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Resum 

Aquest projecte mostra el cicle tancat del procés de realització d’un videoclip a partir de la 

cançó For Sale, cedida pel DJ Abel Purroy i mesclada i masteritzada per Pol Martínez. En 

ordre d’execució, es comença per l’etapa de preproducció, que conté l’elecció del tema, els 

guions, el storyboard i el pla de rodatge; la de producció, on es fa la gravació i els backups; 

i la de postproducció, on, a través de softwares com el Final Cut Pro i el DaVinci, es crea 

un muntatge específic i un look que transmet emocions diverses. Tot aquest procés està 

directament lligat a una narrativa que té com a objectiu criticar a la societat que menysprea 

a la dona.  

Resumen 

Este proyecto muestra el ciclo cerrado del proceso de realización de un videoclip a partir 

de la canción For Sale, cedida por DJ Abel Purroy y mezclada y masterizada por Pol 

Martínez. En orden de ejecución, se empieza por la etapa de preproducción, que contiene 

la elección del tema, los guiones, el storyboard y el plan de rodaje; la de producción, donde 

se hace la grabación y los backups; y la de postproducción, donde, a través de softwares 

como el Final Cut Pro y el DaVinci, se crea un montaje específico y un look que transmite 

emociones diversas. Todo este proceso está directamente ligado a una narrativa que tiene 

como objetivo criticar a la sociedad que desprecia a la mujer. 

Abstract 

This project shows the full cycle of a music video making process from the song For Sale, 

given by DJ Abel Purroy and mixed and mastered by Pol Martínez. In order of execution, 

it starts with the pre-production stage, which contains the theme choice, the scripts, the 

storyboard and the shooting plan; then the production, where the recording and backups are 

made; and the post-production, where, through softwares such as Final Cut Pro and 

DaVinci, a specific edition and a look, that instills diverse emotions, is created. This whole 

process is directly linked to a narrative that aims to criticize the society that despises 

women. 
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Introducció 1 

1. Introducció 

Aquest treball mostra el procés que es requereix en realitzar totes les fases d’un videoclip: 

la preproducció, la producció i la postproducció; focalitzant l’estudi en aquesta última 

perquè destaquin les tècniques utilitzades en el muntatge i l’etalonatge. 

El producte audiovisual es duu a terme a partir del resultat del treball de final de grau d’un 

estudiant de 4t que produeix, mescla i masteritza una cançó del gènere electro House, 

anomenada For Sale. És en aquest treball on es comproven les capacitats que s’han après 

els darrers anys de carrera, per a realitzar el projecte de la manera més professional, 

creativa i productiva possible i amb un resultat d’alta definició mereixedor de ser compartit 

per diferents plataformes d’internet.  

Els diferents processos a seguir s’organitzen de manera semblant al flux de treball propi 

d’una petita productora audiovisual. Es comença per la preproducció, on es planteja de 

manera clara i esquemàtica la idea, la narrativa i el rodatge del videoclip; quan s’han 

definit el pla de rodatge, es realitza la gravació i, posteriorment, les còpies del material; i 

per acabar, la postproducció, que conté el procés de muntatge, on se segueix un ritme de 

tall d’acord amb la música; l’etalonatge, que s’encamina per un estil poc contrastat i poc 

saturat on predominen els tons freds; i, finalment, la incorporació d’efectes necessaris per a 

crear il·lusions visuals concretes.  

Aquest projecte té diversos propòsits. Principalment es vol crear un producte audiovisual 

visualment captivador, suggerent i expressiu. A la vegada, trencar amb els estereotips que 

segueixen els videoclips de música electrònica, específicament d’electro house. I finalment 

transmetre, amb elements que no siguin la paraula, un missatge de protesta cap a l’actual 

societat que menysprea la dóna i la utilitza com a eina de màrqueting, sobretot a la 

publicitat i a la indústria musical. 
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Per aconseguir l’últim propòsit, la narrativa del videoclip ha de representar un missatge 

clar on es critiqui la constant cosificació del cos de la dona. Aquesta història es construeix 

per fer justícia a la lletra de la cançó que s’ha cedit al treball: For Sale; en la que es parlen 

problemes de maltractament psicològic d’una dóna a través de la cosificació que la seva 

parella li exerceix. Al videoclip la protagonista d’aquesta història passa per diferents fases 

emocionals, ja que es troba en estat de recuperació psicològic causat per aquesta 

subestimació. Es duu a terme a partir de metàfores físiques, com la localització i l’atrezzo, 

que funcionen com a connexió entre la ment confusa de la protagonista i la realitat.  

Aspectes com l’acting, el vestuari, el muntatge, l’etalonatge es treballen d’una manera 

concreta per a produir unes certes emocions a l’espectador que van evolucionant al llarg de 

la narrativa, de la mateixa manera que ho fa la protagonista. Així es crea una empatia més 

forta que pot arribar al punt de la identificació per part del públic cap a la situació que viu 

la intèrpret al videoclip. 

L’estil de realització i producció del projecte es fa seguint la línia de la Nouvelle Vague 

francesa, estudiada prèviament al marc teòric. La investigació d’aquest treball és clau per a 

la seva realització, ja que la metodologia es fa d’acord amb l’aprenentatge dels diferents 

aspectes tècnics, psicològics, pràctics, acadèmics, propis del videoclip i del tipus de 

muntatge i etalonatge que es vulgui aplicar.  

Una de les grans motivacions d’aquest treball és l’aprenentatge i l’especialització de les 

característiques específiques del món del videoclip. Més enllà d’aspectes tècnics, es dóna 

èmfasi a la connexió de les dues branques audiovisuals més importants: la imatge i el so o 

música. S’estudia que aspectes com el ritme, la melodia i l’harmonia influencien en el 

tractament visual; i de quina manera aquesta imatge representa gràficament la cançó. 

A més a més de les aptituds que s’aprenen durant el procés d’elaboració del producte es 

pretén anar més enllà i mirar de conscienciar a aquells espectadors, les ments de les quals 

estan plenes d’ideals masclistes. Amb aquest treball s’aprecia una voluntat d’intentar frenar 

la pràctica i costum d’utilitzar, en els videoclips, el cos de la dona com a un objecte 

dissenyat per a donar plaer visual a l’home; i mostrar just el contrari: una forta crítica cap a 

l’actual societat. 
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2. Videoclip 

2.1. Definició del videoclip 

Per saber quins coneixements són necessaris per a la realització d’un videoclip s’ha 

d’entendre el significat, d’on prové, els diferents estils i quins són els pioners i els millors 

directors que donaren vida a aquest camp audiovisual.  

“Un videoclip és una forma d’art dinàmic en la qual el visual i el musical es combinen [...]. 

Amb això s’aconsegueix un efecte únic que seria impossible sense la interacció entre les 

dues parts. La forma ideal és la música visual, és una fascinant combinació de disciplines 

que es complementen mútuament, la combinació de formes, colors i música crea 

il·limitades possibilitats d’expressió artística.” (Body, Weibel, 1987, pàg. 53) 

Body i Weibel fan una interessant definició on s’emfatitza la sincronització que la imatge i 

la música han de tenir i la gran quantitat de tècniques, combinables entre elles, amb les 

quals es pot aconseguir el producte. Es dóna, per tant, una visió artística de la paraula 

videoclip gràcies a les diferents vessants de l’art com el dibuix, la pintura, el collage, que 

poden ser utilitzades per a la producció d’aquest. 

A partir d’aquí s’analitza la contextualització en la qual es va desenvolupar el videoclip, 

com i quan es va connectar la música amb la imatge i com ha arribat al dia d’avui. 

 

2.2. Antecedents del videoclip 

El videoclip no té una clara antecedència cronològica sinó que ha sorgit de moviments, 

formats, suports i èpoques diferents. En aquest apartat es fa una anàlisi dels antecedents 

més directes, com les avantguardes cinematogràfiques, el videoart, el cinema musical, la 

publicitat televisiva, MTV, Youtube i Vevo. També es posa en context el seu naixement a 

través de factors artístics, industrials, sociodemogràfics, mediàtics i tecnològics (Selva, 

2014). 
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2.2.1. Avantguardes cinematogràfiques 

La dimensió formal del videoclip troba un referent important a les avantguardes 

cinematogràfiques i en la posterior popularització d’algunes de les seves innovacions. 

L’avantguarda va suposar per al cinema nous temes, tècniques i estils, que inicialment, van 

ser rebutjats per la societat, però posteriorment, la mateixa societat els convertia en 

benefici (Peter Weibel, 1987). Hayward suggereix que el videoclip constitueix una 

adaptació de la tradició formal de les avantguardes cinematogràfiques a un nou context 

cultural (Hayward, 1990).  

La narrativa i la iconografia dels videoclips tenen una base onírica, és a dir, tenen una 

semblança amb els somnis (Marsha Kinder, 1984). I una gran influencia en el pla formal 

del cinema experimental i, més en concret, del surrealisme (Lynch, 1984). 

Vernallis senyala que el videoclip té una influència notable amb el tipus de muntatge 

utilitzat (Vernallis, 2004). Té influències directes del muntatge d’Eisenstein, connectat 

amb l’efecte Kuleshov (Sangro Colón, 2000). I fins i tot del muntatge constructiu de Dziga 

Vertov, el qual, es basa en la juxtaposició de fragments de pel·lícula sense continuïtat 

espacial, temporal o lògica, però organitzats amb la intenció d’aconseguir un efecte poètic i 

un impacte sobre els espectadors. D’aquesta manera, el cinema soviètic constitueix un 

antecedent fonamental, respecte al muntatge i edició (Kleiler & Moses, 1997).  

Sedeño Valdellós destaca la influència sobre el videoclip de les pel·lícules realitzades per 

Viking Eggeling, Hans Richter o Walter Ruttmann (Sedeño Valdellós, 2003). A 

continuació es mostra un fotograma de Diagonal Symphony de Eggeling, del 1924. 

 

Figura 2.1 Fotograma de Diagonal Symphony Viking Eggeling, 1924. 

Font:http://xurl.es/4547e 
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Aquests pintors alemanys van realitzar una sèrie de pel·lícules en els anys 20 a les que van 

anomenar absolute films, les quals “suposen un conjunt de pràctiques cinematogràfiques 

que es proposaven com a objectiu principal determinar també, de forma teòrica, les bases 

d’un nou art: l’art abstracte cinematogràfic resultant de la fusió de totes les arts plàstiques” 

(Sangro Colón, 2000, pàg. 338). 

 

Figura 2.2 Fotogrames de An Optical Poem. Oskar Fischinger, 1938. Font: 

https://goo.gl/ZkVLKH 

El cineasta i artista plàstic, Oskar Fischinger, va continuar amb la línia dels absolute films 

creant a partir d’una música preexistent, imatges on destacava l’ús del color, la geometria, 

el moviment i les dimensions espacials (Shore, 1984). Austerlitz senyala que “els seus 

films són destacables com a proto-videoclips” (Austerlitz, 2007, pàg. 13). De les seves 

obres sobresurten la sèrie de dotze Studies del 1930 al 1932, i l’escena inicial de la 

pel·lícula Fantasia de Walt Disney del 1940; encara que va ser modificada, quasi en la 

seva totalitat, al muntatge final. Aquesta pel·lícula, però, va popularitzar la connexió 

creativa entre la música i la imatge (Durá Grimalt, 1988). 

