
 

 

 

 

RESUMS DE LES PONÈNCIES EN CATALÀ 

 

13 de desembre a les 11:30h 

 María Begoña Sánchez Galán, historiadora del cinema 

Els “cameos de la publicitat en les pel·lícules. Una història del product placement 

La relació de la publicitat amb la pantalla va néixer en l'últim terç del segle XIX, abans fins i tot 

de la invenció del cinema. A partir de 1870, en una època de canvis socials i econòmics en la 

qual el capitalisme estava donant els seus primers passos, els anunciants van aconseguir que els 

seus productes apareguessin projectats en les sessions de Llanterna Màgica. S'inaugurava amb 

això una nova pràctica, la d'introduir publicitat en els espectacles de projecció d'imatges que, 

amb el temps, s'anava a convertir en un destacat mitjà publicitari. 

 

Malgrat les enormes contradiccions que s'aprecien en la relació entre el Cinema i la Publicitat, i 

de l'eterna lluita entre la necessitat i el rebuig que la indústria del cinema mostra cap als 

anuncis, la publicitat ha sabut colar-se en el discurs fílmic i s'ha fet immortal gràcies a les 

pel·lícules. Per a això ha recorregut a moltes i molt diferents tècniques, entre les quals es 

troba la que coneixem com “Product Placement” o “Brand Placement”. Aquesta pràctica 

consisteix a situar articles i marques comercials en els escenaris de la ficció. Amb això 

s'aconsegueix donar visibilitat al producte i, la qual cosa és més important, identificar-l'ho amb 

els valors que transmeten les pel·lícules i els actors que les protagonitzen. 

 

El fet que la tècnica de l'Emplaçament de Productes s'hagi desenvolupat de manera 

extraordinària en la ficció televisiva de les últimes dècades, ha portat a molts investigadors a 

oblidar-se dels seus orígens cinematogràfics, que en la majoria de les ocasions situen 

erròniament en els anys vuitanta. Habitualment, els exemples anteriors a aquesta dècada es 

consideren anecdòtics i sense importància. Aquests emplaçaments són, no obstant això, 

fonamentals per entendre la manera en què el cinema i la publicitat han construït l'imaginari del 

consum que ha presidit tot el segle XX. En els emplaçaments publicitaris de les primeres 

dècades de la Història del cinema trobem no només el germen d'aquesta pràctica, sinó, també, 



els principis econòmics i socials que van convertir el cinema en una eina imprescindible per a 

l'expansió de l'economia nord-americana al mercat exterior. 

 

En aquesta ponència volem repassar les diferents tipologies que, des de l'origen del 

cinematògraf, ha anat desenvolupant la tècnica de el “Emplaçament de Productes”. Veurem 

com es classifiquen les diferents aparicions de productes i marques en la pantalla gràcies a 

exemples extrets de pel·lícules de totes les èpoques: del cinema dels Lumière als nostres dies i 

de Rodolfo Valentino al James Bond més actual.  

 

13 de desembre a les 16:00h 

 Anna Amorós, professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat 

(UdV). Investigadora principal del Grup I+D CS2 (UdV) 

Relacions entre Cinema i publicitat. Aportacions i reflexions en la investigació 

El text de la ponència és el resultat d'un llarg procés de reflexió que ha anat desenvolupant-se, 

en diferents moments i intensitats, durant bastant temps, però sempre vinculat a una mateixa 

qüestió: a quan es remunten les relacions entre cinema i publicitat i quin tipus de relacions 

s'estableixen entre ambdues? Una pregunta senzilla en el seu plantejament però carregada de 

complexitat. 

 

El grup d'investigació R+D CS2 de la Universitat de Vigo, creat en 1998 a l'Àrea de 

Coneixement de Comunicació Audiovisual i Publicitat, centra des dels seus inicis la seva 

investigació en aquesta línia de treball. Han estat anys en els quals des de perspectives diferents 

hem intentat buscar exemples que poguessin explicitar els vincles existents entre aquests dos 

camps. I amb el pas del temps ens reafirmem que la relació entre tots dos existeix cada vegada 

amb major força i no pot ser entesa d'una manera simple. La riquesa de matisos, la varietat de 

punts de vista és la que fa tant atractiva qualsevol aproximació al seu estudi. 

