades sensacions (hi ha colors més càlids i d'altres de més freds, etc.), s'utilitzen en el 
llenguatge audiovisual per reforçar les intencions narratives i emocionals del relat filmat. 

El guió és el punt de partida del projecte de documental social participatiu. El grup que es vol 
embarcar en l'experiència de realitzar el documental haurà de definir què vol filmar i dir, i 
elaborar un guió preliminar del documental. El guió serà l'element essencial que orientarà el 
rodatge; ens haurem d'assegurar de realitzar totes les preses que necessitem i per tant 
planificar el rodatge d'acord amb les necessitats del guió. Després, a la fase de muntatge, el 
guió també serà central per orientar el treball d'edició dels plans. 

El guió presenta de manera ordenada la història tal com pretenem que es reflecteixi a la versió 
final del documental. Descriurà com se succeeixen les accions, diàlegs i les idees que volem 
transmetre. També haurem d'elaborar notes tècniques que ens ajudaran a disposar de tot el que 
necessitarem durant el rodatge. 

Per elaborar el guió, el grup ha de tenir clar què vol dir, quina història vol explicar, així com els 
personatges i les situacions que apareixeran al documental. També haurà de pensar què serà 
necessari mostrar per explicar la història. 

Ara bé, en el gènere documental és habitual que el guió inicial o preguió pateixi alteracions 
durant el rodatge, ja que com que plasma personatges i accions reals, que no segueixen un guió 
al peu de la lletra com a la ficció, ens podem trobar amb aspectes que no havíem inclòs en el 
guió però que són interessants per al documental. Diverses situacions poden alterar el guió: els 
personatges poden parlar o respondre preguntes de manera diferent de la que havíem previst 
inicialment, explicar o fer coses que desconeixíem i que enriqueixen el vídeo, etc. En un 
documental el guió ha de ser una guia que orienti la nostra feina perquè no sigui caòtica o 
improvisada, però ha de ser flexible i estar obert als aspectes que ens pugui oferir la realitat a 
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DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Una història inacabada 

Objectius: realitzar una introducció al guió 
Durada: 2 hores 
Materials: TV o ordinador portàtil i projector, pissarra i marcadors. 

Projectem un vídeo incomplet de curta durada i la història del qual amaga un conflicte. 
La projecció inclou exposició i conflicte, però no hi ha la resolució. Després de 
projectar-lo tots junts expliquem i identifiquem aquestes parts juntament amb el grup. 
Per finalitzar la història inconclusa faltaria desenvolupar la resolució que decideixi el 
grup. 

Les i els participants es divideixen en diversos grups que hauran de realitzar un guió 
del vídeo que incorporarà tant la part visionada com la resolució de la història que 
decideixin escriure. Hauran d'estructurar en escenes i seqüències el conjunt del guió 
del vídeo. 

En funció d'allò que es requereix per treballar en la dinàmica, els i les participants 
hauran d'elaborar una sinopsi, un guió literari i/o un guió tècnic. 

Font: Joaquín Martínez - Colectivo Wanadi (www.wanadi.org)

Quadre 9 

Edició/Muntatge 

El muntatge dels plans és la fase final de producció d'un projecte audiovisual. És el moment en 
què escollim com se succeeixen els plans per armar les seqüències i com se succeeixen les 
seqüències per donar la forma final al nostre documental. 

Caldrà tenir en compte les necessitats del muntatge en totes les fases del procés, des de 
l'elaboració del guió fins al rodatge. Tal com hem comentat abans, quan filmem no cal que 
respectem l'ordre cronològic de les seqüències, ja les ordenarem a l'edició, però sí que cal 
assegurar-nos que filmem tots els plans que després necessitarem en el muntatge per donar 
una coherència de conjunt a la peça audiovisual. Per això hem de disposar d'un guió per al 
rodatge que orienti la realització de les preses necessàries i el muntatge final. 

"El procés d'edició és de selecció i d'eliminació. Per ser-hi inclòs, cada pla ha de tenir un 
propòsit. Idealment només s'utilitzen les imatges essencials per a la narració i el sentit es 
transmet amb el mínim nombre de plans" (Robertson, 1997: 265). 

Per realitzar el muntatge s'ha de disposar d'un mínim de coneixements tècnics sobre el 
programa d'edició, la transferència de les imatges i sons de les cintes cap a l'ordinador, etc. Si 
no disposem d'una persona que acompanya el procés de realització del documental que tingui 
els coneixements tècnics necessaris per donar suport al treball d'edició del grup, es pot optar 
per un programa d'edició senzill i recórrer a una guia que n'expliqui les funcions bàsiques. 
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què ens acostem i que no havíem planificat. És habitual que en el gènere documental el guió no 
es tanqui ni es faci definitiu fins que el vídeo estigui muntat. 



TRUCS I CONSELLS  - Alguns dels errors de muntatge més comuns  

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.-

7.-

8.-

Salt de plans sense connexió, per exemple d'un pla molt general a un amb molt 
de detall (no ens situem, no reconeixem què se'ns mostra, etc.).

Salt de continuïtat temporal sense canvi de pla, cosa que fa que l'espectador 
tingui la sensació que ha passat un temps entre pla i pla malgrat que la càmera no 
s'hagi mogut de lloc. 

"Doble acció", un altre salt semblant a l'anterior: quan, sense justificar, es munten 
plans de la mateixa acció rodada des de diferents angles de càmera. 

Canvi d'angle: qualsevol canvi a l'angle de la càmera ha de ser prou gran perquè 
es noti, però no tant que desconcerti l'espectador. 

Salt d'eix en la direcció: en el primer pla apareix un personatge que camina de 
dreta a esquerra i en el segon d'esquerra a dreta: la direcció ha canviat 
inexplicablement. 

 Eix de mirades incompatible: per exemple, quan estem rodant una conversa, 
quan utilitzem primers plans, cal assegurar-se que cada personatge mira en la 
direcció correcta, de manera que l'espectador ubica de manera imaginària on es 
troba cada personatge i amb qui parla. 

 Plans de recurs incorrectes: un pla recurs ha d'estar directament relacionat amb 
l'acció. Amb freqüència s'utilitza per dissimular errors de continuïtat. 

 Continuïtat: els errors de continuïtat probablement són els més freqüents. Cal 
tenir en compte que quan unim dos plans han de mantenir continuïtat no només 
d'aspecte (vestit, color, temps, etc.), sinó també d'acció, ritme i so. 

Font: Tutorial de Vídeo  arrobaTV, ACSUR-LAS SEGOVIAS, SinAntena, Ecologistes en Acció. 

Quadre C 
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4. Elaboració d'un projecte audiovisual i etapes 
del procés

(7)

En aquest apartat de la guia repassarem les diferents etapes d'elaboració d'un DSP. 

Les etapes indicades són tant les fases de realització d'un vídeo, com les etapes que el grup 
haurà d'aprendre a portar a terme al llarg del procés de formació. En els processos de 
realització de documentals participatius, l'adquisició dels coneixements tècnics es barreja amb 
la definició en grup de les temàtiques que cal tractar i amb les diferents etapes d'elaboració de 
la peça audiovisual. 

