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CULTURA AUDIOVISUAL – BATXILLERAT 
INS MONT PERDUT. CURS 2019/20 
COMENTARI/CORRECCIÓ PRÀCTICA BLUE VELVET 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
Benvolgudes i benvolguts,  
 
Primer que tot vull felicitar-vos perquè heu entès perfectament el funcionament de la 
pràctica. Els objectius que tenia pensats per aquesta s’han complert.  
 
Hi ha hagut comentaris força interessants i encertats, d’altres menys, però sempre 
mostrant implicació, educació i respecte. En línies generals s’ha analitzat en profunditat 
la seqüència.  
 
En una altra ocasió, reviseu l’ortografia, lèxic i gramàtica abans de fer-me arribar el 
vostre comentari. Teniu eines a l’abast per fer-ho. Molts heu tingut cura en aquest sentit, 
altres no tant.  
 
També us demano que llegiu atentament les instruccions de l’enunciat quant a fons i 
forma. En ser la primera pràctica, he estat més flexible en aquest sentit, però en 
endavant no ho seré tant. 
 
2. FUNCIONAMENT DEBATS 
 
Per començar m’agradaria fer algunes consideracions sobre el funcionament del debat: 
 

- Per una altra ocasió, eviteu fer escrits excessivament descriptius; és a dir, si 
volem saber què es veu en la seqüència, anem a veure la seqüència, no cal que 
ho expliquem de nou. Les reflexions han d’anar més enllà del que “veiem” i 
aprofundir en el que “mirem”. 

- Està bé citar a companys per valorar el seu comentari, una altra cosa és que la 
vostra aportació es basi única i exclusivament en aquests, o es recolzi en les 
reflexions d’altres en excés.  

- Estalvieu-vos enviar tots els missatges de cop. 
- Eviteu també enviar els missatges a última hora de debat, sobretot si és el 

primer; està permès, però no facilita la interacció entre aquests. 
- No he “penalitzat” per errades tècniques a l’hora d’explicar algun concepte, 

perquè entenc que són qüestions que tractarem en unitats posteriors i encara no 
domineu, però abans d’entrar de ple en l’anàlisi d’una seqüència o altres 
pràctiques, si us plau, reviseu els següents conceptes. 

 
3. CONCEPTES BÀSICS  
 

• Fosa/dissolució encadenada: Tècnica de transició que sobreposa dues preses 
durant un interval de temps.  

• Panoràmica: Moviment de la càmera, fixa sobre un trípode, que efectua un 
moviment de rotació horitzontal, vertical o en diagonal.  

• Travelling: Moviment de la càmera que es desplaça sobre uns raïls, lateralment, 
cap endavant o cap enrere  
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• Enquadrament: Límit del camp visual enregistrat. 
• Fotograma: Imatge aïllada d’un pla. (En cada segon d’una pel·lícula hi ha 24 

fotogrames, són els famosos “FPS”). Seria l’equivalent a una grafia en 
l’escriptura.   

• Pla: Fragment d’una pel·lícula que es troba entre talls (en el mutatge). És la 
unitat bàsica de la gramàtica audiovisual. Seria l’equivalent a les paraules en 
l’escriptura.  

• Escena: conjunt de plans que tenen unitat de temps i espai. Equivaldria a una 
oració en llenguatge de text. 

• Seqüència: successió d’escenes amb unitat narrativa. (Ja ho parlarem, però en 
alguns casos, i depenent del país, s’utilitza el terme seqüència per descriure 
escenes i també aquestes). Equivaldria a un paràgraf i/o fins i tot un capítol d’un 
llibre. 

 
El que hem analitzat és una SEQÜÈNCIA DE MUNTATGE, ja en parlarem a classe. 
 
Procedeixo a fer el comentari de la seqüència, tot citant alguna de les aportacions més 
encertades. De ben segur que n’hi ha moltes altres de tant o més bones, disculpes 
anticipades per si no cito a tothom; i disculpes també per l’extensió, però comprendreu 
que per fer una síntesi de tot el comentat, més la “correcció” de la seixantena de 
missatges, és necessari fer-ho amb certa calma i en més d’una pàgina...  
 