 

Figura 2.3 Fotograma de Fantasia, Fischinger, 1940. Font: https://bit.ly/2JlWQW5 
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2.2.2. Videoart 

El videoart neix als anys 70 gràcies a un grup de creadors, vinculats a les avantguardes del 

moment, que van aprofitar les noves tecnologies amb fins artístics; més concretament, 

gràcies al magnetoscopi inventat l’any 1956, que als anys 60 i 70 es va popularitzar (Pérez 

Ornia, 1991). 

Es considera el 1965 com a l’any que va néixer el videoart, per haver-se fet la presentació 

pública del primer videocreació de l’artista coreà Nam June Paik. Va ser elaborat a partir 

d’una gravació amb un magnetoscopi portàtil que va captar la visita al papa Pablo VI a la 

Catedral de San Patrici (Pérez Ornia, 1991).  

El mateix artista és reconegut internacionalment com el pare del videoart, ja que va crear 

treballs que incloïen escultures, instal·lacions, performances, vídeos i programes de 

televisió, donant inici, així, a la relació de l’art amb els medis electrònics. A part de ser el 

primer a utilitzar una càmera de vídeo portàtil, també va contribuir en la construcció del 

primer sintetitzador que l’ajudava a combinar i manipular imatges de diferents fonts.  

També inventa un nou medi artístic utilitzant la televisió i el vídeo. Del qual sorgeixen 

obres com Global Groove de 1973, les escultures Buda TV de 1974 i TV Cello de 1971, 

entre moltes d’altres (Selva, 2014). 

 

Figura: 2.4 Fotograma de Global Groove, Nam June Paik, 1973. Font: 

https://goo.gl/d9orWx 
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El videoart té quatre principis, com a activitat audiovisual, que s’han mantingut quasi 

invariables amb el pas del temps: a) és una alternativa a la televisió convencional, b) té una 

vinculació explicita amb les avantguardes i amb totes les arts visuals, c) és un àmbit 

artísticament multidisciplinari i d) necessita el mecenatge de museus i fundacions (Pérez 

Ornia, 1991).  

Suposa una important influència formal sobre el videoclip, especialment pel que fa a la 

relació entre música i imatge, a la seva naturalesa híbrida, i a l’exploració de les 

possibilitats de les noves tecnologies associades al medi videogràfic (Martin, 2006). 

“El vídeo de creació ha recorregut, al llarg de la seva història, tots els camins i formes 

possibles de tractar la imatge i la música. Durant els primers anys del vídeo es van produir 

una freqüent i fructífera col·laboració entre els artistes de la música i els artistes de la 

imatge [...]” (Sedeño Valdellós, 2007b, pàg. 7).  

Respecte a la naturalesa hibrida del videoart, aquest pren elements de tots els llenguatges 

que puguin ser empleats en suport audiovisual. Aquesta característica d’intertextualitat és 

un dels trets que sol identificar-se als videoclips (Pérez Ornia, 1991). 

Valdellós considera que el videoclip pot definir-se com a un corrent més del videoart, amb 

l’especificitat de la seva finalitat promocional (Sedeño Valdellós, 2004a). 

2.2.3. El cinema musical i els Jukebox musicals 

El cinema sonor va fer que naixés el cinema musical, el qual és un dels antecedents més 

evidents del videoclip. Gene Kelly, productor executiu, considera al videoclip com a una 

evolució natural del cinema musical clàssic i col·loca a Michael Jackson com a figura 

destacable (Haley Jr., 2007). Blaine Allan fa una comparació entre els videoclips i els 

números musicals de pel·lícules. Afirma que els dos solen ser protagonitzats per un 

intèrpret, es basen habitualment en la devoció cap a una única cançó, la música sol ser 

contínua durant tot el segment musical, l’intèrpret musical és la figura identificativa, 

compleixen una funció promocional i finalment, els dos vulneren nombroses convencions 

del realisme (Blaine Allan, 1990). 

Una observació que fa Berton és que, tant el cinema musical com el videoclip utilitzen el 

playback (Berton, 2007).  
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Dins del cinema musical existeix un antecedent molt proper al videoclip: el Jukebox 

musical (Shore, 1984). És un tipus de producte cinematogràfic caracteritzat per l’ús de la 

música popular, el protagonisme d’una estrella musical i la focalització cap a un públic 

jove. Els jukebox es reproduïen en una sèrie de màquines, instal·lades a bars, clubs i 

cafeteries (Selva, 2014). 

 

Figura 2.5 Jukebox musical. Jukebox Panoram, 1940. Font: https://goo.gl/nAcdQ5 

La primera jukebox va ser la Panoram fabricada a Chicago l’any 1940. Aquestes màquines 

projectaven temes musicals populars de jazz. Van tenir èxit fins a mitjans dels anys 40. A 

França, cap als 50, van desenvolupar una Jukebox Sopitone, mentre que a Itàlia tenien la 

Cinebox amb la particularitat que quan aquesta no era utilitzada es reproduïen anuncis de 

text (Tormo, 2014). 

Als anys 50 es van anunciar pel·lícules de rock n’ roll i delinqüència juvenil, les quals 

empraven per primer cop l’ús de música popular al cinema i la connexió amb el públic 

juvenil. La pionera va ser The Blackboard Jungle, del 1955, on es va usar la cançó de rock 

Around the Clock pels crèdits, utilitzant així el cinema com a eina per comercialitzar la 

música i introduir el món del rock al jovent. Quan la indústria va distingir aquest poder va 

inicialitzar el procés de realització de pel·lícules protagonitzades per cantants. Destacant, 

en aquella època, Elvis Presley (Selva, 2014). 

Tal com diuen autors com Durá Grimalt, Elvis “va ser el primer cantant de rock on la seva 

imatge va ser tan important com la mateixa veu” (Durá Grimalt, 1988: 35). Això provoca 

un canvi fonamental, ja que, la música no només se sent sinó que sobretot es veu (Berton, 

2007). 
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Aquesta tendència la van continuar grups com The Beatles, amb la pel·lícula A Hard Day’s 

Night de 1964, la qual és una narrativa de backstage on es veia un dia quotidià de la vida 

dels seus components, interpretant-se a ells mateixos; no com el cas d’Elvis que donava 

vida a personatges de ficció (Selva, 2014; Mundy, 1999). Aquesta pel·lícula buscava 

connectar amb el sector juvenil, a través de diversos elements lucratius però, també, 

gràcies al físic dels mateixos integrants del grup (Selva, 2014).  

 

Figura 2.6 Fotograma de Hard Day’s Night, The Beatles, 1963. Font: 

https://goo.gl/UMr5ur 

Es buscava la caracterització de cadascun d’ells; hi havia el tranquil, el graciós, 

l’entranyable i el responsable. Element que, posteriorment, recollien grups més actuals 

com Take That o Spice Girls (Berton, 2007).  

A Can’t Buy Me Love, dels mateixos The Beatles, s’usa una sèrie de recursos com 

l’angulació de la càmera i l’ús de fotografia ràpida i lenta per capturar l’energia dels 

integrants (Agajanian,  2000). També aplica recursos que eren poc freqüents a la seva 

època i menys en l’àmbit del cinema musical. Per això aparentment es connecta de forma 

molt directa amb el videoclip (Smith, 1998). Diversos autors com Neaverson consideren 

que molts aspectes dels esmentats anteriorment són propis de la Nouvelle Vague francesa 

per recursos com l’ús de càmera en mà, la improvisació, els plans congelats, les filmacions 

en exteriors, entre d’altres característiques (Neaverson, 1997). 
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2.2.4. La música a la televisió 

La televisió va trobar la millor manera per representar la música a través del videoclip. Ja 

que d’altra manera resultava avorrit i mancava el context en les actuacions en viu i la 

qualitat de la música gravada en l’estudi (Burnett, 1990). Per tant els intents d’introduir la 

música popular a la televisió van ser fallits fins a l’aparició d’MTV (Banks, 1996). 

L’aparició del rock n’ roll i la televisió es troben associats. Aquesta proporcionava una 

promoció del rock pel medi i, en canvi, el rock acostava al públic juvenil a la televisió. Un 

clar exemple és Elvis Presley que, amb el seu estil de ball, escandalós per alguns, va 

arribar a una gran audiència televisiva juvenil (Coates, 2007). Com que funcionava es 

varen començar a crear productes televisius entorn al fenomen Presley, que es va convertir 

en el precursor del que seria la gran economia de l’oci i l’entreteniment (Berton, 2007).  

La televisió com a medi de difusió musical va destacar, sobretot, a Gran Bretanya. (Banks, 

1996: 28-29). Els primers programes que van provocar interès per aquest format musical 

van ser Six-Five Special (1957-1958) i Oh Boy! (1958-1959), Ready Steady Go! (1963-

1966) i Top of the Pops (1964-2011) (Salva, 2014). 

A l’inici de la relació televisió – música, les cadenes televisives emetien actuacions en 

directe o amb playback, en el plató del programa en qüestió. La música a la televisió va 

anar evolucionant; s’introduïa més importància a les imatges que acompanyaven la música, 

i aquestes eren cada vegada més elaborades. De la simplicitat (retransmetre una actuació, 

en directe, a plató) a la complexitat (introduir tot un món visual connectat amb la música). 

Aquesta evolució culmina amb el videoclip (Donnelly, 2007a). 

Cal destacar un programa una mica diferent, Your Hit Parade (1950-1959), que combinava 

la imatge i la música de forma original. Els temes emesos, a part de ser cantants, es 

dramatitzaven i alguns estaven acompanyats per coreografies fetes per ballarins propis del 

programa. A més, les cançons cantades eren versions que ells mateixos interpretaven 

(Shore, 1984; Austen, 2005). 
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Figura 2.7. Fotogrames Your Hit Parade, Episodi Juny del 1956. Font: 

https://goo.gl/rYNHo3 

Un altre antecedent televisiu del videoclip, també dels anys 50, són les telescriptions, 

terme que ajunta les paraules television i transcription. Eren petites peces audiovisuals que 

mostraven cantants de la indústria fonogràfica interpretant en directe les seves cançons 

(Austen, 2005). El seu ús es va reduir fins al punt d’omplir espais entre la programació de 

cadenes televisives en funció de segments de continuïtat. El més conegut va ser Bandstand 

on un presentador donava pas a diferents telescriptions (Selva, 2014). 

