
	  

 
 

RESUM COMUNICACIONS EN CATALÀ 

 

13 de desembre, a les 12.30 hores 

• Lluís Prats (U. de Girona). Cinema-Costa Brava 

 

• Rocío Collado Alonso (U. de Valladolid), Susana de Andrés 

del Campo i Rodrigo González Martín. Política i transició en 

el cartell del cinema espanyol.Aquest article, que sintetitza els resultats 

d'un treball més ampli, intenta aclarir les relacions que s'estableixen entre el 

cartell de cinema espanyol i els canvis socials i polítics que es produeixen en 

el període conegut com a Transició democràtica espanyola. Per a això, 

centra el seu estudi en el cartell cinematogràfic, tractant d'establir les 

potencials correspondències que es plantegen entre aquest mitjà de 

comunicació i les profundes transformacions político-socials patides per la 

societat espanyola en aquests anys.  

 

• David Serra (U. de Girona). Ubicació relacional de la publicitat en 

relació al Machinima. La següent comunicació vol indagar sobre possibles formes 

alternatives d'entendre la publicitat en entorns virtuals, així com determinar-ne quina 

relació se'n desprèn en contacte amb el gènere audiovisual machinima. De forma 

sintetitzada, es vol obrir una via d'investigació on s'estableixi una nova perspectiva per 

repensar el producte publicitari en polítiques singulars com la plataforma Second Life. 

Tanmateix esmentar, com possiblement en aquestes relacions, s'alteren les fronteres 

categòriques de cada ens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

• Endika Rey (U. Pompeu Fabra, Barcelona). Relació títols de crèdit i 

cartell cinematogràfic. Relació títols de crèdit i el cartell cinematogràfic. 

Aquesta comunicació planteja que els títols de crèdit funcionen com el marc en la 

pintura. D'una banda, com a llindar i límit que limita la pel·lícula. Per un altre, com a 

estructures de la representació que presenten part del context on es genera la 

pel·lícula, i funcionen a més com a contracte amb l'espectador. Al seu torn, són 

fronteres entre l'illa imaginària fílmica i el món real de la sala de projecció. Els crèdits 

són indicadors del temps, lloc i tema diegétic de la pel·lícula a la qual acompanyen, 

però també reflecteixen les evolucions tècniques, narratives i de gènere de la història 

del cinema. Al llarg d'aquesta història, els títols de crèdit han estat explícitament 

lligats a altres pretextos fílmics com el cartell cinematogràfic. Aquesta comunicació 

pretén plantejar quins són les semblances i les diferències entre tots dos respecte al 

disseny, funcions, estructura i competències. 

 

• Diego Molla (U. de València). La publicitat amb personatges públics: 

beneficis i inconvenients. Certes agències de publicitat creuen que integrar un 

personatge conegut pel gran públic o, únicament, pel target del producte, pot 

resultar beneficiós. En la nostra productora hem realitzat espots amb personatges del 

mitjà televisiu com Loles León, Carolina Ferré o Esther Arroyo i esportistes 

“mediàtics” com David Meca, Juan Carlos Ferrero, Fonsi Nieto o David Albelda amb 

resultats dispars. La creativitat de l'espot ha d'aconseguir que el caràcter i la 

personalitat del personatge que protagonitzarà la campanya s'assembli a la pròpia 

del producte. Loles León es va introduir en un espot de Plàtan de Canàries que 

recordava al seu personatge de la sèrie Aquí no hay quien viva, mentre Juan Carlos 

Ferrero, també per a Plàtan de Canàries, recordava el seu èxit en la victòria de 

l'equip espanyol en la Copa Davis. En tots dos casos, com la presentadora Carolina 

Ferré per a la cadena de Cosmètica Druni, producte i personatge associaven la seva 

identitat. 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

• Gloria Jiménez (U. de Sevilla). L’ensenyament de la Publicitat i les 

Relacions Públiques  a través del cinema. Una aproximació al cinema com 

a metodologia docent audiovisual. El cinema és una de les àrees culturals que 

major poder de difusió té en els nostres dies. No podem obviar que les grans 

produccions, especialment les nord-americanes, ofereixen a l'espectador una gran 

quantitat d'informació de diversa índole que, a més, té per a l'espectador un gran 

poder d'atracció lligada normalment a la cultura i l'entreteniment. Així mateix, el 

món cinematogràfic s'ha vist molt atret, fonamentalment en l'última dècada, pels 

professionals de la publicitat i les relacions públiques. De fet, són molts els títols que 

en l'actualitat circulen sobre l'activitat professional de la disciplina o en els quals es 

pot observar les seves tècniques o plantejaments bàsics. És el cas de Relaciones 

confidenciales, Hangcock, o Todo por el éxito, entre d'altres. Però, a més de ser 

obres fílmiques d'oci, suposen també eines docents molt potents que arriben amb un 

gran impacte a l'alumnat. El cinema, a més és un útil docent que desborda cultura 

específica i general per als alumnes de Publicitat i RR.PP. que han de dominar les arts 

audiovisuals. En el present text expliquem l'experiència d'un projecte d'innovació i 

millora docent començat a la Universitat de Cadis que, posteriorment, contempla el 

seu desenvolupament a la Universitat de Sevilla.   