Aquesta guia no planteja una metodologia tancada. No hi ha una única manera de fer un vídeo 
participatiu, no es tracta només de seguir unes passes. Cada procés és diferent. Canvia en 
funció del grup, del tema tractat, etc. Com indicàvem anteriorment, el DSP és un procés social, 
no és exclusivament un procés tècnic. Com que és una eina d'acompanyament de processos 
socials i de canvi, és imprevisible. La guia no es pot aplicar de manera rígida; el grup o la 
persona responsable de la formació l'hauran d'adaptar a l'experiència i a les necessitats 
concretes. 

El que aporta la guia és una certa sistematització de la informació i dels coneixements que 
necessitarem per portar a terme un procés de DSP. Reuneix indicacions, consells i eines útils. 
També rescata l'experiència de desenes de processos de realització de vídeos participatius 
que ha dut a terme ACSUR-LAS SEGOVIAS juntament amb moltes altres organitzacions i 
col·lectius socials. 

Al DVD 2 adjunt a la guia s'inclou un exemple d'una experiència concreta de taller de realització 
de DSP. El DVD Así se hizo el NIC inclou material audiovisual i escrit que recull tota 
l'experiència d'un taller de realització de documentals portat a terme a Guatemala . El DVD 
també inclou el documental que es va realitzar en el marc del taller: El tanque (premi al millor 
curt documental 2009 al Festival Ícaro de l'Amèrica Central). El DVD s'adjunta a la guia per 
oferir exemples i idees sobre com estructurar el taller, sobre exercicis i materials que es poden 
utilitzar, i compartir l'experiència d'un taller concret. 

El primer pas, abans d'iniciar un procés de formació i de realització d'un DSP, és planificar-lo i 
estructurar-lo. Haurem de distribuir els coneixements i les dinàmiques inclosos a la guia en un 
programa de formació i de realització del documental. Caldrà dissenyar un calendari adaptat a 
les disponibilitats del grup. Si fos necessari i possible, seria convenient establir algun servei de 
guarderia infantil perquè persones amb infants no es vegin excloses del procés. 

Respecte a la durada, hi ha experiències molt diferents. No existeix cap recepta i depèn de 
diversos factors: característiques del grup, temps i recursos disponibles, història que 
reflectirem, etc. Tot el procés es pot condensar en 6 o 7 dies, algunes setmanes, o distribuir al 
llarg de molts mesos, segons la disponibilitat de les persones que integren el grup i les 
necessitats de rodatge. El rodatge també es pot concentrar des d'un mínim d'un parell de dies 
(un cap de setmana de treball intens per exemple) fins allargar-se diversos mesos, depenent 
del temps disponible i de la història que expliquem. 

Les experiències també seran molt diferents si disposem d'una o de diverses persones que 
s'encarreguin d'acompanyar el procés o bé si un grup o col·lectiu s'embarca en un procés de 
realització de DSP de manera autogestionada. 

7. El taller es va portar a terme en el marc del programa Noticiero InterCultural  NIC que ha acompanyat a Guatemala la realització de 12 
documentals amb la participació d'unes 130 persones. 

notes
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Un procés de realització de DSP pot disposar d'una o de diverses persones que acompanyen el 
procés i s'encarreguen de la formació (si hi ha més d'una persona facilita la diversitat de 
coneixements i el repartiment de treball). Es tracta de persones que coneixen les tècniques 
audiovisuals i la metodologia de vídeo participatiu i que s'encarreguen de planificar la formació i 
el rodatge adaptant-se a les disponibilitats i necessitats del grup. La figura de formador facilita 
moltes coses al llarg del procés. Facilita que el grup assimili els coneixements tècnics 
necessaris, coordinant el procés d'aprenentatge i les dinàmiques participatives, i acompanya 
totes les fases solucionant problemes i donant suport al grup per realitzar el vídeo. És 
convenient que si hi ha un facilitador es llegeixi tota la guia per poder estructurar una proposta 
concreta de formació. 

Un col·lectiu o grup de persones també pot realitzar un DSP de manera autònoma i 
autogestionada, sense acompanyament extern. És un procés més complex però que també es 
pot portar a terme. Les dificultats principals estaran relacionades amb l'accés als equips i 
sobretot amb la fase d'edició. Muntar un documental sense cap coneixement tècnic previ pot 
ser una tasca molt difícil de portar a terme. S'hauria de disposar com a mínim d'un ordinador 
adequat i d'un programa d'edició, comptant amb el suport de guies d'usuari per poder gestionar 
les funcions bàsiques del programa de muntatge. També es pot donar el cas que en el grup hi 
hagi gent que disposi d'algun coneixement audiovisual. Aquest fet pot ser de gran ajuda, 
encara que s'haurà de vetllar perquè no adquireixi un protagonisme excessiu a causa dels seus 
coneixements tècnics. Una manera de planificar la formació de manera autogestionada podria 
ser, per exemple, que el grup es divideixi en subgrups que es reparteixin els continguts de la 
guia per elaborar propostes per socialitzar el coneixement, organitzar els exercicis pràctics, les 
explicacions, etc. 

TRUCS I CONSELLS  - Llistat d'equips necessaris per portar a terme un procés 
de DSP: 

Càmera de vídeo format MiniDV o HDV
DV in/out (connector Firewire IEEE 1394) 
Entrada minijack per micròfon extern 
Bateria extra d'almenys 5 hores 
Sortida d'àudio minijack (per a auriculars) 
(Existeix una gran varietat de formats de vídeo. Aconsellem treballar amb càmeres 
MiniDV o HDV perquè és un format que equilibra bastant adequadament les diferents 
necessitats del documental social participatiu: es poden adquirir càmeres a preus 
accessibles, amb bona qualitat d'imatge, amb connexions de micròfon extern (connexió 
minijack) i que permeten editar de manera relativament senzilla per ordinador. 

Cintes MiniDV 

Micròfon auxiliar de condensador direccional amb connector minijack o 
micròfon de corbata 

Auriculars amb entrada minijack (grans, que tapin tota l'orella) que ens permetran 
escoltar allò que enregistrem

Trípode 

Cable IEEE1394 Firewire (per a la transmissió d'imatge digital entre la computadora 
i la càmera)

Ordinador
Requisits tècnics mínims: 
Pentium IV 
1 Giga de memòria RAM 
80 Gigues de disc dur 
2,5 Ghz de velocitat 
Port Firewire (IEEE 1394) 

Programa d'edició de vídeo
Cinelerra, Pinnacle Studio, Adobe Premiere, Final Cut, Avid, etc. 

Els equips es poden comprar, llogar o demanar prestats. Sobretot en aquest últim cas, és 
important preveure una assegurança que cobreixi qualsevol dany que es pugui ocasionar al 
material. 

Quadre D
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A continuació detallarem breument cada etapa del procés de realització del documental. 

Evidentment, abans que res, s'ha de formar un grup. Pot ser un col·lectiu ja existent o un grup 
de persones que s'ajunten específicament per a la iniciativa d'enregistrar el documental. Si els 
participants no estan definits d'antuvi, caldrà establir uns criteris de selecció dels grups o 
persones que hi participen d'acord amb els objectius de la iniciativa. 

