
L'IDENTITAT DEL TEMPS AL MOVIMENT CINEMATOGRÀFIC  

El cinema és la suma d'una successió temporal d'axiomes que 

escruten el fet estètic; no obstant això, aquests axiomes per 

assegurar la seva veritable existencia, primer han de ser 

percebuts a través de l'experiència suportant tot tipus de 

proves a què sotmetem la seva entelèquia, bé des del punt de 

vista teòric o mitjançant l'experimentació; i segon, i per tan, 

poder ordenar i classificar-se d'una manera lògica dins i fora 

de les estructures a les que pertanyen per poder ser entenses 

millor. 

El propòsit d'aquest treball és revisar algunes obres del 

panorama cinematogràfic actual per concretar les postures dels 

moviments de camps en la planificació del film; ens enfrontarem 

a les diverses possibilitats d'interpretar un film, per després 

d’emmarcar-ho sociològica i psicològicament poder comprendre-ho 

i explicar-ho millor. Així doncs, analitzarem els fenòmens 

físics i psicològics per concretar la procedència i l'estructura 

de les construccions cinematogràfiques, i tot seguit intentarem 

reconèixer la intenció dels directors a l'hora d'elaborar 

ambients ficticis. 

L’Anàlisi de la descongestió i la deconstrucció de moments 

clau en el recorregut, pausa o declivi de la càmera per 

seccionar la semiòtica del seu emplaçament. 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

La metodologia serà en tot moment pràctica. No obstant, 

serà necessari abordar una sèrie de continguts teòrics relatius 

al procés de comunicació i als rudiments teòrics i tècnics dels 

diferents mitjans de comunicació i els seus llenguatges 

respectius. 

Per als continguts teòrics s'utilitzarà, la major part de 

les vegades, el mètode maièutic: mitjançant preguntes dirigides 

(aprenentatge significatiu). 

Les anàlisis pràctics del material audiovisual aniran 

component el carcassa teòrica de cada capítol i la metodologia a 

utilitzar será la de projecte. 

El mètode empíric permetrà l'obtenció i elaboració de dades 

i el coneixement de fets fonamentals que caracteritzen els 

fenòmens. 

 

OBJECTIUS 

A- Relacionar observacions de fets estètics, buscar les 

estructures que els provoquen, i explicar les maneres 

d'emfatitzar aquests fenòmens en els dispositius fílmics; i 

d'aquesta manera satisfer la necessitat de l'ésser humà de 

comprendre el funcionament i l'estructura dels projectes 

cinematogràfics, a través del coneixement científic. 

B- Comprendre els principis que fonamenten el conjunt de 

l'activitat perceptiva i comunicativa audiovisual. 

C- Capacitar la conceptualització i l'anàlisi crítica adequat 

del desenvolupament històric de les representacions en la 

cultura audiovisual. 

D- Identificar i valorar les noves dimensions comunicatives de 

la revolució digital en la societat contemporània. 

 



RESULTATS 

La idea central d'aquesta anàlisi tecno ètic prova que sota 

la superfície del pensament i de la conducta humana en les seves 

representacions, tant els subjectes individuals com la dels 

grups o les cultures hi ha formes de comportament perceptibles 

que es poden desmuntar per esbrinar qui és el organitzador del 

nostre inconscient col·lectiu per poder reclamar el JO. 

Per això, hem de considerar que les tecno estructures s'han 

d'utilitzar com a marcs d'investigació per utilitzar aquesta 

experiència i desenvolupar teories i elaborar informes que 

permetin reforçar i complementar les nostres idees. 

En el cas que ens ocupa, concretament el cinema ha quedat 

demostrat que l'exercici de la cinematografia ha evolucionat de 

manera paral·lela als seus avanços tecnològics, desenvolupant un 

model semiòtic que ens ajuda a comprendre l'amplitud de les 

pel·lícules en tota la seva extensió. S'ha complert el nostre 

objectiu que no ha estat altre que intentar definir el camí que 

des del text audiovisual procuri a la nostra naturalesa una 

transparència en la veritat per estimular les dimensions dels 

nostres sentits. Que l'ésser i el poder ser es quedin 

perfectament definits amb la voluntat dels nostres principis 

ètics i estètics. 

 

 