Les companyies fonogràfiques van començar a gravar petites peces audiovisuals de grups 

musicals per les ocasions que no podien assistir al programa i cantar en viu. Aquestes 

peces s’emetien a Gran Bretanya als programes anteriorment esmentats, Top of the Pops i 

Ready Steady Go!. Aquests vídeos són l’antecedent més immediat del videoclip i la via que 

el conduirà al seu naixement (Banks, 1996). 

2.2.5. La publicitat televisiva 

Els anuncis televisius resulten un gran antecedent del videoclip, sobretot en la part estètica 

i promocional. “El videoclip com a medi per al màrqueting va heretar immediatament una 

estètica i un conjunt de tècniques de forma preexistent i molt desenvolupada dels anuncis 

televisius” explica Laing (1985, pàg. 81). Es refereix tant al contingut propi del videoclip 

com a la seva forma o, dit d’una altra manera, aspecte visual (Laing, 1985).  

El videoclip neix com un anunci quant a la seva funció principal, la de “vendre un 

producte, convertir-se en un aparador per a un determinat grup o artista que necessita ser 

exposat per donar-se a conèixer a un públic ampli” segons Broc (2005, pàg. 197). 
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Una tendència en la publicitat va destacar com a “nova onada” a Gran Bretanya. 

Personatges com Ridley Scott o Alan Parker varen fer anuncis que tenien una edició 

provocativa i una progressió d’imatges virtuoses, fortes i amb aparença moderna, la qual 

va ser imitada pels videoclips (Viera, 1987; Selva, 2014).  

Un antecedent del videoclip a la publicitat televisiva es troba amb l’anunci de l’àlbum Lick 

My Decals Off, Baby del 1971 de Captian Beefheart & His Magic Band que va realitzar 

Warner Bros. 

 

Figura 2.8 Fotograma de l’anunci Lick My Decals Off Baby, 1971. Font: 

https://goo.gl/NSZCR1 

L’anunci va ser rebutjat per les cadenes televisives, ja que, el consideraven excèntric i 

obscè (Feineman, 2000). Tot i no aconseguir l’objectiu d’augmentar les vendes del 

producte, és considerat per diversos autors com el que va avançar l’estil dels videoclips 

actuals (Viera, 1987; London, 2010). 

2.2.6. Era MTV  

El primer vídeo que va emetre la cadena MTV va ser Video Killed The Radio Star de The 

Buggles, l’1 d’agost del 1981. MTV va tenir molt d’èxit des d’un principi, ingressant més 

de 7 milions en els primers 18 mesos, gràcies a la publicitat. Es va convertir en una eina 

que aprofitava els vídeos musicals per ajudar a desenvolupar la imatge d’artistes com 

Michael Jackson, Green Day, 2Pac i Guns n’ Roses. El videoclip del 1984 de Michael 

Jackson, Thriller, on es veu una història narrativa clara (13 minuts de vídeo) feta per una 

gran producció i dirigida per directors de Hollywood, va costar uns 500.000 dòlars. El van 

reproduir per MTV gràcies al contracte que l’equip de Michael Jackson va fer amb la 

cadena: reproduir-lo entre 3 i 5 cops per dia; cosa que va fer que l’audiència de MTV 

creixes considerablement (Vidyarthi, 2010; Tormo, 2014). 
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El 1987 el videoclip de Peter Gabriel Sledgehammer va guanyar nou premis als MTV 

Music Awards; aquest utilitza tècniques com el stop-motion i claymation (Atkinson, 2016). 

Cap al 1992 MTV va canviar la seva cartellera introduint Reality Shows i traient temps 

dedicat a emetre aquests vídeos musicals. Sobretot entre el 2000 i el 2005 es consideren els 

anys negres pel videoclip, ja que MTV estava inundada de programes televisius i el vídeo a 

la web encara no era accessible; fins que va aparèixer YouTube (Vidyarthi, 2010).  

2.2.7. YouTube i Vevo 

El 2005 Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim van crear un canal online anomenat 

YouTube amb la intenció de que la gent pogués compartir els vídeos fets de casa. El servei 

va començar a rebre de manera immediata muntanyes de contingut, incloent-hi quasi 

qualsevol videoclip fet fins llavors. El 2006, Google va comprar YouTube, i l’any 2009 va 

néixer Vevo, una plataforma únicament dedicada als videoclips. Les discogràfiques podien 

guanyar diners amb els seus productes audiovisuals a la xarxa, a partir d’anuncis petits a la 

part inferior del vídeo. El 2011, ja es pugen més de 48 hores de vídeo cada minut, i 

YouTube rep més de tres mil milions de visites per dia (Atkinson, 2016; Richmond, 2011). 

YouTube continua en el top de visites per usuaris; de fet, el 2015 va arribar a la segona 

posició, just després de Facebook. Per tant, és lògic que les companyies discogràfiques 

vulguin distribuir els seus projectes per aquesta plataforma, és una aposta segura 

(Atkinson, 2016).   

 

2.3. Factors contextuals en el naixement del videoclip  

En aquest apartat s’explica la ubicació del naixement del videoclip i explosió inicial del 

format en el marc d’una sèrie de canvis causats per factors artístics, industrials, 

sociodemogràfics, mediàtics i tecnològics (Selva, 2014). 
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2.3.1. Factors artístics 

El videoclip neix més aviat com a iniciativa per part dels mateixos intèrprets i no tant de la 

indústria fonogràfica, la qual no es va interessar fins que va comprovar el paper que aquest 

podia jugar en la comercialització de productes musicals (Durá Grimalt, 1988). 

L’origen del videoclip es troba a la música pop/rock (Selva, 2014). “Un videoclip no seria 

possible abans de l’aparició dels Beatles i Bob Dylan” (Puig i Talens, 1994, pàg. 5). 

Els primers grups a fer experiments, que avui poden considerar-se videoclips, pertanyien a 

la denominada invasió britànica. Nombroses bandes britàniques de rock com The Rolling 

Stones o The Who, The Kinks van creuar l’atlàntic durant la dècada dels seixanta, empesos 

per l’èxit que els The Beatles van tenir a partir de la seva gira nord-americana del 1964 

(Shuker, 2005). L’èxit que en va resultar d’aquesta invasió va venir donat per les seves 

estratègies promocionals i per les obres experimentals i primitives que creaven; les quals 

ara són considerades videoclips (Selva, 2014). 

També s’ha de tenir en compte la relació del nou format del videoclip amb els artistes glam 

rock, corrent nascut a Gran Bretanya als principis de la dècada dels setanta. Aquests 

pretenien ser artistes en el sentit general de la paraula: cantants, actors, pintors, etc. Per 

tant, s’atorgava una gran importància a la presentació visual dels intèrprets i als seus 

concerts; fins al punt que la música es convertia en una atracció secundària. Alguns dels 

artistes més destacats d’aquest moviment són David Bowie, Bon Jovi, Sweet o Queen 

(Shuker, 2005; Sedeño Valdellós 2005-2006).  

No obstant això, per la subcultura juvenil, l’estil musical predominant a Gran Bretanya i 

EUA des de mitjans dels anys setanta va ser el punk (Selva, 2014).  

El punk busca la provocació marcada per les diferències de classe. La seva ètica rebutja el 

comercialisme i fomenta l’actuació en directe i l’autenticitat (Shuker, 2005). 

Aquest gènere va fer que la societat reaccionés cap a un nou moviment que demostrava 

com de corroïda estava (Guillot, 1997). 
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Des de finals dels anys setanta, es va començar a parlar de la new wave, (o nova onada) 

anomenada anteriorment, que feia referència a la ruptura de les convencions que van dur a 

terme cineastes francesos d’avantguardes als anys cinquanta. Però a la pràctica, era una 

forma senzilla de comercialitzar a grups que eren estilística i ideològicament punk però 

evitant les connotacions negatives d’aquest (Shuker, 2005). S’encaixonen a la new wave 

grups com The Police, Elvis Costello o Blondie. En general, donen a la música pop/rock el 

seu caràcter purament lúdic, de manera que el panorama que predomina durant els vuitanta 

a Gran Bretanya està compost per grups la imatge de la qual resulta més interessant que les 

seves cançons (Guillot, 1997). 

 

Figura 2.9 Grup musical Blondie. Font: https://bit.ly/2sAc53n 

En el context de la new wave, l’explosió definitiva del videoclip s’associa a l’estil conegut 

com a new pop o new romantics (Selva, 2014). 

Goodwin situa el naixement del videoclip en aquest últim estil, encapçalat per grups com 

Duran Duran, Thompson Twins o ABC. L’atracció d’aquests grups cap a la tecnificació i 

les seves actituds acrítiques i integrades en el mainstream motivaren el naixement del 

videoclip. L’actuació consistia simplement en la posada en escena d’una sèrie de temes 

musicals, és a dir, una experiència fonamentalment visual (Goodwin, 1992).  

Selva, però, considera que el videoclip és un format d’origen inequívocament britànic. 

Ubicar la gènesi del videoclip al new pop és una conseqüència d’una història del videoclip 

solament nord-americana, obviant el desenvolupament del mateix a Europa (Selva, 2014). 
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2.3.2. Factors industrials 

Als finals dels anys setanta té lloc una important crisi del sector fonogràfic causada per fets 

com les gravacions pirates, la crisi del petroli, el desconcert pels canvis tecnològics i l’alta 

taxa d’atur juvenil (Jones, D 1988). La indústria de la música buscava vies que facilitessin 

la superació de la crisi. Els clips van ser inventats per la indústria del disc per ajudar-la a 

sortir de l’estancament de vendes causat per les recessions dels anys setanta (Godzich, 

1999). Tot i que el videoclip no va ser inventat per la indústria sinó adoptat per aquesta una 

vegada es va comprovar la seva eficàcia, es pot assumir l’important paper del nou format 

en la superació de la crisi (Banks, 1996). Per una banda, suposava una revolució dels 

aspectes promocionals i per altre facilitava la convergència de les indústries mediàtiques, 

ja que aquestes estaven involucrades en processos de canvi (Goodwin, 1992). 

El videoclip venia a solucionar un problema que tenien les companyies fonogràfiques. Era 

tal l’estat de crisis del sector que resultava difícil promocionar els grups a través de 

concerts; a partir de llavors, les companyies restringien la seva pràctica de finançar gires 

(Selva, 2014; Banks, 1996). Paral·lelament, la presentació de la música respecte a 

l’audiència anava evolucionant fins al punt que es prioritzava la gravació a l’actuació en 

directe (Méndez Rubio, 1997). Per tant, era una necessitat trobar formules que substituïssin 

l’actuació (Selva, 2014). 

2.3.3. Factors sociodemogràfics 

El consum de música popular és un fenomen que manté una relació directa amb l’edat 

(Frith, 1978). La joventut és el públic principal, i els canvis sociodemogràfics que tenien a 

veure amb ella van impulsar el naixement del videoclip (Selva, 2014). 