4. TEMA 
 
Una característica de tota la filmografia d’en David Lynch és que és atrevit, fins i tot 
afegiria provocador; tant en l’elecció de temes com en la forma d’exposar-los.  
 
En aquests dos minuts i escaig deixa clar el tema de la pel·lícula. Ens convida a obrir els 
ulls i veure què pot haver-hi darrere la cortina de VELLUT BLAU, perquè la vida és 
com un TEATRE. Si anem més enllà del que l’espectador veu (observa o mira) en un 
escenari, hi trobarà coses menys agradables, per tant, la temàtica principal de la 
seqüència és: les FALSES APARENCES. Vivim sota un fals ordre establert, res és el 
que sembla.  
 
Tal com comentava en David S.: “els escarabats són el reflex del sector obscur de la 
nostra societat”. Perquè la nostra societat, malgrat que aparenti ser feliç, massa gent tot 
sovint, no ho és. ALLÍ ON HI VEIEM FLORS, SI MIREM BÉ, HI TROBAREU 
ESCARABATS. Com deia l’Ainoa R. amb altres paraules: “fins i tot en les coses que 
semblen perfectes, hi ha lletjor i decadència sota la superfície.” 
 
Lynch és de l’Estat de Montana d’EUA, i en aquests dos minuts i escaig, sembla voler 
desafiar el modus vivendi d’aquestes àrees semi-urbanes o semi-rurals (depèn com ho 
vulguem mirar). En aquests indrets –aparentment- mai hi succeeix res; però si excavem 
una miqueta (escarabats), trobem les mateixes misèries que a la barriada o suburbi de 
més mala fama de qualsevol metròpoli.  
 
Lynch ens mostra tota aquesta temàtica a través de 2 RECURSOS NARRATIUS, 
METÀFORES I CONTRASTOS: LLUM vs OBSCURITAT; VERITAT vs 
MENTIDA; FICCIÓ vs REALITAT; CALMA vs ANGOIXA; CEL vs TERRA;VIDA 
vs MORT. 
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L’Ainoa N. ja apuntava alguna idea en aquest sentit en el primer comentari més algun 
altre: “Al primer fotograma, part de la dualitat de colors ,el de la terra i el blau del cel, 
que podria ser la vida terrenal i la vida celestial.” (…) “Al final de les primeres 
escenes d’aquest film, ens mostra una imatge sota terra amb escarabats que s’estan 
alimentant. I si el que pretén Lynch és crear una història paral·lela connectant la vida i 
la mort?” Com deia també l’Otman, en Lynch ens vol introduir en un “món fosc i ple 
d’insectes”. 
 
L’Ainoa R. també ho feia prou clarament: “El contrast entre estils d’il·luminació entre 
el suau barri assolellat i la fosca escena d’insectes estableix la coexistència de dos 
mons separats, un d’innocència i felicitat, l’altre de brutícia i violència, ni conscient de 
l’altre. Per concloure es pot dir que el seu missatge bàsic: fins i tot en les coses que 
semblen perfectes, hi ha lletjor i decadència sota la superfície.” 
 
En David S. ho encertava força en poques paraules: “El que ens està mostrant David 
Lynch és un artifici, una obra de teatre creada per donar “la visió” una visió de 
l’Amèrica perfecta, barris residencials en cases unifamiliars on regna la pau i la 
seguretat. Però Lynch ens mostra que aquesta “visió” és més pròpia de la fantasia i la 
realitat és un altre.” 
 
Interessant també l’aportació de l’Òscar V. també en aquesta línia: “Hi ha un signe 
filosòfic que pot fer referència a questa pel·lícula, el yin i el yang, que el seu significat 
es que dins de tot ho bo i a alguna cosa dolenta i a la inversa.” 
 
Només si furgues una mica, com pot fer un escarabat en el terra, trobes un submón 
totalment antagònic al que ens mostra el decorat establert i que inconscientment hem 
acceptat. 
 