Les persones que integren el grup per elaborar el documental s'apunten des del principi i no 
canvien. La dinàmica del procés aconsella que no s'hi sumi més gent una vegada ja ha 
començat. 

A l'hora de formar un grup, és important assegurar-se que hi participen un nombre semblant de 
dones i d'homes, exceptuant casos en què ho justifiquin els objectius de la iniciativa, com pot 
ser, per exemple, el treball que tendeix a reforçar grups de dones. 

Les persones que dinamitzen i acompanyen el procés, si n'hi ha, s'haurien de reunir amb el 
grup des del principi per veure si el taller és factible, si les i els participants tenen clar què és i 
què implica, el compromís personal existent, etc. La persona que facilita el procés haurà de 
tenir particular cura amb eventuals estereotips o idees preconcebudes respecte al tipus de grup 
involucrat. Haurà d'estar oberta a tot, saber escoltar en tot moment i ser un canal perquè totes i 
tots s'expressin en el grup. 

Pel que fa a la mida dels grups, els processos de DSP solen funcionar millor amb grups 
relativament petits, formats per unes 10 persones. Un mida reduïda facilita mantenir l'interès de 
totes les persones involucrades així com la seva participació en totes les etapes del procés i en 
el maneig dels equips. Sovint existeixen pressions financeres o organitzatives per treballar 
amb grups més grans perquè molts actors institucionals (com per exemple els instituts) tenen 
dificultats per treballar amb grups petits (Robertson 1997: 200). En cas de dificultats 
pressupostàries, pot ser més convenient reduir el temps de formació que no pas incrementar el 
nombre de participants en el grup. 

L'aprenentatge amb les persones que formen el grup es realitza mitjançant dinàmiques 
participatives i exercicis pràctics que s'han d'entendre com jocs que els permetran anar 
assimilant els coneixements necessaris per realitzar el documental. 

Formació del grup

 

DINÀMIQUES PARTICIPATIVES - Presentació amb càmera 

Objectius: aprendre funcions bàsiques de l'equip audiovisual i conèixer millor la resta 
del grup. 
Durada: 1-2 hores 
Materials: videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i projector, cables de 
connexió. 

El primer dia es formen grups de tres persones per filmar la presentació de tothom. 
S'expliquen molt breument les funcions principals per enregistrar amb la càmera 
(on/off, rec/play, etc.), com es componen els plans, com s'enregistra el so, com 
s'engega i connecta el micro, etc. 

Després s'enregistren les presentacions. A cada grup s'alternen les tres persones 
perquè tothom faci tots els papers: una es presenta, una altra enregistra el so i una altra 
enregistra. Les persones entren en contacte per primera vegada amb la càmera i 
també es van coneixent millor, en cas que es tracti d'un grup nou. 

Tothom es presenta breument (nom, organització, expectatives i motivació per haver-
se apuntat al taller, etc.). Si hi ha una persona formadora, també es presenta. 

Quadre 10 
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S'explica a les persones entrevistades que han de parlar aproximadament un minut. 
Així comencen a entendre el temps a l'audiovisual (els qui parlin molt seran tallats, els 
qui parlin poc i es posin nerviosos estaran obligats a omplir un minut sencer i a perdre 
la vergonya davant de la càmera, etc.). 

Posteriorment s'explica com rebobinar la cinta i que algú ho faci. Es connecta la 
càmera a una TV o a un ordinador portàtil i projector, i es veuen i es comenten els 
enregistraments en grup per repassar el que s'ha après, analitzar errors, etc. És 
important que les persones que extreguin el coneixement tècnic del visionat siguin els 
participants.

Elements que cal tenir en compte durant l'exercici: 

· Cal desenquadrar la imatge cada vegada perquè el grup aprengui a moure la càmera 
en el trípode i perquè compongui la imatge espontàniament. 
· Cal posar sempre la tapa a l'objectiu. 
· Cal tancar l'LCD. 
· Cal desconnectar-ho tot (el micro, els auriculars, la càmera) perquè aprenguin a 
diferenciar els connectors i les posicions VTR/Player i càmera. 
· La persona que maneja la càmera ha de controlar quan passa el minut de temps i 
tallar la persona que parla amb un senyal no sonor. 
· No s'han de corregir errors durant l'exercici. El millor és que cadascú enquadri 
intuïtivament, que connecti els cables a la seva manera, que encengui o no el micro, i si 
ho fa malament millor, així després, quan ho vegi, es podran comentar més coses. 

Font: Laura Cabezas Fernández, Guía de formación de formadores de realización audiovisual 
participativa, ACSUR-LAS SEGOVIAS 

Elecció del tema 

En funció dels interessos del grup, dels objectius del col·lectiu i/o de la iniciativa del DSP, 
s'escollirà el tema del documental. 

La manera concreta d'escollir una idea per al documental pot ser molt diversa. Partint dels 
interessos del grup, es poden anotar idees a paperets, debatre-les, veure quines criden 
l'atenció a més persones i anar consensuant a poc a poc què es vol transmetre i a qui. És 
important distribuir l'elecció del tema en diversos dies, així com l'elaboració del guió, per deixar 
que madurin les idees i que les persones tinguin temps de pensar-s'ho i que facin aportacions 
clares.

Si hi ha una persona que acompanya la realització del documental, ha de ser especialment 
acurada a no interferir ni manipular l'elecció del tema i la construcció de la història. El seu paper 
no és decidir continguts, sinó facilitar al grup l'elecció i decidir què vol filmar i per què, així com 
acompanyar els processos que permetin arribar a solucions consensuades. 

Un element que també s'ha de tenir en compte a l'hora de triar el tema és la viabilitat del 
documental. Hi ha informació accessible sobre el tema? Podrem consultar persones 
relacionades amb la temàtica que hem triat? Els escenaris que necessitem per explicar el tema 
són accessibles? Etc. 

En aquest sentit, la senzillesa a l'hora d'escollir el tema és un gran aliat tant per a la realització 
del documental com per a la seva possible qualitat. "Acostuma a ser complicat deixar enrere les 
nostres conviccions academicistes o activistes i fins i tot pamfletàries, per adonar-nos que 
moltes vegades menys és més. És el perill de tractar grans temes, com ara normalment el cas 
de les ONG. De fet, estem convençuts que com més petit és el tema, més gran és la possibilitat 
de tractar-lo amb grandesa" (Ingelmo, 2009: 30). 

Una vegada escollit el tema, s'haurà de fer un mínim d'investigació prèvia buscant informació 
(articles, llibres, Internet, documentals, etc.) o parlant amb gent, encara que el procés de 
realització del documental també ens ajudarà a canviar idees preconcebudes i a contrastar la 
informació recollida. 
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8. Alguns continguts d'aquest punt es basen en: Laura Cabezas Fernández, Guía de formación de formadores de realización audiovisual 
participativa, ACSUR-LAS SEGOVIAS. 

notes

TRUCS I CONSELLS  - Visionat de documentals i exercicis 

Durant el procés de formació i de realització del DSP és molt útil veure documentals 
així com el que s'ha filmat en els exercicis. Veure i revisar el que s'ha filmat és una de 
les millors maneres d'aprendre i de millorar. Serveix per repassar en grup els 
coneixements aplicats en els exercicis, per debatre els aspectes tècnics i les 
valoracions del procés. De la mateixa manera, veure altres documentals ajudarà el 
grup a agafar l'hàbit d'analitzar el llenguatge audiovisual, l'inspirarà per realitzar el 
seu vídeo, etc. 