El baby boom, que començà l’any 1946 i es va prolongar durant dues dècades, va portar el 

naixement de l’estil de vida juvenil, el rock i la consciència de la joventut com un mercat 

en si mateix (Snow, 1987). Abans dels cinquanta no existia un mercat específic dirigit als 

joves, ni a cap altre segment d’edat. La primera generació de baby boomers van ser 

considerats pel món dels negocis com a un mercat identificable, malgrat les diferències 

sociològiques dins la generació i la diversitat de gustos i estils (Grossberg, 1992). 
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Mentre Elvis Presley es consolidava com a figura clau per a convèncer de l’oportunitat 

econòmica que es presentava, el sector fonogràfic va començar a orientar-se cap al mercat 

jove, els més impulsius; ja que, “si escoltaven per la ràdio una cançó de rock amb ritme 

captivador, sortien corrents a les botigues més properes a comprar el disc” (Berton, 2007, 

pàg. 97).  

Als anys immediatament anteriors al naixement del videoclip els joves gaudien en aquells 

anys d’un context propici per l’increment del consum cultural, ja que com a conseqüència 

del major rendiment a la fabricació, disminuïen les jornades laborals i es produïa un 

retardament del moment que els joves començaven a treballar. Aquest allargament de la 

joventut té efectes positius en el consum d’oci (Durá Grimalt, 1988). 

L’evident rellevància de la joventut com a segment de mercat generava un problema als 

anunciants: no sabien com arribar a ells a través de la televisió (Denisoff, 2002). 

La solució era senzilla per Jack Schneider, un dels fundadors de MTV: “Els compradors de 

discos joves no tenen lloc per degustar la seva música. No s’arriba a l’Amèrica jove amb 

anuncis gràfics. Una generació criada per la pantalla resplendent del televisor i la música 

rock veuria una combinació dels dos” (Denisoff, 2002, pàg. 29). 

2.3.4. Factors mediàtics  

Encara que se sol dir que el videoclip és un invent de la indústria musical, el cert és que al 

principi el sector fonogràfic romania escèptic. Va ser precisament la indústria televisiva la 

que va apostar pel videoclip durant els seus primers anys (Goodwin, 1992).  

La desregulació dels televisors i el desenvolupament de serveis de televisió per cable van 

ser canvis que van donar al videoclip l’impuls que necessitava (Frith, 1988a). 

A principis dels vuitanta la televisió per cable era percebuda als EUA com una de les 

indústries de creixement (Aufderheide, 1986). Els empresaris de la televisió estaven 

preocupats per trobar formes més barates de programació; o a través d’una reducció al cost 

mitjà de producció o a través de les economies d’escala (Goodwin, 1992). 

El videoclip aportava una programació molt barata, ja que les cadenes, com MTV, 

començaren a difondre vídeos que eren produïts per altres i entregats gratuïtament. A la 

mateixa vegada, el videoclip permetia a les cadenes de televisió arribar al públic més jove, 

que era tradicionalment difícil d’assolir (Selva, 2014). 
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Des del naixement de MTV, la televisió va disposar d’un canal dedicat íntegrament a la 

música, posant-la a l’altura de la ràdio, la qual disposava de canals musicals des de feia 

dècades (Frith, 2002b). 

2.3.5. Factors tecnològics  

El videoclip neix i es consolida en una època de grans innovacions tecnològiques en 

terrenys vinculats amb aquest format, fonamentalment a la indústria musical (Selva, 2014). 

El videoclip, a partir de la posada en antena d’una cadena de televisió per cable, es va 

començar a comercialitzar al mateix temps que un nou sistema reproductor de música, el 

compact disc (CD). Tot coincidint temporalment amb l’aparició d’innovacions 

electròniques com el sintetitzador, la caixa de ritmes o el sampler (Adell, 1998). 

A més l’existència de tantes possibilitats tecnològiques van motivar la creativitat en el 

treball de postproducció de les cançons, el que provocava que l’actuació en directe no 

podia igualar el so del disc. Això va iniciar l’ús del playback i la necessitat de noves 

fórmules de visualització de la música (Martín Sanchez, 2005; Fryer, 1997). 

El format del videoclip ve precedit pel naixement del magnetoscopi, que permet gravar 

simultàniament imatge i so en un mateix suport (Pérez Ornia, 1991; Selva, 2014). 

 

Figura 2.10 Magnetoscopi Ampex. Font: https://goo.gl/CUqq42 

Al mig d’un boom dels nous equips d’edició i efectes de postproducció visual, va néixer el 

videoclip (Vernallis, 2004). Aquests recursos permetien possibilitats visuals molt 

innovadores, centrant-se en la utilització de l’estudi de vídeo en lloc de la càmera i en l’ús 

intensiu de les tècniques d’edició (Jones, 1989). 
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La tecnologia afavoreix la manipulació d’elements propis de la imatge electrònica, com la 

mescla de colors, la lluminositat, les incrustacions, la juxtaposició d’imatges, entre d’altres 

(Pérez Ornia, 1991). 

El videoclip, en comptes d’ocultar la medicació tecnològica, com solia fer la televisió 

tradicional, la situa al centre, es deixa veure a si mateix com una forma de vídeo i fa de la 

seva base tecnològica la força del seu atractiu (Williams, 2003). 

La innovació de la televisió per cable va comportar importants millores en la qualitat de so 

ofert per les cadenes de televisió, mentre que paral·lelament també milloraven les 

possibilitats sonores dels televisors domèstics. Llavors, va ser quan MTV va començar a 

emetre en estèreo, fent més atractiva la presentació de la música a la televisió (Banks, 

1992; Selva, 2014). 

 

2.4. Estructura narrativa del videoclip  

Els dos grans tipus d’estructura del videoclip són la narració, l’antinarració o descriptius 

(també denominats conceptuals) i els descriptius-narratius, que és una barreja dels dos.    

El videoclip narratiu és aquell on les imatges són marcades per un programa narratiu, tot i 

que, en molts d’ells, a les tornades les lleis s’ignoren. Els esdeveniments, en aquest tipus 

de videoclip, succeeixen de forma lineal i amb una lògica causa/efecte (Selva, 2014). Un 

exemple de videoclip narratiu és Addicted To You del 2014 d’Avicii, discjòquei de música 

electrònica. La narrativa és d’ordre cronològic i lineal, ja que, fa una versió de la famosa 

història de Bonnie and Clyde. 

 

Figura 2.11 Fotograma de Addicted to You de Avicii, 2014. Font: https://goo.gl/2tLZp3 

 

 



20 Realització de la Preproducció, Producció i Postproducció d’un Videoclip – Memòria 

El model antinarratiu és considerat per certs autors com a l’absència d’una narració, i per 

altres com a un règim narratiu diferent del tradicional. L’antinarració s’entén com a la 

juxtaposició d’elements, l’acció de la qual perd rellevància, ja que no hi ha relació 

causa/conseqüència (Casetti & Di Chio, 1991). També mostren una major dependència 

respecte a la música i als elements musicals (Schwichtenberg, 1992). Somebody to Love de 

Queen és un bon exemple de videoclip antinarratiu, ja que combina imatges d’actuacions 

en directe, gravació de la cançó a l’estudi, plans detall, etc.  

 

Figura 2.12 Fotograma de Somebody to Love de Queen, 1976. Font: https://goo.gl/gJddMJ 

Es considera per molts, però, que el primer videoclip de la història és Bohemian Rhapsody 

de Queen del 1975 (un any abans que Somebody to Love), ja que, per primera vegada, es 

van crear efectes especials en un videoclip (Atkinson, 2016).  

Alguns autors defensen la funció de la narrativa al videoclip, de la mateixa manera que una 

part d’una pel·lícula. Encara que d’altres subratllen el seu caràcter antinarratiu com una 

mescla postmoderna que desafia les convencions narratives (Vernallis, 2004).  

El videoclip “pot ser narratiu, donant rèplica gràfica de la història cantada. Però és freqüent 

que el seu contingut no segueixi una lògica lineal, heretant l’abstracció i l’experimentació 

de la imatge dels moviments artístics d’aquest segle” (Pérez Jiménez, 1993, pàg. 261). 

Hayward relaciona l’estructura narrativa del videoclip com els principis del cinema 

(aproximadament des del 1906 al 1912), senyalant que els dos tenien un pronunciat abandó 

narratiu (Hayward, 1990). 

Vernallis compara la interpretació de l’espectador respecte al videoclip amb la d’un còmic; 

ambdós s’han d’unir imatges incompletes per atorgar-hi un sentit (Vernallis, 2004: 38).  

Aquest tipus de narrativa, Jones l’anomena “narrativa digital” la qual “requereix una 

reconstrucció mental a partir d’unitats bàsiques de significat [...]”; considera que els 

videoclips són cohesius però no coherents i que no es basen en un sistema cronològic lineal 

(Jones, S, 1989, pàg. 17 - 20). 



Videoclip 21 

Kaplan parla de l’estètica del videoclip i com el muntatge viola els còdecs clàssics: “Les 

relacions causa-efecte, temps-espai i de continuïtat són violades amb freqüència. [...] Com 

per exemple, el pla/contraplà, les regles dels 30 i 180 graus, l’alineació de la línia de visió, 

etc.” (Kaplan, 1989, pàg. 33). 

Kinder associa una connexió entre les imatges del videoclip i els somnis. El videoclip 

mostra unes imatges que tenen discontinuïtats en l’espai i el temps, recordant a l’estructura 

dels somnis (Kinder, 1984). Però la raó fonamental per l’estructura habitual del videoclip 

es troba a la mateixa música. Les cançons solen mostrar una temporalitat no lineal i plena 

de repeticions i variacions al voltant d’una mateixa idea cosa que fa que el videoclip ho 

imiti (Sibilla, 1999).  

“El joc recurrent al voltant d’accions i motius repetits dins del canal visual [del videoclip], 

recorda en si mateix al tipus de variació musical normalitzada que caracteritza en general a 

la música pop” (Darley, 2002, pàg. 189). “Els vídeos segueixen la forma de la cançó, que 

tendeix a ser més cíclica i episòdica que seqüencial” (Vernallis, 2004, pàg. 3). 

Williams senyala que l’estil del videoclip és un estil musical i que és la música la que 

estableix el to i el timbre de la presentació visual (William 2003).   

A continuació es mostra un esquema on es mostra com els elements musicals (com el 

tempo, el to i el ritme) poden modificar-se depenent de l’emoció que es vol expressar. 

 

Figura 2.13 Esquema: característiques musicals per produir diverses expressions 

emocionals. Font: Brunner II, 1990; Selva, 2014 
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El videoclip busca generar impressions favorables en relació amb el que els espectadors 

senten respecte a la cançó i l’artista (Gow, 1994). 

Robert Pittman, un dels fundadors de MTV, explica que “la gent no veu aquests vídeos per 

descobrir el que passarà. Els veuen per sentir-se d’una manera determinada.  És un 

potenciador d’ànim. És l’atractiu essencial de la música traduït a imatges” (citat a Frith, 

1988a, pàg. 209). 