5. INICI SEQÜÈNCIA 
 
Tal com ha descrit la Layla “la seqüència comença amb un teló de vellut blau onejant 
lentament i a continuació trobem el cel blau.”  
 
Estigueu sempre molt atents als inicis, perquè les pel·lícules comencen en els crèdits. I 
Blue Velvet no n’és una excepció. Lynch ens avisa: el que veureu a continuació és tot 
FICCIÓ, perquè com deia aquell: “la vida és un teatre”  
 
No us oblideu d’atendre a la tipografia, tots els detalls comuniquen quelcom, l’Ainoa R. 
ja ho advertia:  “En aquests 2 minuts inicials de “Blue Velvet”, per descomptat el 
primer que veiem són els crèdits d’obertura. Ens introdueix dins d’aquest món amb una 
elegant tipografia cursiva que s’esvaeix sobre un teixit de vellut blau que es balanceja 
suaument (...)  Amb tot això podem adonar-nos que David Lynch utilitza la pantalla 
com si fos un llenç on poder trobar quadres en moviment. ” 
 
La Cristina M. també fa una descripció de l’inici de la seqüència prou bona: “La 
primera imatge que veiem dins de la part inicial és un fons de vellut blau que, s’anirà 
esvaint lentament i barrejant-se amb el blau d’un cel encantador i lliure de núvols, a la 
vegada, comença la cançó central del film combinada amb el dolç cant d’uns ocells. La 
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càmera fa una panoràmica vertical i ens deixa davant d’una tanca blanca amb roses al 
voltant i amb el cel de fons.” 
 
6. LA MÚSICA 
 
Agraeixo la recerca que ha fet algun de vosaltres per citar l’autor de la peça musical, 
més enllà de l’intèrpret que la va donar a conèixer. 
 
Alguns de vosaltres relacioneu BANDA SONORA exclusivament amb la música, i la 
banda sonora des d’un de vista més conceptual és el conjunt de paraules, sons i música 
que acompanyen una pel·lícula; a aquesta l’acompanya tot un disseny de so (igual que 
en la imatge hi ha un tractament visual). Cert és, que a vegades s’utilitza per referir-nos 
només a la música.  
 
Respecte a la música, tal com apuntava l’Ivan S. en molts casos es compon 
expressament per a la pel·lícula i és orquestral; però també són molts els directors que 
aposten per comprar els drets de diferents peces amb varietat d’estils, però que juntes 
presenten certa unitat estètica i es converteixen en la banda sonora musical de la 
pel·lícula; Martin Scorsese o Quentin Tarantino ho acostumen a fer, per cert, directors 
que integren molt bé peces musicals “antigues” en el cinema més contemporani. 
 
Molt d’acord amb el que apuntàveu molts de vosaltres (l’Ivan, la Clàudia, la Carla i 
l’Ana,…): la música ajuda a molt a potenciar emocions, subratllar idees o acompanyar i 
complementar imatges. Però llavors preguntem-nos: “She wore blue velvet…” (ella 
vestia de vellut blau…), és una referència a EUA… ELLA és EUA? EUA es vesteix de 
vellut blau? Té alguna relació amb el que comentarem en següent apartat sobre les 
flors? Tot és una aparença, tot és un teatre? Tot és mentida? M’ha semblat curiós que 
feu referència a la música en diverses ocasions, però no heu traduït la lletra d’aquesta 
(algú ho ha apuntat tímidament), o com a mínim, no ha quedat reflectit clarament en els 
vostres comentaris. Tot té una raó de ser-hi i complementa algun aspecte.  
 
La música pot ser extradiegètica (no forma part de la narració, està fóra la ficció i els 
personatges, però d’alguna manera connecta amb ells/es); o diegètica (forma part de la 
ficció; exemple: un personatge connecta la música amb el mòbil), ja treballarem més 
endavant les diferències. 
 
Per cert, molt interessants les aportacions musicals des d’un punt de vista tècnic d’en 
Ivan S. Una mostra de com es juga amb els diferents elements, perquè tots ells 
comuniquin en un sentit i acabin teixint un conjunt coherent. 
 