Quadre  E

Sovint, un aspecte que pot facilitar plasmar la història en un guió és trobar un mecanisme 
narratiu, un pretext narratiu, que ens aporti un fil conductor audiovisual per desenvolupar el 
tema escollit. Per exemple, al documental Verdes, rojas y amarillas (DVD 1 adjunt a la guia), un 
grup de dones va utilitzar pomes com a vehicle narratiu per acostar-se a la gent del carrer i 
entrevistar-la sobre la seva opinió sobre el feminisme. La idea de les pomes no només va 
ajudar a explicar la història i a elaborar el guió, sinó també a cohesionar el grup i a acostar-se a 
la gent al carrer. Un altre exemple és el documental Rompiendo muros (també inclòs al DVD 1), 
que té com a fil conductor l'autobús que fa la connexió entre La Paz i El Alto, cosa que permet 
parlar de les dues ciutats agafant com a pretext narratiu l'autobús. A la narració també juga un 
paper interessant una cançó que se sent com a fons musical. 

Un element molt important a l'etapa d'elaboració del guió és assegurar-se que totes les 
persones que integren el grup hi participen. La participació de tothom és clau en el conjunt 
d'etapes del procés i és un element essencial de l'enfocament dels vídeos participatius. En el 
cas del guió encara és més important, perquè si hi ha gent a qui no agrada la idea o que sent 
que no ha participat en l'elaboració de la història, es desmotivarà per a la resta del procés i el 
més probable és que participi poc en les altres etapes. Que la idea del documental sigui 
percebuda com una idea de tothom és clau perquè totes les persones estiguin motivades i amb 
ganes de participar en la resta del procés. 

En cas que el procés compti amb una persona formadora i facilitadora, una de les seves 
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(8)Guió 

Una vegada tenim una història, el que és difícil és 
pensar com expressar-la en termes audiovisuals. 
Com l'explicarem amb un documental? 

Expressar-se mitjançant el vídeo és diferent a fer-
ho amb l'escriptura o amb la paraula. Moltes 
vegades tindrem tendència a utilitzar llenguatges 
que ja coneixem quan fem el documental, sense aprofitar les especificitats del llenguatge 
audiovisual. Per exemple, si fem dependre massa el nostre documental de testimonis, 
entrevistes, etc., perdem molta potencialitat. L'ideal és aconseguir combinar imatge i so de 
manera efectiva per explicar la nostra història. 

Una manera molt efectiva d'entendre les especificitats del llenguatge dels documentals i 
d'inspirar-se per a la realització del vídeo és veure altres documentals participatius. Per això, al 
llarg del procés de formació i de realització del documental, és aconsellable donar suport a les 
activitats amb el visionat de diferents documentals (els 18 que es troben al DVD 1 adjunt i/o 
altres). Acostumant-se a observar i a analitzar els documentals, el grup anirà adquirint amb més 
facilitat la capacitat de pensar en termes de llenguatge audiovisual. El visionat del documental 
Carta a Nayita (vegeu DVD 1 adjunt), per exemple, permetrà al grup reflexionar com es poden 
explicar coses sense textos, sense diàlegs, sense música, etc., només recorrent a imatges i a so 
ambient. Després de veure aquest vídeo o un altre es pot debatre com vehiculen els seus 
missatges. Què interpretar quan mirem el documental? Per què? 



principals responsabilitats serà vetllar perquè tothom participi i comparteixi els seus punts de 
vista. En un grup sempre hi ha persones més extravertides, que se senten còmodes opinant i 
tenint un paper protagonista en els processos, i altres a qui els costa parlar en grup o que són 
més tímides i reservades. El paper del facilitador serà garantir que el grup no perdi les 
aportacions de ningú i que no hi hagi persones que monopolitzin individualment alguna fase del 
procés d'elaboració del DSP. 

També és molt important garantir que les dones hi participin en peu d'igualtat i que se'n reculli el 
punt de vista particular, els interessos, etc. Cal fomentar que tot el grup reflexioni sobre això i 
intenti veure el tema escollit a través dels ulls de diverses classes de dones, ja que usualment 
aquests punts de vista estan invisibilitzats i marginalitzats. 

L'elaboració del guió no es pot fer només en funció de la història, també hem de considerar la 
viabilitat del documental, valorant si comptem amb els mitjans, el temps, els personatges, etc., 
que estem plantejant en el guió. En general, s'ha d'intentar escriure guions senzills, realitzar 
documentals curts (5-10 minuts) i amb pocs dies de rodatge. Un vídeo de curta durada tindrà 
més possibilitats de difusió i que la gent el vegi. També ens obliga a tenir les idees clares i a 
plantejar-les d'una manera contundent. 

Per a la viabilitat del documental, ajuda molt introduir el màxim d'elements "domèstics" al guió. 
És a dir, intentar que els personatges, els espais, els recursos, etc., que necessitarem durant el 
rodatge siguin pròxims i procedents de l'entorn de les persones que integren el grup. Tenir accés 
a les persones, llocs i situacions que enregistrarem és molt important per a l'èxit del documental. 
Si per exemple el vídeo parla del col·lectiu involucrat en el procés, no caldrà recórrer a ningú 
extern i tot serà més fàcil. 

Una vegada que ja s'ha consensuat de què tractarà el vídeo i la història que explicarem, 
s'hauran de definir amb detall aspectes molt diversos del guió que condicionaran el rodatge i el 
muntatge. Així, s'hauran de definir les localitzacions de les preses; els personatges 
protagonistes i secundaris que hi sortiran; els diàlegs i/o entrevistes; les imatges que volem 
reflectir; els sons que volem enregistrar; etc. 

Per facilitar el rodatge, és important que el guió es pensi i s'escrigui com una successió de 
seqüències que filmarem per separat i no com una història tota seguida. 

Un element que pot ajudar molt a visualitzar el guió i que facilita el rodatge 
és elaborar un storyboard. Es tracta de representar en dibuixos els 
diferents plans i seqüències amb una petita descripció dels elements 
principals (localització, personatges, sons, etc.)
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DINÀMIQUES PARTICIPATIVES  - Storyboard 

Objectius: aprendre a planificar el rodatge i a consensuar idees i criteris sobre allò que 
es filma. Aprendre a elaborar un storyboard. 
Durada: 2-3 hores 
Materials: fulls i llapis, videocàmera, trípode, micròfon, TV o ordinador portàtil i 
projector, cables de connexió. 

Les persones participants es divideixen en grups (unes 4 persones). Cada grup haurà 
d'elaborar un storyboard per filmar alguna cosa mitjançant uns sis plans. Primer hauran 
de decidir què filmar. Haurà de ser una cosa breu perquè es pugui expressar amb pocs 
plans. Després totes i tots els del grup dibuixen l'storyboard amb els diferents plans i la 
descripció d'imatges i de sons associats als plans. 

