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NOU Vídeos de Cultura Audiovisual II. PBAU 2022 

 

N’he fet una selecció variada, entre curtmetratges, videoclips i anuncis. Hi trobareu 

diferents efectes especials, tipologia de plans, muntatges, diferents llenguatges… 

Evidentment no fa falta una descripció pla per pla, sobretot si es tracta d’un vídeo amb 

molts de plans, sinó fer ressaltar els més utilitzats o els més destacats. 

He assenyalat a cada vídeo el motiu pel qual l’he triat, tot i que hi hagi més coses per 

comentar. 

Per tal que tots tinguem el mateix criteri, i com que hi ha diferents definicions segons 

els manuals, us dic les diferenciacions que faig servir jo pel que fa al muntatge 

depenent del temps i de l’espai. Muntatge alternat: dues situacions que passen al 

mateix temps en diferent espai; muntatge paral·lel: situacions que passen en diferent 

espai i diferent temps. 

 

1. NOU Loteria de Nadal de 2020 

Espot publicitari  

Muntatge paral·lel. Serveix també per parlar dels decorats, l’ambientació, a part de 
tipologies de plans…, i també, per a la part del comentari personal, per fer una reflexió 
sobre la situació provocada per la COVID.  

https://www.youtube.com/watch?v=WBqsD2JUahw 

 

2. NOU Charlie Puth, «We don’t Talk Anymore» 

Videoclip  

Pla d’imatge múltiple. Hi ha un moment, cap al final, en què sembla que els dos 
personatges es besen; seria també un tipus de muntatge relacional.  

https://www.youtube.com/watch?v=3AtDnEC4zak 
 

3. NOU Coldplay, «The Scientist» 

Videoclip  

Efecte especial de projecció inversa, posició i moviments de càmera. 

https://www.youtube.com/watch?v=RB-RcX5DS5A 
 

4. NOU El productor ejecutivo 

Videoclip  

Pla d’imatge múltiple: efecte del pla de pantalla d’ordinador, muntatge paral·lel. 

https://www.youtube.com/watch?v=sMeP21fiirk 
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5. NOU Daniel Powter, «Bad Day» 

Videoclip  

Típic muntatge alternat, fórmula de «salvament al darrer minut» (si voleu, podeu 
explicar antecedents d’aquest muntatge a: Fire, de James Williamson, Escola de 
Brighton (1901)   
https://www.youtube.com/watch?v=w_Hnzuyyg84. Vida d’un bomber americà, 
d’Edwin S. Porter (1903): https://www.youtube.com/watch?v=vW9ijs8zNow&t=172s) 

https://www.youtube.com/watch?v=gH476CxJxfg 
 

6. NOU Mi amiga Leti 

Micrometratge 

Per treballar el muntatge de diàleg pla/contraplà, salt enrere (flashback) o muntatge 
paral·lel, alentiment, so. 

https://www.youtube.com/watch?v=raxMqlVzxuI 
 

7. Playa y montaña  

Espot publicitari 

Veu en off, muntatge narratiu, efectes especials, missatge. 

https://www.youtube.com/watch?v=2dFtnHWbBIw&spfreload=10 

 

8. Cólera  

Micrometratge 

Per treballar posicions i moviments de càmera, missatge del pla final. 

www.youtube.com/watch?v=WKiKvlEBDjY 

 

9. El palo  

Micrometratge 

Per treballar moviments i posició de càmera. 

www.youtube.com/watch?v=cxtofbUZON8&list=PL1paeIBaAw9qZAN4Y0 

 

10. Estribillo  

Micrometratge 

Per treballar so i el muntatge de diàleg pla/contraplà. 

https://www.youtube.com/watch?v=_yUBGzeEyag&list=PL1paeIBaAw9qZAN4Y0 

 

11. Pipas  

Micrometratge 

Per treballar el pla seqüència i efectes de so. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4 
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12. Aqua, «Barbie Girl»  

Videoclip 

Per treballar pla d’imatge múltiple, diferents tipus de transicions. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A&list=PLXogPMnvZ7sQqWN1pDfYVeG

srkWYRa6Ex&index=25 

 

13. Robocop  

Espot publicitari 

Per treballar diferents tipus de muntatge, alternat, paral·lel. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xWpNlSHcpM&index=11&list=PLvY-

g0iKO2D1RVkqJ-dyJZx3c1a1Nf3jM 

 

14. Compromiso  

Micrometratge 

Pla subjectiu (punt de vista del moix). 

https://www.youtube.com/watch?v=-F4sld6iVms 

 

15. IKEA. Salvemos las cenas  

Espot publicitari 

Muntatge alternat, a part de diferents tipus de pla, pla mitjà, detalls, posicions de 
càmera. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ER2jqVE6jQ 

 

16. Patria. Salón Erótico de Barcelona 2016  

Espot publicitari 

Alentiment, tableaux vivents, banda sonora en contrast amb imatges. 

https://www.youtube.com/watch?v=6om5nTVyQlg 

 

17. The Climb  

Micrometratge 

Diferents posicions i moviments de càmera, accelerat, efectes de so. 

https://www.youtube.com/watch?v=D1PG8xC1yzI 

 

18. Je suis une enveloppe  

Micrometratge 

Contrast blanc i negre / color, muntatge alternat. 

https://www.youtube.com/watch?v=mmUrZ4h4V48 
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19. Mute. Subtravelling  

Micrometratge 

Posició de càmera subjectiva, efectes de so/música. 

https://www.youtube.com/watch?v=FO7368zeqdI 

 

20. Candela 

Micrometratge 

Muntatge paral·lel, contrast blanc i negre / color, missatge del vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFRoQw66vRQ&t=7s 

 

Vídeos descartats: 

 

2. Jain, «Come»  

Videoclip 

https://www.youtube.com/watch?v=KDXOzr0GoA4 

 

3. Paste of Love  

Micrometratge 

www.youtube.com/watch?v=8ZRLlyxvr6E 

 

18. No todo es lo que parece  

Espot publicitari 

https://www.youtube.com/watch?v=pqIYk408D64 

 

8. The Black Hole  

Micrometratge 

https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk&list=PLYoOuzyaZyf3bQYQTDqSC0k

KhHAeeyqYx 

 

9. A-Ha, «Take on Me»  

Videoclip 

https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914 
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