7. FLORS 
 
Tractar un tema (i subtemes) tan complex, ampli i/o abstracte no és fàcil, i en Lynch ho 
exposa amb elegància i diversos exemples.  
 
Un d’aquests exemples -com apuntàveu molts de vosaltres- està relacionat amb les flors. 
Les roses davant la tanca blanca i el blau cel de fons: podria ser perfectament una 
metàfora de la bandera/societat nord-americana.  
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L’Ainoa R. escrivia prou bé el següent: “El marc es dissol en un cel blau i la càmera 
s’inclina cap avall per revelar el primer tret de les roses sobre la tanca. Amb aquesta 
primera visualització podem establir l’escenari com a típica ciutat suburbana. Convé 
ressaltar l’aspecte visual que ens mostra les roses vermelles brillants, la tanca blanca i 
el cel blau, ja que pot fer referència als colors de la bandera americana. Tant els 
aspectes visuals com audibles d’aquest tret donen una agradable sensació de seguretat 
i serenitat.” 
 
La Judit S. ja ho comentava perfectament ”En aquestes escenes és molt perceptible el 
contrast i el cicle de la vida. Just després del teló apareixen unes roses que contrasten 
molt amb el color del cel, són dos colors contraris que, com ha dit l’Ainoa Navarro, 
poden fer referència a la vida i la mort.” 
 
Molt important el comentari d’en David S relacionant les flors amb l’“artificialitat, 
però no una artificialitat de les mateixes flors sinó de la situació, són flors que no estan 
en el seu hàbitat sinó que artificialment s’han plantat vora les tanques per lluir.”  
 
Heu explicat que el color vermell simbolitza perill i el groc, per un costat alegria i 
diversió, i per l’altre, malaltia/mort. També heu reflexionat vers la simbologia de les 
flors, però és curiós que no us hàgeu detingut tant a pensar què simbolitzen les roses i 
les tulipes en sí, independentment del color, i que siguin flors.  
 
Només la Carla i en Maruan han fet alguna reflexió al respecte; Carla:“les roses perquè 
són molt boniques físicament, però en el fons poden arribar a punxar-te amb les seves 
espines. El que pot ser una metàfora pel fet que si les veus de lluny semblen perfectes, 
però si et submergeixes, t’apropes i les toques, et punxen i et demostren la vertadera 
realitat.” En Maruan deia: “flors vermelles que poden tenir relació de tranquil·litat 
d’un amor romàntic, passió, sexualitat,…” 
 
Jo mateix us afegeixo una idea sobre les tulipes grogues i que a la Judit S. li ha faltat 
molt poquet per arribar-hi: aquestes s’acostumen a regalar a malalts, per il·luminar-los i 
així contagiar-los d’optimisme. La societat que ens suggereix en Lynch, està malalta? 
 
Com deia en Maruan, d’entrada tot sembla “un dia perfecte”. La Layla ho explicava 
molt bé: “Alguna cosa oculta amenaça sota l’aparença amable i quotidiana de les 
coses: la casa, el barri, l’escola.” O com deia l’Àngel: “David Lynch vol mostrar una 
imatge tranquila, molt pacífica, una Amèrica sense cap tipus de mal estar sense 
guerres, tot és perfecte.” (Vigilem parlar d’Amèrica quan ho fem només d’una part 
d’aquesta) 
 
En els anteriors comentaris es veu clarament com heu buscat i vorejat en repetides 
ocasions una expressió que defineix molt bé el moment, aquesta seria: CALMA 
TENSA. 
 
8. BOMBERS I NENS 
 
Trobo que aquí pel motiu que sigui no hi heu aprofundit massa, però l’Àngel i en Raúl 
sí que han comentat algun aspecte que s’aproximava a la idea que el director (i autor) 
vol mostrar-nos. 
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En Raul deia: “creuen nens per un pas per a vianants amb total seguretat, ja que hi ha 
una dona tallant el pas als cotxes fins aquí tot es veu molt bé, podem apreciar la ciutat 
tranquil·la la qual no passa res”.  
 