Posteriorment cada grup filma el que ha dibuixat a l'storyboard, fent torns en els 
diferents rols durant l'enregistrament. 

Finalment, es fa el visionat de tots els enregistraments, comparant-los amb els 
storyboards elaborats. En quina mesura dibuixar abans els plans ajuda al rodatge? 
Hem fet alguns canvis? Per què? 

A més d'introduir les idees de planificació del rodatge i de storyboard, la dinàmica 
també permet treballar el consens en el grup, que serà necessari per decidir el tema i 
elaborar el guió. 

Quadre 11 

Planificació del rodatge 

La realització d'un documental requereix una logística important. Planificar correctament el 
rodatge, preveient la majoria de necessitats logístiques i d'organització, és un element 
essencial per evitar problemes a l'hora de rodar. 

El grup haurà d'elaborar un pla de rodatge. Hi recollirà les informacions essencials per al 
rodatge: quan s'enregistrarà; quins equips i materials necessitarà; quines persones hauran 
d'avisar, etc.

També és molt important ser previsors i arribar als rodatges amb les coses preparades. Així, 
abans s'han de preparar i revisar els equips i materials (bateries, trípode, càmera, cintes, micro, 
etc.), així com visitar prèviament les localitzacions que es volen filmar. Totes les persones del 
grup s'han de responsabilitzar de tot plegat. Ha de quedar clar abans de cada rodatge qui són 
els responsables de revisar i de portar els diversos equips o materials necessaris per al 
rodatge. 

TRUCS I CONSELLS  -  Cura del material 

Sempre s'ha de tenir present que el material s'espatlla molt (l'utilitza molta gent, 
sense experiència prèvia, etc.). Per tant, cal guardar-lo sempre a les seves fundes, 
apagar-lo, cobrir la lent de la càmera amb la tapa i treure-la només en el moment de 
filmar, mantenir el material lluny de pols i d'humitat, etc. La lent i la pantalla de la 
càmera són les parts més delicades. També cal comprovar, abans de cada ús, que tot 
l'equipament funciona, carregar bateries, comprar cintes, etc. 

Quadre F 
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Rodatge 

La planificació és un element central per desenvolupar adequadament el rodatge. S'han de 
planificar les escenes que s'enregistraran d'acord amb el guió, l'storyboard i el pla de rodatge. 
No cal estar movent-se amb la càmera sense planificar abans. Es decideix quin pla enregistrar, 
s'instal·len els equips, es filma i es para l'enregistrament. Després es decideix i s'organitza la 
presa següent. 

Durant l'enregistrament de les preses, cal fer atenció a diversos elements essencials: Ha sortit 
bé el pla? Estava enfocat? Hem mogut la càmera? S'ha enregistrat bé, el so? La il·luminació era 
adequada? Si hi ha dubtes, cal repetir la presa. També pot ser útil enregistrar preses similars 
mitjançant plans diferents per més seguretat i per tenir més opcions a l'hora de muntar el vídeo. 
Cal assegurar-se que s'enregistren tots els plans que són necessaris d'acord amb el guió i/o 
l'storyboard. 

TRUCS I CONSELLS  - Enfocament i exposició

Les càmeres regulen l'enfocament (la distància a partir de la qual la imatge sortirà 
nítida) i l'exposició (la quantitat de llum que entra al diafragma) tant de manera 
automàtica com manual. 

A l'hora de rodar, allò que ens interessa és que la persona o objecte sobre el qual 
pretenem centrar l'atenció surti nítid a la imatge i correctament il·luminat. Per 
aconseguir-ho, aconsellem utilitzar les funcions automàtiques de la càmera de 
vídeo. 

No obstant això, el canvi d'enfocament o d'exposició en mode automàtic pot crear 
efectes indesitjats mentre estem filmant. Per exemple, si una persona que estem 
entrevistant es mou, la càmera pot enfocar una altra cosa que se situï per un moment 
al centre de l'escena. Si hem de filmar alguna cosa al carrer i un cotxe passa per 
davant de la càmera, intentarà enfocar-lo i després tornarà a enfocar el que filmàvem, 
amb la qual cosa es generaran unes imatges desenfocades desagradables a la 
presa. Podem tenir problemes semblants amb l'exposició: si canvien les condicions 
de llum, els ajustos automàtics de la càmera es notaran i s'espatllarà el que estem 
filmant. 

Per això, una vegada elegit l'enquadrament del que volem filmar, sempre s'aconsella 
regular l'enfocament i l'exposició de manera automàtica i després bloquejar-los 
passant a manera manual. 

Procedirem de la manera següent: una vegada escollit l'enquadrament per a la 
presa, ens acostarem amb el zoom al màxim a allò que volem ressaltar, per exemple 
els ulls de la persona que entrevistarem. D’aquesta manera, la càmera de manera 
automàtica ajustarà l’enfocament i l'exposició exactament en funció del que volem 
ressaltar, i es garantirà que la imatge sortirà nítida i correctament il·luminada. Una 
vegada fet això, bloquejarem l'enfocament i l'exposició passant a manera manual les 
dues funcions a la càmera. Llavors tornem enrere amb el zoom i enquadrem 
correctament abans de començar la presa. 

Quadre G 

És aconsellable enregistrar els plans de manera que durin uns segons més respecte al que es 
preveu utilitzar. Això facilitarà la feina d'edició i de muntatge, i ens deixarà més possibilitats i 
alternatives per a l'edició final. En general, perquè un pla es pugui aprofitar en el muntatge s'ha 
de filmar com a mínim deu segons seguits. Si entrevistem algú, és bo enregistrar-lo uns segons 
abans i després que parli o deixi de fer-ho. Si hem filmat moviments, per exemple d'una 
persona, s'ha de mantenir la presa fins que la persona surt de l'enquadrament o fins que 
s'acaba el moviment. Idealment, també s'ha de començar la presa abans que la persona entri a 
l'enquadrament o que comenci el moviment que volem filmar. Si tallem moviments, després 
serà molt difícil aprofitar el pla en el muntatge i poder-li donar continuïtat amb un altre pla. 
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A mesura que es van realitzant les preses, cal reflectir-les en un quadre d'aprenentatge on 
s'apuntaran tots els plans realitzats, especificant el temps de durada, la descripció del pla i 
observacions útils per a l'edició. També s'ha d'apuntar a l'etiqueta de la cinta la data i el que s'ha 
enregistrat. Quan s'acaba una cinta, li traiem la llengüeta de protecció perquè no s'esborri el 
contingut per equivocació filmant a sobre. 

A més dels plans que tenim pensats, és important enregistrar imatges de recursos per 
acompanyar els diàlegs i els continguts del documental en el muntatge. Es tracta de filmar 
detalls de les persones, dels escenaris, dels paisatges, etc. Si per exemple en una entrevista o 
conversa es fa referència a altres persones, llocs o objectes, podem anar a filmar-los quan 
acabi l'escena o en un altre moment. 