 

2.5. Autors destacats del món del videoclip 

Per parlar dels grans directors del món del videoclip s’ha d’anomenar al, considerat per 

molts, pare del videoclip. 

Oskar Fischinger 

Fischinger era un artista alemany nascut el 1900 que experimentava amb l’animació 

gràfica. En aquestes obres sincronitzava figures abstractes amb la música. Als seus 36 anys 

va haver de marxar cap a Estats Units, ja que, pel dictador Hitler les seves obres eren 

considerades com un “art degenerat”. Allà, va realitzar fer més de 50 curts com a 

animador, va participar fins i tot, en un fragment de la pel·lícula Fantasia, però que 

finalment va ser eliminat. Així i tot, la seva obra és un reflex de la voluntat que tenia 

d’ajuntar aquests dos camps, la música i la imatge (Vanguardia, 2017). 

 

Figura 2.14 Fotograma de Komposition in Blau de Fischinger, 1935.  

Font: https://vimeo.com/89193540 
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Bruce Gowers 

El director del considerat primer videoclip de la història, Bohemian Rhapsody de l’any 

1975 de Queen, ha dirigit més de 350 vídeos musicals per a cançons com A Trick of the 

Tail del 1976 de Genessis, Rock with You i She’s Out of My Life del 1979 de Michael 

Jackson, Controversy del 1981 de Prince; i Rod Steward, The Rolling Stones, Blondie, 

entre altres artistes. El seu estil a l’hora de dirigir un videoclip és elegant i innovador, com 

a l’anterior esmentat Bohemian Rhapsody, on va introduir al món audiovisual nous estils 

de muntatge i efectes mai vistos des del moment, com la duplicació de la cara del cantant 

en diagonal i aplicant un filtre blau (Gowers, B 2011).  

 

Figura 2.15 Fotograma de Bohemian Rhapsody, Queen, 1975. Font: https://goo.gl/i5bm6P 

 

Spike Jonze 

Jonze, un director nascut al 69 a Maryland, EEUU, és conegut pels centenars de videoclips 

que ha dirigit. Abans de dirigir videoclips era editor i fotògraf d’una revista de skating, per 

passar després a la disciplina que el va donar a conèixer (Gandert, 2009). 

Cap als anys 90 va començar a dirigir videoclips com 100% de l’any 1992 de Sonic Youth, 

Elektrobank de l’any 1997 de The Chemical Brothers, Praise You de l’any 1998 de Fatboy 

Slim, Da Funk del 1997 de Daft Punk, The Suburbs del 2010 d’Arcade Fire, Sabotage del 

2008 de Beastie Boys, entre d’altres (Stiernberg, 2011). 

És un director atrevit i que es deixa portar per les decisions preses, siguin bones o dolentes, 

acceptant el resultat. Això va ser una de les claus del seu èxit a l’hora de fer videoclips. 

L’esmentat anteriorment, 100% de Sonic Youth va ser el primer videoclip que va gravar, i 

va ser quan encara estava involucrat al món del skating. Aquest videoclip combina imatges 

amb color del grup punk actuant en una casa amb imatges de skaters patinant (García, 

2014). 
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Figura 2.16 Fotograma de 100%, Sonic Youth, 1992. Font: https://goo.gl/SnMZSd 

 

David Fincher 

Fincher és un director i productor de cinema i videoclips que va néixer el 1962 a Denver, 

EEUU. És conegut per dirigir pel·lícules com Se7en del 1995, Fight Club del 1999, i The 

Social Network del 2010. Va començar a dirigir videoclips cap a la meitat dels 80 amb 

cançons com All The Love del 1985 de The Outfield, Englishman in New York del 1987 de 

Sting, Straight Up al 1988 de Paula Abdul. Més endavant va començar a treballar amb 

cançons com Vogue de Madona l’any 1990, Love is Strong de l’any 1994 de The Rolling 

Stones, Suit & Tie del 2013 de Justin Timberlake, entre molts més. Descriu la seva manera 

de dirigir en obsessiva i contradictòria cosa que li fa emprendre riscos (IMDb, 2017). En el 

videoclip de Vogue de Madonna destaca per la iconografia elegant i enlluernadora 

d’estrelles de cinema clàssic juntament amb una dansa energètica que va sorgir als clubs 

gais clandestins (Weingarten, Ebiri, Newman, Johnston, 2015). 

 

Figura 2.17 Fotograma de Vogue, Madonna, 1990. Font: https://goo.gl/9DdkuL 
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Michel Gondry 

Gondry, nascut a Versalles, França l’any 1963, és un director de cinema, d’anuncis i de 

videoclips. Destaca per tenir un estil visualment innovador, la manipulació que exerceix 

sobre la posada en escena i el total control sobre l’estructura narrativa, ja que juga amb ella 

com vol. Ha realitzat videoclips per diferents artistes: Come Into My World del 2002 de 

Kylie Minogue, Fell In Love With A Girl del 2006 de White Stripes, Crystalline del 2011 

de Bjork, Around The World del 1997 de Daft Punk (Chang, 2014). 

En els seus vídeos musicals sol experimentar amb diferents elements visuals, però 

destaquen: el joc de la perspectiva, les llargues tomes (a vegades plans seqüència), el 

tractament pictòric de la imatge i, sobretot, l’originalitat de la història (Filmin, 2017). 

Al videoclip de Come Into My World de Kylie Minogue del 2002 és un pla seqüència on 

s’utilitza una tècnica de postproducció que fusiona les imatges i fa destacar els elements 

escollits; en aquest cas, és la mateixa cantant, que cada vegada que passa per lloc principal 

es duplica ella i els personatges del seu entorn. Així introdueix, de manera intel·ligent i 

creativa, el seu món (títol de la cançó). 

 

Figura 2.18 Fotograma de Come Into My World, Kylie Minogue, 2002.  

Font: https://goo.gl/5oKE3j 

Aquests són alguns dels pares del videoclip que han anat introduint diversos elements que 

s’han anat repetint i millorant al cap dels anys, ja sigui per la tecnologia en si com per la 

innovació de l’ús d’aquesta. 
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3. Muntatge  

“Des d’un punt de vista tècnic el muntatge és el fet de tallar i enganxar els trossos de la 

pel·lícula en cel·luloide per a donar al film la seva forma definitiva, o millor dit, amb la 

finalitat de dotar a les imatges continuïtat discursiva”. Així defineix el muntatge, des d’un 

punt de vista tècnic, Vicente Sánchez-Biosca al seu llibre El montaje cinematografico, 

1996, pàg. 26. 

Walter Munch, editor cinematogràfic, afirma que “La invenció del muntatge va ser el que 

va permetre que el cinema tingués èxit”  al documental The Cutting Edge, 2004. 

Sanchez-Biosca veu el muntatge també com una eina que té avantatges per al benefici de la 

pel·lícula, ja que permet corregir errors, triar el millor moment de cada escena, definir el 

discurs de la pel·lícula, etc. A partir de la definició anterior i entenent la importància 

d’aquest element a la postproducció s’explica, a continuació, l’evolució i els antecedents 

que el van dur a terme (Sánchez, 1996). 

 

3.1. Història i Autors  

Per explicar el muntatge s’ha de remuntar als principis del cinema. Els germans Lumière 

gravaven successos quotidians amb l’únic propòsit de captar l’element del moviment. Més 

endavant ja tenien una mínima preparació, com és el cas de la pel·lícula Watering the 

Gardener del 1895, on van exercir un control narratiu a priori; estava destinada a captar 

l’atenció de l’espectador (Reitz, 2003). 
 

George Meliès 

Les pel·lícules del cineasta Georges Meliès amb els jocs d’il·lusionisme que emprava, van 

significar un gran avanç en aquella època. Meliès va mostrar al món el milió de 

possibilitats que hi havia per explotar en aquest àmbit. A la pel·lícula de Cendrillon, del 

1899, Meliès explica una història en diferents episodis, on es connecten entre ells per una 

narrativa que gira al voltant d’un personatge principal. Així i tot, continuaven utilitzant la 

posada en escena teatral on cada acció es desenvolupava en un únic pla estàtic, sense tenir 

aquesta unitat de temps ni de lloc (Reitz, 2003). 
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Edwin S. Porter 

Paral·lelament altres cineastes experimentaven amb tècniques diferents i s’allunyaven així 

del teatre. Edwin S. Porter, operador de Edison, al 1902 va realitzar The life of an 

American Fireman que introduïa noves tipologies de plans i accions en paral·lel. Aquesta 

pel·lícula demostrava que un pla en concret podia expressar diferents emocions depenent 

del pla que es posava a continuació. Per tant, es considera un punt revolucionari que canvia 

la importància i la valoració del muntatge sobre la narrativa (Reitz, 2003; Sklar & Cook, 

2017). 

En comptes de fer com els muntadors fins aquell moment (introduir el següent pla amb un 

text) Porter els enllaçava sense descripció escrita, així el film no es veia interromput i per 

tant hi havia molta més fluïdesa. Va demostrar que muntant un pla d’estudi amb un de real 

podia crear una història sense que els espectadors perdessin el fil i construir, a la vegada, 

una dimensió temporal. A la següent pel·lícula, The Great Train Robbery, de 1903, Porter 

la va dotar de més llibertat als moviments i també hi predominava l’acció en paral·lel, com 

al film anterior. A partir d’aquí va anar millorant aquesta tècnica amb les obres posteriors 

però no va ser fins a Griffith en que s’aprecia un control de la dramatització (Reitz, 2003). 

 

D. W. Griffith 

Griffith, en el film El naixement d’una nació (1915) utilitza la continuïtat de Porter com a 

eina per a estructurar una narrativa amb un control dramàtic específic al llarg del film. El 

que porta a Griffith a fer un tall d’un pla a l’altre són qüestions dramàtiques, ja que, segons 

ell, aquestes ho demanen. Un tall a un Primer Pla, per exemple, es fa perquè en aquell 

moment interessa veure la reacció de l’actor sobre l’acció que acaba de passar, i d’aquesta 

manera es controlen les emocions i reaccions de l’espectador. Aquest mètode de Griffith 

s’allunya del de Porter i del MRP (mètode de representació primitiva, mètode que neix 

amb els Lumière i mor amb Porter). Griffith va demostrar que la càmera s’havia de 

considerar com a recurs dramàtic per l’accentuació visual de la narrativa. Amb els Primers 

Plans aconseguia mostrar més detall de l’expressió facial que en aquell moment l’actor 

interpretava, per tant s’intensificava aquesta emoció i, a conseqüència, la reacció del 

públic. Els PP (primers plans) van imposar una nova manera d’actuació de part dels actors, 

ja que no havien d’exagerar l’acció, sinó fer-la de manera més sincera i controlada perquè 

fos creïble i arribés a l’espectador (Reitz, 2003; Henderson, 2017). 
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Una de les noves tècniques cinematogràfiques que va introduir Griffith van ser els 

flashbacks, ja que veia necessari en certes ocasions fer una interpretació visual del record 

d’una persona. També va estudiar la duració dels plans i el perquè d’aquesta; el ritme més 

accelerat (gran nombre de talls en pocs segons) era per accions intenses i el ritme més lent 

en accions decreixents (Reitz, 2003). 