 

Al llarg d'aquests tretze anys, i amb dos projectes finançats per la “Càtedra Filgueira Valverde”, 

han anat sorgint reptes, cerca de nous camins, intercanvi de perspectives amb altres grups 

d'investigació i el més interessant és que anem superant etapes perquè estem immersos en una 

dinàmica sense tornada en la qual progressem cap al coneixement cada vegada més precís de 

les subtils vinculacions entre aquests dos àmbits. Una intervenció que aspira a tenir un cert 

caràcter provocador, a posar sobre la taula tot un seguit de possibilitats que no han de deixar-

se de costat quan analitzem les relacions entre cinema i publicitat, de tal manera que desperti 



l'interès per seguir aprofundint. En primer lloc, es planteja la necessitat de reflexionar sobre la 

utilització de la imatge cinematogràfica com a suport publicitari. En segon lloc, es busca posar 

de manifest les relacions entre cinema i publicitat. Però, donada la complexitat hem optat per 

establir dos enfocaments, un més cohesionat (la publicitat al cinema amb les seves modalitats) i 

un altre que ofereix una varietat de perspectives en el tractament (el cinema en la publicitat 

com a recurs creatiu). I, en tercer lloc, reflexionar sobre els nous vincles teixits pel cinema i la 

publicitat i les seves manifestacions en altres camps artístics (art-cinema-publicitat-moda). 

 

14 de desembre a les 9:00h 

 Stefan Roesch, expert en turisme fílmic i consultor sènior per la CenTouris al 

Market Research Institute de Baviera, Alemanya 

Visitant les planes de Rohan – el real I l’imaginari en les experiències dels turistes a  localitzacions 

fílmiques 

Aquesta es una història vertadera. Els 

esdeveniments descrits en aquesta pel·lícula 

van tenir lloc a Minnesota l’any 1987.  A 

petició dels supervivents, els noms han estat 

canviats.  Per respecte a aquells qui van 

morir, la resta s’explica tal i com va passar.  

 

(carta d’obertura, Fargo, 1996) 
 

Fargo, ambientada en una petita ciutat americana anomenada Brainerd (Minnesota), explica la 

història d’un desafortunat venedor de cotxes que té un pla: segrestar a la seva dona per 

aconseguir els diners del rescat que pagaria el seu sogre, una persona benestant. En una escena 

de la pel·lícula, un dels segrestadors aparca el seu cotxe fora de Brainerd, enmig del no res. 

Surt del cotxe i enterra els diners del rescat en un paisatge d’hivern, sense cap tret que cridi 

l’atenció, i fa una marca sobre el gel. La clau de la pel·lícula és que –contràriament a les 

declaracions del cineasta que va rodar la pel·lícula– no està basada en una història real: és un 

engany intel·ligent dels productors. No obstant això, després d’haver vist la pel·lícula, una 

senyora japonesa va emprendre un viatge per trobar els diners del rescat. Mal preparada i 

desorientada, va morir congelada en unes circumstàncies inhumanes. Més tard un caçador va 

trobar el seu cos en el bosc (Fenton 2001). 

 

Una enquesta realitzada l’any 2003 per la British Independent a 2069 adults va demostrar els 

següents resultats: el 60% creien que la batalla de l’Abisme de Helm a la saga del Senyor dels 

Anells havia passat a la realitat; el 53% creien que el Rei Artur, tal i com ha estat caracteritzat 

en diverses pel·lícules era realment viu; i el 5% fins i tot creien que Conan el Bàrbar estava 



basat en una figura històrica. Per altra banda, el 50% creien que William Wallace, l’heroi 

nacional escocès de Braveheart, era ficcional (Milmo 2004). Aquests exemples demostren que 

les pel·lícules s’han convertit en una influència important a la nostra vida quotidiana. 

Construeixen significats, donen forma a imatges, produeixen i transmeten informació, 

indueixen a determinades interpretacions o evoquen accions. Aquest fet és evident, sobretot, 

en localitzacions fílmiques turístiques, on els visitants tenen l’oportunitat de veure els llocs on 

s’han rodat les pel·lícules i observen elements particulars que es mostren als films. 

 

A partir de l’exemple del turisme fílmic derivat del Senyor dels Anells a Nova Zelanda, aquesta 

presentació té com a objectiu mostrar l’experiència dels turistes de localitzacions fílmiques 

quan visiten algun indret que apareix en una pel·lícula. El fet que una localització fílmica rebi 

més o menys visites depèn de nombrosos factors, incloent-hi el grau de fanatisme dels 

consumidors, la bellesa de les localitzacions, la consistència de la comunitat interpretativa, la 

quantitat i naturalesa de distorsions externes i, en determinats casos, l’estructura de la ruta 

que es porta a terme a la localització. Les maneres de “consumir” localitzacions fílmiques com 

a espectacle són el formal posing, gravacions de les vistes o gravació de recreacions de la 

pel·lícula. Quan les localitzacions fílmiques són llocs sagrats, gravar recreacions o simulacions 

mentals sol ser freqüent. Aquesta última forma de consum pot resultar una simbiosi entre el 

lloc imaginari i el real: el subjecte observat esdevé l’objecte prèviament fotografiat.  