 

 

14 de desembre 

 
• Xavier Jiménez (U. Illes Balears). Ciutats plató. El retrat de 

Florència a través del cinema. Dins el corrent que podríem anomenar “turisme 

cinematogràfic”, s’engloben en els darrers anys tota una sèrie de noves tendències 

d’anàlisi cinematogràfic (rodatges a la ciutat, el cinema com a estratègia de promoció, 

localitzacions característiques, etc.), que estableixen una idea central: la ciutat deixa de 

ser un simple escenari i es converteix en un actor clau pel desenvolupament de la 

trama. Per norma general són les grans ciutats les que encapçalen aquesta classificació: 

Nova York, París, Londres, Berlín, Roma, Los Ángeles o San Francisco -que representa 

un dels casos paradigmàtic amb *Vertigo* d’Alfred Hitchcock, 1959-, encara que en 

aquesta comunicació es revisarà el retrat que el cinema ha atorgat a indrets més 

secundaris, que serà reflectit mitjançant la ciutat italiana de Firenze. D'aquesta manera 

volem demostrar que el setè art també s'ha “aprofitat” d'escenaris més desconeguts 

pel gran públic. 



	  

 
 

• Sílvia Espinosa (U. de Girona). Publicitat, ràdio, jingle. Quan a l'any 

1955 la ràdio va començar a publicitar una xocolata en pols amb un jingle que avui ha 

esdevingut quasi un himne de marca, molt poca gent prenia Cola-Cao. Aquest 

producte havia sortit al mercat feia menys de 10 anys i no tenia el recolzament 

comercial de la televisió que a Espanya començava a fer proves tècniques. Un producte 

bo i un encert musical van aconseguir tal impacte entre els oients de ràdio que a la 

dècada dels 60 el famós jingle es converteix en una pel·lícula que s’emetrà per 

televisió. La narració i el missatge es construeixen a la mida del jingle, és a dir es posen 

imatges a la lletra del "Negrito" per impactar per televisió amb el mateix missatge i la 

mateixa música que ja ha fet famós el Cola-Cao a la ràdio. En aquesta comunicació 

s’analitzarà el mític  jingle i el seu impacte mediàtic. 

 
• Joaquim Puig i Virgínia Luzón (U. Autònoma de Barcelona). 

Barrejant venda, emocions i música: la banda sonora dels spots televisius. 

La present comunicació parteix de la premisa que la existència d’una banda sonora pot 

esdevenir  en l'ús promocional en diferents àmbits i formats. Així dins del àmbit 

cinematogràfic serveix inicialment per il•lustrar i transmetre emocions a l’espectador 

que segueix la pel•lícula, però també es converteix en un producte comercial 

autònom. La tendència a incorporar cançons pop als films ha  reforçat aquest fet. En el 

cas de la publicitat, els spots de la televisió han emprat como variant als jingles 

específics dels anuncis adaptacions d’èxits pop o directament músiques de films sempre 

en contextos evocatius, de cita referencial o de paròdia. La banda sonora, mitjançant 

les emocions, promociona qualsevol marca o producte aliè o a ella mateixa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 

• Amy Sargeant (Tisch School of the Arts, Londres). Paròdies, 

cicles, spin-offs: Bond, Barclaycard i Johnny English. Personatge per a 

anuncis de Barclaycard, els 90s. La proposta de comunicació tractarà de Johnny 

English (2003) i Johnny English Reborn (2011) com a pel·lícules vehiculars d’un 

personatge inicialment creat per una premiada sèrie d’anuncis de Barclaycard als anys 

noranta. Protagonitzada per Rowan Atkinson, un espia de la MI7 propens als accidents 

(però vestit immaculadament), els anuncis van ser dirigits per John Lloyd, que 

prèviament havia dirigit a Atkinson a la petita pantalla als anys 80 a la sèrie televisiva de 

la BBC Blackadder (“L’escurçó negre”). Els tràilers de Johnny English Reborn l’estiu del 

2011 anunciaven la targeta Odeon Premier Club amb un estil semblant al de la sèrie 

d’anuncis de Barclaycard, amb un teaser de la trama i amb el lema de l’espia, “fem-los 

hi una puntada de peu”. Per la seva banda, els pòsters mostren a Atkinson amb una 

pistola a punt, amb el posat tradicional de Bond. 

 

• Ludovico Longhi (U. Autònoma de Barcelona). Carosello (1957-

77): El cinema al servei de la publicitat en la televisió. Des del 3 de febrer de 

1957 fins a l'1 de gener de 1977, quan encara les transmissions televisives a Itàlia 

eren pràcticament úniques, unificades i nacionals a tot el país, cada dia de 20.50 a 

21.00 (en ple prime time), es parava a mirar Carosello. Una cita familiar quotidiana 

que consistia en una sèrie de clips (sketchos còmics o espectacles musicals al més 

pur estil del teatre de varietats) emmarcada en una sintonia realitzada per L. 

Emmer. Es tractava de l'únic que contenia anuncis publicitaris, rodats en 35 mm, en 

meravellós blanc i negre, interpretats per famosos actors i dirigits per grans directors 

cinematogràfics. El present treball entén il·lustrar com el tot cinema italià de l'època 

que començava a enfrontar-se amb penúria de recursos es posa al servei de 

Carosello: raríssim cas en el qual el llenguatge cinematogràfic s'ha bolcat en TV tot el 

contrari del que passa ara, on la majoria de llargmetratges transalpins posseeixen el 

curt respir d'un serial. 

	  
	  