Per tant, Griffith va saber aplicar mètodes de muntatge innovadors que reforçaven i 

milloraven la narrativa.   

 

Muntatge soviètic 

Els muntadors russos, com Einsestein, analitzaven a Griffith però s’allunyaven del seu 

muntatge representatiu; ells utilitzaven la juxtaposició de plans per modelar el sentit de les 

imatges. (Reitz, 2003) 

 

Kuleshov 

S’ha d’esmentar l’experiment de Kuleshov que va realitzar amb el seu company Pudovkin, 

cap al 1910, conegut com a Efecte Kuleshov. Consistia en col·locar un PP (primer pla) 

d’un actor interposat per diversos plans: una sopa, un cofre amb una nena i una dona 

estirada en un sofà. Cada vegada que el pla de l’actor s’entrellaçava amb cadascun dels 

plans, el públic quedava impressionat per la interpretació de l’actor a les diferents 

situacions, quan realment era una mateixa actuació d’un sol pla. Aquest experiment ha 

servit per entendre la gran capacitat i poder de la juxtaposició de plans respecte a la 

interpretació del públic. Kuleshov trobava l’art del cinema al muntatge: la creació d’una 

història a partir de la unió de diferents trossos de pel·lícula (Marimón, 2014). 

 

Figura 3.1 Efecte Kuleshov. Font: https://goo.gl/nhnpck 
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Einsenstein 

Einsenstein s’allunyava molt de les regles narratives que va crear Griffith amb el seu 

muntatge intel·lectual; aquest se centrava en el dramatisme, però no de forma 

convencional. No respectava la duració que suposadament havien de durar els plans o les 

escenes i feia ús de transicions xocants. Ell extreia una idea a partir de la successió 

d’imatges. Deia que cada tall havia de provocar una nova impressió dels plans que 

l’acompanyaven. Per tant, donava molta importància al perquè de l’edició que exercia i el 

que aquesta expressava (Reitz, 2003). 

Amb l’arribada del cine sonor canvien certs aspectes, respecte al muntatge. Ara el tall serà 

més subtil per part de l’espectador perquè el so es pot acompanyar de canvis de volum i 

ritme, es poden estalviar obvietats per la falta de so, gràcies als diàlegs canvia la fluïdesa 

de la narrativa, s’estalvien els texts explicatius sobre el que passarà al pla, etc. (Reitz, 

2003). 
 

3.1.1. Impressionisme francès. Nouvelle Vague  

La càmera ha de ser utilitzada com una ploma: “caméra-stylo”. Explica Reisz, per definir 

la concepció que tenien els joves directors francesos sobre el cinema. Els interessava el 

cinema més directe, simple, fins i tot utilitzaven improvisacions. A partir d’equips més 

petits que interferissin el mínim als esdeveniments, podien extreure accions per part dels 

actors més naturals, personals i sobretot properes. Per això, fa la metàfora de què la càmera 

faci la funció d’una ploma, perquè compara el fet d’escriure en el paper com una forma 

directa, tant com la càmera amb l’actor (Reitz, 2003). 

L’autor Jean-Pierre Melville defineix la Nouvelle Vague com a un cine on el rodatge es 

feia en localitzacions naturals, amb el mínim d’equip, amb un muntatge de ritme ràpid (alt 

nombre de plans, i per tant talls, en un temps curt), sense demanar cap autorització i on no 

hi havia cap obligació (Reitz, 2003). 

Autors com Abel Gance, i més tard Jean Epsein van introduir la Nouvelle Vague i les seves 

característiques plasmades en pel·lícules com Coeur Fidèle, del 1923, de Epstein on 

s’utilitzaven recursos com el muntatge ràpid, esmentat abans, per a intensificar en una 

escena en concret la velocitat vertiginosa d’una atracció de fira, o la contínua constància de 

l’ús dels primers plans; conceptes introduïts per Griffith (Vincent Pinel, 2004). 
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Per tant, la Nouvelle Vague va ser una manera de fer cinema revolucionaria gràcies a 

elements com el muntatge rítmic i “rebel”, els baixos costos de producció i la forma 

d’ensenyar directament el que es volia transmetre. Aquesta idea es pot considerar com 

l’origen de l’estil de muntatge que se segueix a la postproducció del videoclip. 
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4. Normes generals  

Per saber realment que s’ha de tenir en compte a l’hora de començar el procés de muntatge 

s’han de conèixer certes normes, encara que després aquestes, a vegades, es poden ignorar 

(com s’ha vist anteriorment). 

 

4.1. El Raccord i la continuïtat  

Sanchez-Biosca (1996, pàg. 28) defineix el raccord com “[...] el perfecte ajust de 

moviments i detalls que afecten la continuïtat entre els diferents plans y, en conseqüència, 

raccordar significa unir dos plans de manera que no es produeixi una falta de coordinació 

entre ambdós.” 

En definitiva, el raccord serveix perquè l’espectador vegi continuïtat en una acció on hi ha 

diversos plans que s’uneixen per talls. Aquests talls han d’aconseguir invisibilitat, si el film 

està ben editat, es percep la pel·lícula com una successió d’imatges interrompudes 

(Dmytryk, 1984).  

Un exemple clar del raccord és el següent: Es veu un pla on hi ha un personatge que obre 

una porta per entrar en una estança, el següent pla (per continuar el raccord) ha de ser un 

altre pla des de dins l’estança on es vegi el personatge entrant just en el punt on s’ha tallat 

el pla anterior. D’aquesta manera es crea una continuïtat sense petits salts que desconcerten 

a l’espectador.  

 

4.2. Llei de l’eix 

Per parlar de continuïtat s’ha de parlar de la llei de l’eix. És una llei que ajuda a construir 

l’escenari cinematogràfic respectant les direccions dels objectes o personatges i de les 

seves mirades, l’orientació, etc.  

Si, per exemple, dues persones estan parlant es traça una línia en la seva direcció, al 

col·locar la càmera en un d’aquests cantons, els pròxims plans hauran d’estar col·locats en 

el mateix cantó de l’eix que el primer pla. Es veu clarament en el següent esquema de 

Bordwell i Thompson, 1995. 
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Figura  4.1 Esquema de la Llei de l’eix Bordwell, El arte cinematografico. 

1995 Font: https://bit.ly/2Lfa4RE 

4.3. Regla dels 30º  

Aquesta regla consisteix a tenir entre un primer pla i un segon pla una angulació superior 

als 30 graus. És a dir, si en un pla es grava a una persona de manera frontal, el següent pla 

haurà de ser com a mínim el seu perfil perquè supera als 30 graus (en perspectiva de la 

càmera). Si no es superen els 30 graus, l’espectador ho interpreta com un error (Pinel, 

2004). En el següent esquema es veu de manera gràfica el salt d’aquesta regla: la presa del 

pla 1 amb la segona del pla 2 estan a menys de 30º. 

 

Figura 4.2 Esquema del salt de la regla dels 30º. Font: https://goo.gl/4uzZcD 

Òbviament hi ha moltes més regles o lleis sobre el muntatge i el cinema que són importants 

però en aquest apartat només se citen aquelles que poden afectar directament al treball. 
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5. Paràmetres bàsics  

A continuació s’exposen les característiques principals dels paràmetres més essencials que 

es necessiten per saber construir qualsevol obra audiovisual. 

 

5.1. Il·luminació  

La il·luminació és un dels pilars per a la realització de qualsevol producte audiovisual. Per 

explicar aquest apartat s’analitza l’estudi que fa David Little al llibre: Home Studio: Cómo 

grabar tu pròpia música y vídeos, 2017 i Pere Marqués a: Introducció al lenguaje 

audiovisual, 2010.  

Principalment, la il·luminació es pot classificar per la seva naturalesa (natural o artificial), 

per la seva direcció (frontal, lateral, contra), per la seva temperatura (neutra, càlida, freda), 

per la seva intensitat (dura, suau) i per la textura. Aquí s’exposen les classificacions de més 

rellevància per la posterior aplicació al projecte. 

Per la seva naturalesa 

Artificial: Llum totalment controlable. Prové d’aparells electrònics com focus, làmpades, 

etc. Es pot utilitzar tant en interiors com en exteriors (Little, 2017). 

Natural: La pròpia del sol, de l’ambient. És molt difícil de controlar, però amb material 

extern com banderes es pot encaminar o tapar. També s’ha de tenir en compte que és més 

fàcil perdre la continuïtat: la posició del sol és canviant, de cop es pot ennuvolar i perdre 

llum (Little, 2017). 

Per la seva direcció 

Frontal: La llum ve de front cap al subjecte a filmar. El resultat que s’obté a partir 

d’aquesta llum és pla, ja que no es creen volums per les ombres (Little, 2017).  

Lateral: La llum se situa en un angle lateral respecte el subjecte. Es crea volum, ja que, a 

causa de la mateixa corpulència de l’objecte es produeixen ombres i donen més dimensió. 

Hi ha subcategories com la semi lateral, on la llum no està perpendicular a l’objecte sinó 

que varia d’angle i se situa entre la frontal i la lateral (Little, 2017). 
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Contra: Aquesta llum se situa just darrere del subjecte. Marca la silueta del personatge o 

objecte i s’utilitza normalment per a separar al subjecte del fons. Com a la lateral, també hi 

ha la semi-contra (Little, 2017).  A continuació es mostra una figura amb les tres 

il·luminacions esmentades: 

 

Figura 5.1 Tipus de il·luminació per la direcció. Font: https://goo.gl/6a7hku 

Per la seva temperatura 

Neutra: L’anomenada, llum blanca, és una llum que no té tons ni ataronjats ni blavosos, és 

a dir, ni càlids ni freds. No té cap mena d’alteració, i en graus Kelvin es troba, 

aproximadament, als 4000K (Barcelona Led, 2017). 

Càlida: Llum que està per sota dels 3300K. Aquesta llum dóna sensació de calidesa i 

proximitat, tal com ho fan els colors que la componen, colors ataronjats i groguencs 

(Barcelona Led, 2017; Heller, 2004). 

Freda: Es troba a partir dels 6.500K. Fa l’efecte contrari que l’anterior, representa fredor, 

distància, tristor, etc. Els tons blaus són els que la caracteritzen (Barcelona Led, 2017). 

 

Figura 5.2 Temperatura de la llum. Font: https://bit.ly/2HbESjZ 
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Per la seva intensitat 

Dura: Il·luminació direccional que crea ombres marcades i contrastos forts. La intensitat 

d’aquesta llum dramatitza l’escena i focalitza l’atenció cap al punt més il·luminat (Little, 

2017; Marqués, 2010). 