Durant el rodatge, les imatges tenen tendència a acaparar la nostra atenció. No obstant això, és 
molt important no descuidar el so. Hi ha d'haver sempre persones encarregades del so i que 
s'assegurin que s'ha enregistrat bé. Abans de començar una presa, s'ha de posar els cascos i 
fer una prova de so. Si utilitzem micro accessori cal assegurar-se que està encès i protegir-lo 
del vent i d'altres possibles interferències. Sempre s'ha de dirigir cap a allò que volem que 
s'enregistri com a so. També cal anar amb compte que no surti a la imatge si no s'ha de veure. 
Finalment, de la mateixa manera que és aconsellable enregistrar imatges de recursos, també 
és útil enregistrar sons de recurs. Així, per exemple, es pot enregistrar en micro alguns minuts 
d'ambient a cada localització en què filmarem. 

Durant el rodatge, cal assegurar-se que tothom hi participa i s'encarrega de les diferents 
funcions. Es reparteixen les funcions i després la gent s'alterna, així tothom enregistra en algun 
moment, s'encarrega de la taula d'enregistrament, del so, etc. Si el procés compta amb una 
persona formadora, no enregistra ni s'ocupa del so ni d'altres funcions del rodatge, només 
acompanya el grup, assegurant-se que tothom hi participi, que tot estigui sortint bé o alertant si 
veu algun problema. 

A l'hora de rodar és important intentar que la gent doni el seu consentiment per sortir en el 
vídeo. En alguns casos, haurem d'informar-nos si és necessari obtenir permisos (segons el lloc 
on filmarem) o el consentiment escrit de les persones que surten al vídeo (sobretot en el cas de 
menors). 

TRUCS I CONSELLS  -  Recopilació de consells útils per al rodatg
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Abans de sortir a filmar ens hem d'assegurar que tenim tot el necessari: cintes 
verges, trípodes, càmeres, bateries carregades, cables, micròfons, etc. 
Varietat de plans. Sempre s'han d'enregistrar diferents tipus de plans: mitjans, 
generals, detalls, etc. 
Exposició, enquadrament i enfocament correctes (no contrallum, no 
enquadrament tort, no objectes/persones tallades, etc.). 
Cal deixar "cues" (uns segons extres d'enregistrament abans i després de cada 
pla). 
La persona que maneja la càmera ha d'accionar el botó d'enregistrament i 
després comptar fins a 3 (en silenci) i després indicar a l'equip que ja pot 
començar. El mateix al final de l'enregistrament. 
Entorn d'àudio adequat (no parlar darrere de la càmera, no enregistrar a prop 
d'una font de soroll que tapi la veu, mòbils apagats, música d'ambient, etc.). 
No s'ha de veure la filmació durant el rodatge per evitar enregistrar al damunt 
per error. 
Panoràmiques, zooms i tràvelings comencen com a plans fixos i acaben com a 
plans fixos. 
Panoràmiques preferiblement de no més de 90 graus. 

. Panoràmiques, zoom i tràvelings han de ser enregistrats amb suavitat, sense 
moviments bruscos, a un ritme continu. 
Si hi ha moviment d'un objecte, cal filmar-lo complet (filmar abans que entri a 
quadre i fins que l'objecte surti de quadre, si és possible). 

. Si hi ha moviments de càmera, cal assajar-los abans sense enregistrar. 
Per regla general, si un pla és fix i no té moviment intern, cal filmar uns 10 segons. 
Si el pla té un objecte o persona en moviment, el pla hauria de durar fins que 
l'objecte que es mou sortís del pla. 

Quadre H
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TRUCS I CONSELLS  -  Codi de temps 

El codi de temps s'imprimeix a la cinta. Es tracta de tres bandes de registre de la cinta: 
codi de temps, àudio i imatge. A mesura que s'enregistra una cinta, hi queden 
impresos 8 dígits (00: 00: 00: 00) que corresponen a hora: minut: segon: frames. 

El codi de temps és molt important per al muntatge, ja que la transferència 
d'informació digital des de les cintes cap al programa d'edició es realitzarà a través 
d'aquest últim. 

Cada vegada que apaguem la càmera o mirem el que hem filmat el codi canvia. Per 
això, una manera de fixar-lo és enregistrar tota la cinta una vegada (per exemple 
posant la càmera a enregistrar amb la tapa abaixada dins de la seva bossa en un lloc 
silenciós), així la cinta ja tindrà un codi de temps continu que no canviarà quan filmem 
noves imatges, apaguem la càmera o tornem a mirar el que hem filmat. 

Quadre I 

El muntatge comença quan ja s'han enregistrat totes les cintes i s'ha recopilat tot el material que 
previsiblement s'utilitzarà per realitzar el vídeo (fotografies, vídeos ja enregistrats imatges 
d'arxiu, música, etc.). El primer de tot és realitzar un visionat i minutat del material enregistrat 
per saber amb quin material audiovisual es compta per al muntatge. Es tracta d'elaborar un 
guió d'edició. Caldrà veure totes les cintes, amb el codi de temps imprès a pantalla (hh: mm: ss: 
ff) i anar anotant en unes taules de temps la durada i la descripció de les seqüències. Per una 
banda, s'indicarà a quin codi de temps comença i acaba cada pla o seqüència. Per altra banda, 
es redactarà una descripció dels continguts (a quina seqüència del documental correspon cada 
pla, quina és la seva localització, si conté paraules o diàlegs, què es diu, quina és la presa 
vàlida, la qualitat del so és dolenta en un pla, hi ha diverses preses bones de la mateixa acció, 
etc.). El grup haurà de dir com vol muntar el documental, considerant també les diferències 
entre el guió inicial i el material vídeo de què disposem després de la filmació. Quan es visioni 
tot el que s'ha filmat, es va decidint quines imatges s'utilitzaran i quines no. Si disposem d'un 
bon storyboard, ens ajudarà per tal que el màxim de material que hem filmat s'utilitzi per a 
l'edició i reduirà el treball de muntatge. Veient el material, el grup ha de decidir amb quins plans 
crea les diferents seqüències i com se succeeixen les diferents seqüències. Com a resultat del 
treball tindrem un guió d'edició que ja ens indicarà com s'encadenen plans i seqüències. 

Edició /Muntatge 
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15.

. Si veiem que falta poc perquè s'acabi una cinta, n'hem de tenir una de nova 
preparada.
Quan fem una entrevista: 
Les persones que realitzen l'entrevista han d'explicar a la persona entrevistada 
les "normes" de l'enregistrament: quant durarà, cap on ha de mirar, com 
contestar, etc. 
L'entrevistador/a ha d'estar col·locat/ada al lloc cap on vulguem que 
l'entrevistat/ada dirigeixi la mirada. 
Preferentment l'entrevistat/ada no ha d'estar al centre de l'enquadrament.
Cal evitar realitzar preguntes que es responguin amb sí o no. 
Si no volem que la persona que entrevista aparegui en el pla, les preguntes han 
d'anar "incloses" a la resposta (és a dir, les respostes han de ser autosuficients 
sense la pregunta). 
L'entrevistador/a no ha de fer sorolls mentre l'entrevistat/ada parla, però ha de 
demostrar atenció amb gestos no sonors. 

Font: Tutorial de Vídeo  arrobaTV, ACSUR-LAS SEGOVIAS, SinAntena, Ecologistes en Acció. 