Una vegada més, en David Lynch -i en Frederick Elmes, director de fotografia- ens 
retraten les aparences. La típica escola on tots els nens s’hi dirigeixen en perfecta fila 
“d’un” pel carrer, però després dins l’aula s’estiren dels cabells i es fan bullying els uns 
als altres. Evoca també una altra idea, estem educant per a la diversitat o per 
l’homogeneïtzació de les societats? Tots amb la carpeta i la bossa de l’esmorzar 
caminen en una ÚNICA DIRECCIÓ, perfectament alineats. 
 
Important: l’STOP de la mestra; deixem que els infants investiguin i experimentin (pels 
llocs on no es pot passar) o els hi tallem les ales i condicionem que acabin apostant tots 
pel mateix CAMÍ? Van per on diu la mestra, no es desvien; van per on la societat els 
marca, no desafien l’ordre establert. 
 
En relació al bomber. En Lynch té l’atreviment d’introduir una curiosa provocació a 
l’espectador: un actor mira a càmera (pla difícil de trobar i també de justificar… 
Evidentment els actors mai miren a càmera). Fent saludar el bomber a l’objectiu, com si 
ens estigués convidant a aquest lloc tan idíl.lic, ens suggereix que el bomber sap que tot 
és un decorat? L’Home bomber, és conscient que l’estan gravant? Lynch ens adverteix 
que així pot ser…Per tant i lligant-ho amb el teló d’inici, ens vol transmetre que la vida 
massa vegades és un decorat, i el pitjor de tot, que tothom ho sap. Convida a 
l’ESPECTADOR a pensar que ell també forma part ACTIVA d’aquest espectacle? 
 
9. EL CICLE DE LA VIDA 
 
La mort de l’home i l’aparició del nen simbolitza el cicle de la vida. Com deia algú (ja 
us vaig dir que utilitzeu correus on aparegui clarament el vostre nom, de no ser així no 
us avaluaré): “ ens ensenya les etapes de la vida quan s’és nen, quan s’arriba a la 
joventut, a l’adultesa, a la vellesa i per últim a la mort” Dit d’una altra manera, uns 
arriben, altres se’n van. 
 
En diferents comentaris heu fet referència a la metàfora amb la mànega: Vol dir que la 
vida -com una mànega- es pot tòrcer en qualsevol moment? = La mànega són les venes 
per on hi passa la sang-aigua i en qualsevol moment poden rebentar? O ens prepara a 
partir d’un fet comú i quotidià, una mànega torçant-se, per presentar un fet insòlit, un 
home que mort de cop i volta mentre regava plàcidament el seu jardí: LA VIDA ÉS 
IMPREVISIBLE. O potser, simplement EVOCA, creua diferents idees-metàfores i 
l’espectador imagina la que més el satisfà o amb la que s’identifica.  
 
En aquest sentit la Maria ha escrit: “Potser és una metàfora de què la vida passa rapida 
i quan menys t’adones s’acaba, i s’acaba quan menys t’ho esperes.” 
 
L’Àngel ha deixat anar una idea que ha passat un pèl desapercebuda i trobo que era prou 
interessant: “no saps quan et pot passar qualsevol cosa.” La IMPREVISIBILITAT 
(també) DE LA MORT. En aquest sentit l’Abde deixa un comentari prou encertat: 
“tragèdia que esta passant, ja que el nen es petit, i al ser petit es ignorant, igual que el 
gos.” És a dir, la vida passa i acaba: ningú és imprescindible; l’home és mort, però el 
gos aprofita l’aigua, i els escarabats continuen trobant-se allí, darrere aquest teló de 
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vellut blau TREPIJANT-SE ELS UNS AMB ELS ALTRES, BEVENT LA MATEIXA 
AIGUA QUE REGA LA GESPA, AQUELLA DE L’HOME I LA DEL GOS. 
 