Suau: Il·luminació difosa contrària a l’anterior. Redueix els contrastos excessius, ja que 

s’escampa per l’espai i permet apreciar les ombres. No és tan dramàtica com la forta, ja 

que crea un ambient d’estabilitat (Marqués, 2010).  

A continuació es mostra en una fotografia les tipologies d’il·luminació aplicades a la 

mateixa figura: 

 

Figura 5.3 Tipus d’il·luminació per la intensitat. Font: https://goo.gl/pR6YbE 

 

5.2. Composició 

Per parlar de la composició s’han de tenir clars conceptes bàsics. En els videoclips, al ser 

un camp experimental per molts, s’utilitzen molts tipus de composició diferents.  

La regla dels terços 

Consisteix a seccionar el quadre en 9 petits rectangles fets a partir de la divisió de quatre 

línies imaginàries, de les quals, dues d’elles tallen la imatge verticalment i les altres dues 

horitzontalment. Els punts on es troben aquestes línies són on s’han de col·locar els 

elements importants que protagonitzen l’acció. Aquesta regla evita, també, la monotonia 

que produeixen els quadres massa simètrics (Marqués, 2010). 
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Figura 5.4 Fotograma videoclip I Dare You de The xx, 2017. Font: https://bit.ly/2slyHHn 

Aquesta regla serveix també per situar la línia de l’horitzó en una de les línies horitzontals i 

que per tant quedi equilibrada  (Marqués, 2010).  

Angle 

Serveix per a referir-se a la inclinació de la càmera respecte a l’objecte o acció a gravar. En 

funció de l’angle utilitzat per gravar l’objecte, aquest es pot fer insignificant i petit o bé 

grandiós i intimidador. Aquests angles s’agrupen en tres grups.  

Frontal o a nivell: La càmera està posicionada a l’altura del subjecte, sense patir cap mena 

d’inclinació. És el més utilitzat (Little, 2017). 

Picat (vista d’ocell): La càmera se situa per sobre del subjecte i s’inclina de dalt cap a baix. 

El subjecte semblarà dèbil i indefens. L’extrem d’aquest tipus d’angle, és a dir, la càmera 

situada totalment sobre del subjecte, perpendicular al terra, es diu angle zenital (Little, 

2017; Marqués, 2010). 

Contrapicat (vista de formiga): Al contrari que l’anterior, com indica el nom, la càmera se 

situa per sota del subjecte a gravar, a un nivell inferior. Aquesta perspectiva engrandeix al 

personatge o objecte capturat, es mostra autoritat i majestuositat. Igual que l’anterior, el 

contrapicat portat a l’extrem s’anomena nadir (Little, 2017; Marqués, 2010). 

 
Figura 5.5 Tipus d’angle de la càmera. Font: https://goo.gl/PrG39o 
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Tipologies de plans  

Hi ha moltes maneres de classificar els plans, però aquí s’esmenten les més rellevants.  

Pla general: En aquest pla es mostra el context, l’espai, on es troba el subjecte. 

Normalment s’utilitza per presentar la localització on es desenvoluparà una acció. La 

distància entre la càmera i l’objecte és gran, encara que depenen del pla que s’utilitzi: Al 

gran pla general, el subjecte està tan lluny que es veu molt poc i no s’aprecien les 

expressions facials, mentre que al pla sencer es veu sencer de cap a peus, i per tant no 

s’aprecia tant l’escenari (Marqués, 2010). 

Pla americà: L’enquadrament capta al subjecte fins als genolls. Obté aquest nom per la 

utilització que se’n feia a les pel·lícules western, ja que és l’altura on es col·locaven els 

revòlvers (Rodríguez, 2017). 

Pla mig: Mostra el subjecte des del cap a la cintura. També es poden veure variacions, com 

s’ha dit abans, depenent de la distància de la càmera respecte al subjecte; com un pla mig 

curt, el qual es talla a l’altura del pit (Rodríguez, 2017).  

Primer pla: Mostra la cara i el coll del personatge, fins, més o menys, la clavícula. És un 

dels millors per a ensenyar l’expressió del rostre de l’actor i emfatitzar amb les seves 

emocions i sentiments. Si s’acosta encara més, serà un primeríssim primer pla (Rodríguez, 

2017, Marqués, 2010). 

Pla detall: Mostra un objecte o una part d’un objecte o personatge. La càmera es situa 

sobre els elements que registra i el seu valor depèn molt del context, pot ser narratiu, 

descriptiu o expressiu (Marqués, 2010).   

La tipologia de plans que es realitzen a un projecte audiovisual s’especifiquen al procés de 

la realització del guió literari i tècnic.    

Moviments de càmera  

Travelling: La càmera es mou del seu eix, per acompanyar un subjecte, per exemple. Són 

moviments més elaborats i amb més dificultats, ja que es fa amb el suport humà. Té un 

valor expressiu i dóna perspectiva narrativa. Hi ha diferents tipus de travelling: l’avanç o 

retrocés, l’ascendent o descendent, el lateral i el circular (Marqués, 2010).  
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Panoràmica: La càmera no es mou del seu eix, normalment està fixada en un trípode. El 

moviment serà, per tant, de rotació cap a la dreta o esquerra, però sobre un punt. Té un 

gran valor descriptiu, encara que també el pot tenir-ne de narratiu (Marqués, 2010). 

Zoom: No és un moviment de càmera sinó de les òptiques. Es passa, per exemple, d’un pla 

general a un pla mig o viceversa, gràcies al zoom manual que l’òptica ofereix (Little, 

2017). 

 

5.3. Color 

El color és un món molt extens. Aquí s’estudia com afecta psicològicament i com 

interpretar-lo i treballar-lo de manera que expressi el que s’ha volgut manifestar.   

Primer de tot, per parlar de color, s’ha d’especificar quin to s’estudia respecte al registre 

cromàtic.  

Color additiu: Colors de la llum, els que s’utilitzen als ordinadors i televisors. Els tres 

colors primaris additius són el vermell, el verd i el blau, coneguts com a RGB. El fet de 

barrejar aquests colors forma una mescla additiva i, per tant, es crea com a resultat el blanc 

(Marquès, 2003). 

Color subtractiu: Colors de pigments, és a dir, el propi de la pintura i la tinta; també 

anomenats CMYA per les inicials dels colors primaris que el formen. Aquests tres colors 

primaris subtractius són el cian, el magenta i el groc. Si es mesclen tots tres el resultat serà 

el negre (Marquès, 2003) 

 

Figura 5.6 Colors additius i subtractius. Font: https://bit.ly/2LRYsW0 
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Segons la seva tonalitat es classifiquen, com s’ha esmentat anteriorment, en càlids i freds.  

Colors càlids: en general aquests colors són, psicològicament, estimulants, plens de vida. 

Encara que també poden canviar de sentiment depenent de quin to es treballa o la 

combinació entre ells (Heller, 2004). 

Blanc: Realment no es considera color però és important l’associació que se li fa amb 

aspectes com la puresa, la pau, la claredat i la calma (Heller, 2004). 

Groc: Representa l’optimisme i la diversió però, també, la traïció (Heller, 2004).  

Taronja: Color exòtic i cridaner, també el del confort i la diversió. S’utilitza per a cridar 

l’atenció, ja que es molt vistós (Heller, 2004). 

Vermell: És el color de la passió, i de dues idees molt oposades: amor i odi. També ho és 

del perill i de l’alegria (Heller, 2004). 

Colors freds: Els colors que entren dins d’aquest bloc tenen associacions bastant diverses 

però es pot resumir a que expressen llunyania i desconfiança (Heller, 2004). 

Verd: Encara que també es pugui considerar un color càlid, molts el consideren fred. 

L’associació d’aquest color no fa justícia a la representació general dels colors freds, ja que 

representa vitalitat, esperança però també verinós (Heller, 2004).  

Blau: És a la vegada l’harmonia i la simpatia i un color fred i distant (Heller, 2004).  

Lila: Color de la màgia i el luxe (Heller, 2004). 

Negre: Color del poder i de la mort. També representa elegància i joventut. Com el blanc 

molts no el consideren color (Heller, 2004).  

 

Figura 5.7 Colors càlids i colors freds. Font: https://goo.gl/vQN4MU 
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6. Etalonatge 

Després de finalitzar el procés del muntatge s’elabora la correcció de color en cadascun 

dels plans. Fernandez i Nohales (1999) expliquen l’etalonatge com el “procés d’ajust de 

color per igualar els valors que han de tenir continuïtat (raccord) en els diferents plans i 

preses, que se sol dur a terme en diverses fases”.  

Es tracta, doncs, de donar un look visual a partir de les correccions de color que es fan en 

el programari adient. 

Per entendre bé aquest procés dins de la postproducció, segons l’article de Pablo Martí 

(2015) a la Universitat de València, ens hem de remuntar als anys 20, quan Friedrich 

Wilhelm Murnau va aplicar l’etalonatge a la seva famosa pel·lícula Nosferatu, 1922, per 

reforçar l’atmosfera de terror. Com podem veure als fotogrames següents Murnau va tenyir 

el cel·luloide en el procés de revelatge de diferent color depenen de l’escena (Martí, P 

2015).       

  

Figura 6.1 Fotogrames de la pel·lícula Nosferatu, F.W. Murnau, 1922. 

Font: https://bit.ly/28Nox8e 

A partir d’aquí aquesta tècnica es va començar a utilitzar per directors arreu del món, i amb 

l’arribada del digital va esdevenir un procés més fàcil i controlable.  

Francis Ford Coppola utilitzava el taronja a la famosa pel·lícula El Padrino com a 

associació a la mort. Els germans Wachouski a la pel·lícula Matrix utilitzaven el verd per 

relacionar-lo amb les primeres pantalles monocromàtiques dels ordinadors, ja ens 

transporten a un món d’una generació tecnològica i liderada pels ordinadors (Luna, 2015). 
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Tot això està relacionat amb la psicologia del color, on cada un d’ells representa diverses 

emocions depenent de la cultura, l’experiència i fins i tot l’època. Aquest poder s’utilitza 

per a jugar a favor a l’hora de fer l’etalonatge d’una pel·lícula. La psicologia dels colors es 

pot veure de manera bastant completa en l’estudi de Eva Heller, 2004. 

Com que una persona de la Xina pot relacionar el vermell amb un concepte completament 

diferent que el d’una de França s’ha d’anar amb compte a l’hora de triar la paleta de colors 

que es voldrà per donar el look dels plans. Quentin Tarantino a la pel·lícula de Kill Bill 

utilitza el groc i el taronja per l’extensa referència que se li dóna amb el món oriental 

(Luna, 2015). 

A continuació es mostra un gràfic de 16 emocions, ordenades alfabèticament, i el color que 

cadascuna d’elles significa a diferents països i cultures. 

 

Figura 6.2 Esquema de la percepció dels colors segons cultura.  