Aquest primer "mapatge" del material ens ajudarà a conèixer millor el resultat del rodatge i a 
preseleccionar les parts més interessants que transferirem a l'ordinador per realitzar el 
muntatge final. El material preseleccionat en aquesta etapa sempre és més gran que el que 
figurarà en el muntatge final, però més petit que la totalitat de material enregistrat. Les notes 
també serviran per poder accedir ràpidament a parts del material enregistrat que s'havien 
descartat en un primer moment però que després poden servir per al muntatge final. Amb el 
minutat se sap exactament on és cada pla. Per realitzar el visionat i minutat de manera 
col·lectiva seria necessari comptar amb les cintes, la videocàmera, un cable de connexió RCA, 
un equip de so i un projector de vídeo. Cal activar a la càmera la funció de sobreimprimir a la 
pantalla el codi de temps. El conjunt del grup prendrà notes amb paper i bolígraf dels continguts 
de les cintes. 

Número de cinta: 2/4 
Codi d'inici: 05'10'' (minut 5, segon 10) 
Tipus de pla: pla general mercat. Pla fix. 
Contingut: La senyora Marina entra a quadre i compra tomàquets a la parada de les verdures. 
Codi de sortida: 6'00'' 
Observacions: agafa bona. 
Amb aquestes anotacions ja sabem quin tipus de presa és, que la donem per vàlida, que dura 
50 segons i que és a la cinta 2. 

Una vegada fet el visionat i minutat, es capturen els vídeos de les cintes miniDV per passar a un 
programa d'edició. Per fer-ho, connectarem la càmera a un ordinador mitjançant un cable que 
arribi al port Firewire. La captura es realitza des de l'ordinador amb un programa d'edició de 
vídeo. Es recomana enregistrar totes les cintes en un disc dur extern per tenir-ho localitzat i 
eventualment poder fer còpies de seguretat. 

Posteriorment s'ha de plasmar el guió d'edició al muntatge físic del documental. Únicament 
amb l'ajuda d'aquesta guia el grup no estarà en condicions d'editar. El muntatge físic és l'etapa 
més complexa del procés de DSP des del punt de vista tècnic i la més difícil de realitzar de 
manera autogestionada per part d'un col·lectiu. Si no es disposa d'una persona amb 
coneixements tècnics que acompanya el procés, el grup haurà de buscar un manual d'usuari 
del programa que decideixi utilitzar i després, amb molta paciència, experimentar i anar 
aprenent amb la pràctica. 

Existeixen diversos programes d'edició que es poden instal·lar en un ordinador. Hi ha 
programes de programari lliure per a Linux (com per exemple Cinelerra: http://cinelerra.org), 
així com diversos programes comercials (Pinnacle Studio, Adobe Premiere, Final Cut, etc.). 

Gairebé tots els programes presenten una línia de temps sobre la qual muntarem pistes de 
vídeo, de so i de transició (per exemple fosa en negre). Una barra vertical indica a la línia de 
temps quina part s'està reproduint. 

Amb el programa podrem muntar el documental, eliminant els plans que no utilitzarem, 
ordenant els plans que volem a les seqüències, posant una seqüència després d'una altra, 
afegint-hi so, música, textos o altres efectes. Durant el muntatge és molt útil ordenar el material 
que hem filmat i que considerem apte per incloure al documental. Així, podem separar plans per 
categories: plans que estructuren les principals seqüències, entrevistes, imatges i sons de 
recurs (plans detalls, paisatges, plans de les localitzacions, etc.), etc. Les categories podran 
canviar en funció del material filmat de què disposem i de cada documental. 

El muntatge físic és la part del procés de realització d'un DSP on més útil resulta disposar del 
suport d'una persona tècnica que acompanyi el procés. Tal com hem comentat anteriorment, és 
l'etapa més complexa des d'un punt de vista tècnic perquè un grup sense experiència prèvia 
pugui portar-la a terme sense dificultats. Si es disposa d'una persona de suport, serà més fàcil, 
però haurà de ser molt acurada en la seva participació. El control excessiu sobre el muntatge 
d'un vídeo per part d'una persona facilitadora pot reduir l'impacte de la participació del grup en 
totes les fases anteriors. La selecció de les imatges que surten a la versió final és un dels 
moments en què la persona acompanyant pot acumular més control i poder sobre el procés. Es 
podria arribar fins a l'extrem de muntar una peça que no té cap relació amb el missatge i les 
intencions del grup que ha filmat les escenes. Per això, és imprescindible incorporar el grup i els 
seus criteris en aquesta fase fins i tot en els casos en què la complexitat tècnica del muntatge

Exemple: 
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exigeix que el facilitador s'encarregui de la part exclusivament tècnica. Per exemple, es poden 
visionar esborranys de muntatge en grup fins a consensuar una versió final. 

Quan ja es té el vídeo muntat, al final s'han d'incloure els títols de crèdits. Podrem incloure els 
noms i cognoms tant de les persones que protagonitzen el documental com de les persones 
que l'han realitzat. També s'hi ha de posar l'autor/a de la música si és necessari (a més del títol 
de la cançó, de l'àlbum, etc.), o reconèixer en els títols de crèdits les i els autors de material 
preexistent inclòs en el vídeo (fotos, vídeos, etc.). També hi podrem incloure agraïments, data i 
lloc de realització i el tipus de llicència a què s'acull el vídeo (vegeu el punt sobre Propietat del 
documental a l'apartat 2. de la Guia). 

Distribució / Difusió 

Una vegada que el grup ha acabat el seu documental, es pot començar a plantejar com 
ensenyar-lo i distribuir-lo. El més senzill serà realitzar unes còpies del documental en DVD per 
distribuir-lo i/o penjar-lo a Internet. 

D'acord amb els valors que impulsen la comunicació alternativa i el DSP, el vídeo es registrarà 
amb algun tipus de llicència copyleft. Una llicència com Creative Commons també facilitarà una 
difusió i ús del documental més grans. 

Hi ha diverses maneres de difondre el documental. El grup podrà organitzar visionats del vídeo 
a centres socials, centres cívics, etc. També es pot intentar negociar amb algun cinema 
(sobretot els més reduïts) o participar en algun festival de documentals o de curts. Els formats 
també poden ser variats. Al voltant dels visionats del vídeo es poden organitzar debats, 
cinema-fòrum o ajuntar diverses experiències i grups per realitzar un cicle de DSP, per 
exemple. 

A més de servir perquè més gent vegi el documental i reflexioni sobre les temàtiques tractades, 
organitzar actes de difusió del documental també pot repercutir favorablement en el grup. 
Muntar una trobada per passar el vídeo pot ser una excel·lent ocasió de celebració per ajuntar 
totes les persones que han estat involucrades en el procés. Organitzar actes de difusió també 
és una manera perquè el col·lectiu continuï actiu i mantingui el seu compromís de transformació 
social que ha cristal·litzat en el documental. 

Internet també és una de les opcions més accessibles i més eficaces de difusió. Encara que 
tingui un component més "passiu" respecte a l'organització de debats, cicles de documentals, 
etc., permet un accés fàcil al material audiovisual i accedir a diferents tipus de públic. A la llista 
de webs consultades que s'afegeix al final de la guia, per exemple, es poden veure molts 
documentals participatius. 

