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CULTURA AUDIOVISUAL

 A MÚSICA E O CINEMA

Actividade  dirixida a alumnos/-as de 2º de BAC

Ao longo da Historia do cinema a Música, como ben sabedes, xoga un papel moi importante

no resultado final dun film. Ao longo destes días iremos facendo un pequeno repaso por

distintos aspectos neste eido, coa finalidade de que disfrutedes de grandes momentos que

música e cinema nos deixaron. 

Lembras a definición da Función expresiva da Música no cinema?

- FUNCIÓN EXPRESIVA: Nesta categoría sitúase o uso da música relativa á emotividade, ao

sentimento,  ao aparello  sonoro como vehículo  de transmisión de sensacións.  É tamén a

parte máis subxectiva da recepción,  pero un dos aspectos músico- cinematográficos que

máis foron  postos en relevo.
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Neste apartado tamén cabe incluír o rol da música como potenciadora da recepción, xa que

supón unha parte determinante no proceso de creación artística do cinema e forma parte da

esencia cinematográfica. É o/a espectador/a o que capta a forma total da película, o que

recibe os elementos separados como un todo, o receptor que concede un sentido ao que

acontece na pantalla.

Temos exemplos maxistrais na composición de bandas sonoras nos que a música xoga un

papel fundamental. Por exemplo, na película Crash, na escena do accidente de coche, todos

os  espectadores  e  espectadoras  agardarían  unha  música  con  ritmo,  rápida  e  intensa

acompañando a esta escena violenta, mais o compositor (Mark Isham, un dos grandes do

noso tempo) aposta por un tema suave e suxerente, que lonxe de estar fóra de contexto,

aínda aporta máis dramatismo á escena convertindo á Música nunca xeradora de emocións.

Non deixes de ver este vídeo para entender, que en moitas ocasións, a función expresiva

alcánzase  por  camiños  que,  a  priori,  non  asociaríamos  ás  características  da  escena

ofrecéndonos un universo interdisciplinar onde Música, Imaxe e Poesía van collidas da man.

Se tes tempo, recoméndoche que vexas enteira esta película.

 A escena da que che estou a falar é a seguinte:

https://youtu.be/S9E8MwrvxSM
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