L’Òscar V. fa un comentari prou interessant relacionat amb un altre de l’Ainoa R: 
“apareix un gos bevent aigua de la mànega i un nen petit, com diu la meva companya, 
es pot interpretar com que la ignorància es felicitat, ja que els dos individus no tenen 
idea de que es ho que passa. Al ser ignorant no t’adones de les coses amb perjudici, i 
vius feliç amb ignorància” Podríem dir que l’autor utilitza el nadó i el gos per fer una 
metàfora de la societat? 
 
La Carla ha aportat una reflexió prou interessant en relació a l’accident de l’Home: “A 
vegades no ens adonem que està succeint, no ens molestem en assegurar-nos de quin és 
el motiu pel qual estan succeint les coses; simplement les intentem solucionar a la 
força. La majoria de vegades que ho fem així, per anar més de pressa, triguem més i/o 
acabem pitjor del que hagués passat en reflexionar una mica.” 
 
M’ha estranyat que ningú hagi prestat atenció a una qüestió que a parer meu és força 
dramàtica: l’home ha passat els últims minuts de la seva vida regant  la gespa del jardí, 
mentre la seva dona mirava la televisió.  
 
Tal com apuntava la Cristina “càmera grava la televisió, trobem un moment tens, 
d’intriga i de por”. S’enquadra el televisor i en Lynch ens ofereix un PLANT O 
ANTICIPACIÓ, la pel·lícula que es veu sembla de cinema negre o com algú deia, 
policíaca. l’Òscar V. també comentava: “En la pel·lícula apareix una pistola, allà es 
pot donar a entendre que alguna cosa dolenta passarà,” 
 
La Carla feia el comentari: “És llavors quan se’ns representa l’altra realitat oculta rere 
la perfecció. La càmera s’introdueix en la gespa d’aquest jardí, i ens mostra milers 
d’insectes, paneroles i escarabats. D’aquesta forma, s’uneixen dos mons, el lluminós 
que veiem i el tenebrós que està ocult.” 
 
Que després de la mort de l’home, passem a un pla subterrani és casualitat? Metàfora 
d’un enterrament? 
 
10. COM HO DIEM 
 
Si alguna cosa ens ha demostrat aquesta seqüència: COM transmetem un missatge és 
quelcom important. Per tant, a partir d’ara evitem expressions com aquestes: 
 

- La Banda Sonora “TOCA”, la cançó que S’ESCOLTA, o “SONA” una melodia: 
aquesta no toca res, si és música se suposa que ja s’escolta, i per tant, sona; 
podem dir la Banda Sonora/música ÉS... o entra la peça Blue Velvet… (per cert, 
en la seqüència no hi ha 3 cançons diferents) 

- La càmera “GRAVA”: sí, les càmeres graven; però el més important és què 
s’enregistra i perquè es decideix així; per tant parlarem d’un Pla general, Pla 
Curt; d’un gat en l’enquadrament; o d’un contrapicat que ens mostra un gos. 
Que tot està enregistrat per la càmera ja ho sabem. 

- La càmera s’endinsa: la càmera no s’endinsa enlloc, perquè llavors pot espatllar-
se; si un cas passe’m d’un pla X a un altre X, o fem una panoràmica de XXX a 
XXX, o un travelling lateral de la columna a la porta d’entrada… 
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Per concloure, un dels objectius de la pràctica era que us adoneu del perquè algunes 
pel·lícules són considerades ART i altres simplement entreteniment. No és una qüestió 
simplement de gustos. A la vista està amb els comentaris. 
 
En resum, com ja apuntava l’Ainoa N: “una pel·lícula en la qual cada pla, cada gest, 
cada objecte, té un significat.” I Podríem dir el mateix de les pràctiques que fem a la 
matèria! Un plaer llegir-vos. Fins la vinent! 
 
PS: Recomano molt The Straight Story d’en David Lynch (Una història Verdadera, 
1999) Preciosa pel·lícula que mostra la singular estima entre dos germans... Un altre 
exemple de com narrar amb imatges i el poder evocador d’aquestes. 
 

Òscar Estany 
Terrassa, 27 de setembre de 2019 

 