 

Sense que el grau de satisfacció experimental importi, els turistes de localitzacions fílmiques 

volen endur-se una mica de la màgia a casa. Això s’aconsegueix no només a través de les 

imatges mentals i les fotografies físiques, sinó també amb l’adquisició de souvenirs. Aquests 

poden ser adquirits a la pròpia localització o fora d’aquesta. Aquest segon cas sembla no tenir 

massa importància: aquests records són pràcticament relíquies que els visitants porten a casa 

després d’una exitosa peregrinació i, posteriorment, els emmarquen i mostren als coneguts. Els 

beneficis d’això no són només l’orgull personal i la satisfacció, però també el reconeixement 

que es guanya per altres fans de la pel·lícula que no han pogut visitar la localització fílmica en 

qüestió. Per tant, la persona que posseeix una relíquia així aconsegueix una posició privilegiada 

respecte els seus companys i, en conseqüència, augmenta la satisfacció d’haver anat a una 

localització fílmica. 

 

L’experiència de les localitzacions fílmiques s’acaba tornant a re-mirar la pel·lícula. La persona 

desenvolupa una renovada connexió entre les localitzacions fílmiques imaginaries i les 

localitzacions reals visitades. La visió que es té de la pel·lícula esdevé més gran, ja que les 

escenes de la pel·lícula es veuen com a part d’un lloc real, més enllà del lloc imaginari. 



14 de desembre a les 11:30h 

 Carlota Guerrero, coordinadora de la Barcelona-Catalunya Film Commission 

Les film commissions com a estructuradores de la gestió del territori com a espai per a rodatges 

 
La història de les film commissions comença, com moltes altres coses en la història del cinema, 

als Estats Units, més concretament a Monument Valley, al costat de la ciutat de Moab (Utah).  

Els plans inicials de Stagecoach  (La diligencia, John Ford, 1939), el primer western sonor que va 

dirigir John Ford, ens presenten els personatges: una diligència, els indis apatxes i un paisatge 

rocós i semidesert que des d’aleshores ha estat la referència de l’oest americà.  

 

Deu anys més tard, Ford va tornar a Monument Valley per rodar Wagon Master (Caravana de 

paz, John Ford, 1949) i va ser aleshores quan George White, un ranxer local, el va acompanyar 

per ajudar-lo a trobar un paisatge nou, diferent dels llocs on havia estat filmant fins aquell 

moment . Aquell mateix any, George White, conscient de la necessitat que un bon coneixedor 

del territori ajudés els equips de filmació, va fundar la Moab to Monument Valley Film 

Commission que en més de 60 anys ha col·laborat en projectes com Indiana Jones and the Last 

Crusade (Steven Spielberg, 1989), Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) o més recentment 127 

hours (Danny Boyle, 2010). 

 

A Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Institut de Cultura, va ser el pioner 

en obrir una oficina d’atenció als rodatges, Barcelona Plató Film Commission, el 1996. En els 

seus primers deu anys de vida, l’oficina va treballar per convertir Barcelona en una ciutat 

oberta al cine i al treball audiovisual en general, col·laborant amb pel·lícules com Todo sobre mi 

madre (Pedro Almodóvar, 1999) o Perfume (Tom Tykwer, 2005). 

 

En l’actualitat, Catalunya compta amb més de 170 municipis disposats a acollir rodatges en el 

seu territori,  agrupats a la Barcelona-Catalunya Film Commission, una xarxa que va néixer el 

2006 arrel del conveni signat entre l’Institut Català de les Indústries Culturals (Departament de 

Cultura, Generalitat de Catalunya) i l’Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de 

Barcelona) per estendre els serveis de Barcelona Plató a tot el territori català. Des d’aleshores 

ha donat servei a produccions com Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008), Pa negre 

(Agustí Villaronga, 2010) o Biutiful (Alejandro González Iñárritu, 2010). 

 

La xarxa col·labora amb els professionals de l’audiovisual en la cerca de localitzacions, la gestió 

i tramitació de permisos, la cerca de possibles coproductors en alguns projectes internacionals 

i l’accés a serveis i recursos del territori. Així mateix, actua com a referent en matèria de 



rodatges, assessorant els seus membres en aspectes relatius a les necessitats de les filmacions i 

el seu impacte al territori. A dia d’avui, Catalunya acull una mitjana de 50 rodatges de 

llargmetratges per any, amb un impacte econòmic directe de més d’un milió d’euros per 

projecte. 

 

Com a punt de referència de l’activitat audiovisual al país, la Barcelona-Catalunya Film 

Commission en promociona les localitzacions, els serveis i la indústria als mercats i festivals de 

cinema nacionals i internacionals a més de promoure localment els rodatges de tot tipus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