Existeix una gran diversitat de pàgines on es pot penjar fàcilment la feina, com per exemple 
BlipTV (www.blip.tv), Vimeo (www.vimeo.com) o YouTube (www.youtube.com). D'acord amb 
els principis del DSP, convé evitar plataformes que s'atorguen drets sobre els vídeos que 
acullen i buscar portals que permeten registrar els vídeos sota llicències Creative Commons, 
com ara BlipTv, per exemple. A l'hora de penjar els documentals, és bo tenir en compte el seu 
temps de durada i la seva mida. Serà més fàcil que la gent els vegi i hi accedeixi si no duren més 
de deu minuts i no superen els deu MB. Per això, per penjar a Internet un documental, cal 
canviar-li abans la mida perquè ocupi menys espai i comprimir el vídeo en un format que es 
pugui penjar fàcilment (MPG, AVI, MOV, etc.). 
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TRUCS I CONSELLS  - Exemple d'estructura i de continguts d'un taller de 
realització d'un DSP 

El guió que segueix és un exemple de com repartir els continguts de la guia. 
Estructura els continguts en un taller de realització de DSP per transmetre els 
coneixements a un grup i realitzar un documental. 

La persona que acompanya la formació, o el mateix grup si s'autogestiona, hauran 
d'establir un guió semblant que planifiqui el seu procés de realització del DSP. 

No n'existeix una recepta tancada. Un DSP es pot fer de moltes maneres, segons la 
persona formadora, les disponibilitats del grup, si el col·lectiu gestiona 
autònomament el procés sense suport de formadors, etc. 

En aquest exemple, es planteja un taller d'un mínim de 60 hores de durada, que es 
poden repartir des d'un parell de setmanes fins a diversos mesos. 

També cal distribuir les diferents dinàmiques participatives incloses a la guia i/o altres 
dinàmiques que acompanyin cada contingut teòric presentat. 

Estructura i continguts d'un taller: 

 Presentació a càmera i primera pràctica (quadre E de la guia). 

 Anàlisi crítica dels mitjans de comunicació 
 L'espectre radioelèctric i el dret d'accés 
 El tercer sector de la comunicació i la comunicació alternativa 

Visionat de DSP (per exemple alguns documentals inclosos al DVD 1 adjunt a la guia) 
i de peces informatives o documentals dels mitjans de comunicació de massa. 
Finalitzats els visionats, es debaten amb les i els participants les principals 
diferències entre els DSP (comunicació alternativa) i els continguts dels mitjans de 
comunicació de massa convencionals. Quines llacunes presenten els missatges 
audiovisuals? En quina mesura els documentals vistos superen aquestes 
limitacions? 

 Què és un documental social participatiu?
 Principals potencialitats del documental social participatiu 
 Consideracions ètiques sobre la realització de DSP

Visionat d'un DSP (per exemple algun documental inclòs al DVD 1 adjunt a la guia). 

 Equips necessaris per realitzar un DSP, formats de vídeos i àudios 
 El codi de temps 
 Principals funcions de la càmera 
 Formats de difusió 

És important explicar les funcions de la càmera alhora que s'utilitza de manera que 
les i els participants puguin experimentar les seves diverses funcions mitjançant 
exercicis pràctics.

Dinàmica de presentació i pràctica de càmera (aprox. 2 h) 

Comunicació convencional i alternativa (aprox. 4 h) 

El documental social participatiu (aprox. 2 h) 

Aspectes tècnics (aprox. 3 h) 

·

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

Quadre J 



Llenguatge i narrativa audiovisual (teoria i pràctica) (aprox. 8 h) 

Narrativa i guió (aprox. 10 h) 

Rodatge (aprox. 14 h) 

Edició i muntatge (aprox. 15 h) 

Distribució i difusió del documental (aprox. 2 h) 

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·

·
·
·
·

·

 "Dins del camp" i "fora del camp" 
 Tipus de plans 
 Punts de vista 
 Moviments de càmera 
 Composició 
 Temps i transicions 
 Continuïtat 
 So 
 Colors 
 Guió 
 Muntatge 

És molt important que els coneixements sobre llenguatge i narrativa audiovisual es 
transmetin mitjançant pràctiques de vídeo i el visionat d'altres DSP. L'ideal seria 
introduir o acompanyar tot nou coneixement amb una dinàmica participativa que 
permeti a les i als participants entendre-ho a la pràctica o mitjançant el visionat 
d'algun documental (per exemple algun documental inclòs al DVD 1 adjunt a la guia). 

 Elecció del tema del documental 
 Explicar històries mitjançant el llenguatge audiovisual 
 Elaboració d'un guió 
 Elaboració d'un storyboard 

 Planificació del rodatge 
 Rodatge 

 Com editar 
 El guió d'edició 
 Equips i programa d'edició 
 Edició del documental 

 Com difondre el vídeo i per quins mitjans 
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LLISTAT DELS DOCUMENTALS I MATERIALS INCLOSOS ALS 2 DVD ADJUNTS 

DVD 1:  Documentals participatius

Llistat dels documentals inclosos al DVD adjunt:

Un futuro de cuidado
9 min 30 s/Espanya 

Para Nayita
18 min/Guatemala 

¿Alguien sabe leer y escribir en Aymara?
11 min/Bolívia 

Volem !
6 min. 24 seg. / Cataluña

Making-of Volem !
10 min 57 s/Catalunya 

Los pasillos de la memoria
16 min/Espanya 

Verdes, rojas y amarillas
7 min/Espanya 

Rompiendo muros
6 min 30 s/Bolívia

Trabajo Infantil en Nablus
23 min/Palestina 

DVD 2: Material didàctic 

Materials inclosos al DVD "Así se hizo el NIC. Material didáctico":

 Vídeos que abracen tot el procés d'un taller de documental social participatiu 

 Guia en PDF "Así se hizo el NIC. Material didàctic" i altres materials del taller 

 Documental "El tanque"  (17 min, Guatemala) enregistrat en el marc del taller 

·

·

·

La mayor parte de mi vida
7 min/Bolívia 

Making-of La mayor parte de mi vida
7 min 30 s/Bolívia

Hores verdes
6 min 24 s/Catalunya

Patio trasero
16 min/Bolívia 

Álbum familiar
15 min/Guatemala 

Desafiando fronteras
14 min 30 s/Espanya 

Cajero fuera de servicio
8 min 32 s/Espanya 

Diferentes estilos, mismos caminos
23 min 30 s/Bolívia 

Vestidos y polleras
6 min 30 s/Bolívia 
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PÀGINES WEB CONSULTADES 

acsur.blip.tv/

www.noticierointercultural.org / www.vimeo.com/acsurnic

www.zalab.tv/

okupemlesones.org/

www.agoratv.org/

es.arcoiris.tv/

insightshare.org/

es.alternativechannel.tv/

cicomunica.blogspot.com/

www.comunicacionyciudadania.org/

www.vive-fr.org/

guerrillatv.blogspot.com/

www.real-time.org.uk/

fscomu.blogspot.com/

www.medioscomunitarios.net/

www.pluralia.tv/

www.ecologistasenaccion.org/tv

www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/communication-videos/

-48-