Font: http://www.weweb.cat/es/psicologia-del-color/ 

A partir d’aquest element, llavors, es crea una atmosfera (pensada prèviament, ja que, 

reforça la narrativa) que conduirà les emocions de l’espectador de manera més clara i 

visual. El públic associa tons específics amb un sentiment o emoció que ja ha estat 

estudiada a priori (Heller, 2004). 
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7. Objectius 

En aquest apartat s’exposen els objectius principals i secundaris que es volen assolir al 

final de la realització del projecte. N’hi ha de bàsics i d’altres més ambiciosos, ja sigui, per 

la seva dificultat tècnica o per la seva viabilitat. 

 

7.1. Objectius principals  

Realitzar un videoclip seguint tots els processos necessaris per a obtenir un resultat 

mínimament professional. Passant per les fases més imprescindibles de preproducció, 

producció i centrar-se en la postproducció, però sense abastar una magnitud d’activitats 

innecessàries. 

Crear un projecte des de zero i portar-lo i encaminar-lo, a partir de la documentació i de 

l’estudi, fins a la possible distribució i promoció perquè es faci conèixer. 

Dur a terme de la manera més professional possible les tècniques específiques aplicades a 

la postproducció, com el muntatge i els efectes, i que aquestes destaquin per la seva 

originalitat i creativitat. 

Destacar per una narrativa original que no caigui en els estereotips dels videoclips propis 

del gènere electro house sinó que ajudi a crear consciència a l’espectador sobre els 

problemes actuals sobre la cosificació de la dona.  

Conduir les emocions de l’espectador durant tota la història a través de tècniques de 

postproducció, com el muntatge, l’etalonatge i els efectes; tractats a favor de l’estructura 

musical de la cançó i significat de la seva lletra.  
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7.2. Objectius secundaris 

Controlar professionalment el programa DaVinci Resolve, el Final Cut Pro i les funcions 

específiques del After Effects que s’utilitzin al procés de la postproducció. 

Conèixer i aplicar el significat del color, composició i muntatge en nivell psicològic a 

través de la imatge. És a dir, saber com afecten els aspectes esmentats a la percepció que 

l’espectador té envers el producte. S’ha de tenir en compte que aquests paràmetres 

preestablerts transmeten emocions diverses, cosa que ajuda a reforçar la narrativa del 

videoclip. 

Estudiar quin és l’estil i com tracten la imatge els videoclips d’altres tipus de gènere 

musical que no sigui l’electro house.  

Interpretar de la millor manera la música per apropiar-li la imatge i el ritme visual 

corresponent.  

 

7.3. Abast 

El treball abasta des dels processos necessaris per a la preparació de la realització del 

producte fins a la seva distribució per diferents plataformes d’internet. És a dir, tot el cicle 

propi d’un producte audiovisual com el videoclip; d’ençà que neix la idea i el seu 

tractament fins a la seva compartició amb el món.  

El projecte pretén arribar a un públic ampli, però concentrant l’atenció en espectadors 

juvenils, concretament entre edats de 14 a 30 anys; aquestes generacions són molt actives a 

les plataformes d’internet que distribueixen i comparteixen, en qüestió de segons, 

productes audiovisuals de tota mena. Així té moltes més possibilitats que esdevingui viral a 

través de les xarxes socials com Instagram, Facebook, YouTube i Vimeo. 
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8. Anàlisi de referents 

En aquest apartat s’analitzen diversos components: narratius, d’il·luminació, composició, 

acting, etalonatge, vestuari i atrezzo; que afecten directament al videoclip. S’estudien 

diversos productes audiovisuals (vídeos i fotografies) realitzats, la majoria, per productores 

i directors que treballen amb artistes de diferents gèneres musicals; com l’electro house, el 

qual té diversos aspectes que el distingeixen.   

 

8.1. Referents d’il·luminació 

En termes d’il·luminació s’agafa com a referent el fotògraf de 24 anys, Dennis Auburn. 

Aquest fotògraf va néixer a Bèlgica però viu actualment a Houston, Texas. Es caracteritza 

per tenir un estil de fotografiar que connecta directament amb les emocions a partir de la 

il·luminació o les projeccions. Les seves fotografies ressalten els petits detalls de les 

emocions quotidianes per a recordar-se a un mateix com de surrealista i destructiva la vida 

humana pot arribar a ser (Alexis, 2014). Una de les col·leccions més inspiradores per 

aquest projecte ha sigut l’àlbum d’Indie i Indie p2 realitzades entre el 2013 i el 2016.   

 

Figura 8.1 Fotografia de la col·lecció Indie p2 de Dennis Auburn, 2015-16. 

Font:. https://goo.gl/1uLced 

La il·luminació en aquesta fotografia és suau i amb la textura pròpia de les càmeres 

analògiques. Un element que, aquí, transmet tranquil·litat i, d’alguna manera, desubicació, 

per la sobreexposició de la llum i el desenfocament dels elements que troben a l’exterior. 
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Continuant amb la mateixa línia, però amb una llum més direccional i intensa, s’agafa de 

referència la il·luminació que utilitza Adrià Guardiona i Carlota Bantulà al videoclip de 

Saber i no entendre de Jo Jet i Maria Ribot del 2016. Segueix la idea que aquesta llum 

desorienta al protagonista, sent aquesta sobreexposada per a crear una reacció de confusió i 

atordiment. 

 

Figura 8.2 Fotograma del videoclip Saber i no entendre de Jo Jet i Maria Ribot, 2016. 

Font: https://goo.gl/UrDJm4 

Tot i estar només il·luminat per un angle no crea grans contrastos, ja que les mateixes 

parets clares de l’interior suavitzen la força de la llum. 

Al videoclip de Clara Peya OCEANES del 2017, produït per Estudi Carmel (productora 

audiovisual de Barcelona) i dirigit per Kiku Piñol, segueix amb el mateix estil; exceptuant 

l’ús d’il·luminació artificial interior, la qual crea un ambient suau però tètric per la 

verticalitat de la llum.  

 

Figura 8.3 Fotograma del videoclip OCEANES, de Clara Peya, 2017; Il·luminació. 

Font: https://goo.gl/q8ph4X 
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8.2. Referents de composició d’imatge i tipologies de plans  

En termes de composició, més específicament en plans generals aconseguits seguint la 

regla dels terços (esmentada als paràmetres bàsics) i el tractament del contra llum s’agafa 

com a referència el videoclip del director Lorin Askill de l’artista Flume & Chet Faker 

Drop the Game del 2013. Utilitza les ombres de la silueta del protagonista per a crear 

simetria, i en un mateix pla incorpora llum càlida i llum freda, així i tot el resultat és un 

quadre on el personatge es veu solitari reforçat per la seva ombra i per l’ambient turquesa 

fosc saturat a l’etalonatge posterior. 

 

Figura 8.4 Fotograma del videoclip Drop the Game de Flume & Chet Faker, 2013. 

Font: https://bit.ly/1eAs8iz 

El videoclip de Praying, de l’any 2017, de Kesha, dirigit per Jonas Åkerlund, utilitza un 

seguit de plans en blanc i negre de detalls de la seva cara quan ella desperta; que s’agafen 

com a referència per a la mateixa acció de la protagonista a les primeres escenes. Aquest 

director ha realitzat videoclips per artistes de diversos gèneres, des de pop, passant per 

l’electro house, fins al heavy metal. Durant els anys s’ha mantingut fresc i obert a les 

tendències però les intensions segueixen sent les mateixes: provocar a la gent de la forma 

més original possible (Parkas, 2017). 
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Figura 8.5 Fotograma del videoclip Praying, Kesha, 2017. Font: https://goo.gl/uic5Yn 

També utilitza un número f. molt petit, ja que veiem el seu ull enfocat però no el seu nas. 

Aspecte tècnic que s’utilitza al llarg del videoclip del projecte per a focalitzar l’interès i a 

vegades per desenfocar expressament per donar la sensació que la protagonista està 

perduda i que no compren res del que passa al seu voltant, aspecte característic de les 

produccions de la Nouvelle Vague. 

Al videoclip Esta noche de Tremenda Jauría, realitzat per Álex Rodrigo, es desenvolupa en 

una localització formada per edificis abandonats i amb grafitis. Aquest director ha dirigit 

videoclips també d’electro house i actualment treballa en ficció.  

Els plans generals de l’inici, fets amb un moviment de càmera travelling in, són descriptius 

i serveixen per a introduir l’espectador al context de la història. 

 

Figura 8.6 Fotograma del videoclip Esta noche, de Tremenda Jauría, 2016. 

Font: https://goo.gl/79gqLi 
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8.3. Referents narratius  

L’anteriorment esmentat videoclip de Kesha, Praying, 2017, és un dels principals referents 

per la construcció de la narrativa. Aquesta és lineal i pateix una evolució emocional, 

afegint de tant en tant plans en blanc i negre que representen l’estat oníric i fictici de la 

història (recurs que se sol utilitzar als videoclips, p.4). L’evolució emocional al llarg del 

videoclip és la següent: comença estirada en estat de desorientació, perduda; va analitzant 

el lloc mentre se superposen imatges d’ella cantant o tocant el piano; arriba en un punt 

màxim de ràbia; i finalment, a la posta de sol, s’allibera i comença un nou camí, acabant el 

videoclip amb la frase the beginning. 

Darrere d’aquest videoclip hi ha un missatge que la mateixa Kesha vol transmetre de forma 

metafòrica. Aquestes metàfores agafen la forma de dimonis, missatges en televisors, en 

símbols religiosos, etc. Expressant, així, el perdó cap a la persona que va abusar d’ella 

sexualment durant anys.  

Tal com diu ella "Sóc jo passant per malts moments, saber-ne sortir-se’n i finalment, estar 

bé. Amb sort inspirarà a la gent a superar qualsevol cosa” (Kesha a Valentine, C. 2017). 

 

Figura 8.7 Fotograma final del videoclip Praying de Kesha, 2017.  

Font: https://goo.gl/uic5Yn 
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Al videoclip En guerra de l’any 2014 de Mafalda es mostra tot de dones amb un sac al cap 

per transmetre la idea de falta d’identificació i menyspreu cap a elles. Sense moure’s, com 

si fossin objectes, es destapen el cap i comencen a cantar la cançó en signe de revolució. 

 

Figura 8.8 Fotograma del videoclip En guerra de Mafalda, 2014. 

Font: https://goo.gl/F4vfmd 

8.4. Referents de vestuari i localització  

El fotògraf Dennis Auburn, mencionat anteriorment, a les col·leccions d’Indie i Indie p.2 

treballa en una localització destruïda on la protagonista interactua amb l’entorn. S’intueix 

una connexió entre l’ambient i la noia gràcies al vestuari que ella porta i que combina amb 

els tons de l’edifici: colors apagats com el gris, el blanc i el negre; que l’espectador els rep 

de manera distant i trista (Heller, 2004). 

   

Figura 8.9 Fotografia de Indie d’Auburn.    Figura 8.10 Fotografia de Indie p.2 d’Auburn. 

Font: https://goo.gl/eiCNsL 
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En el videoclip de Strangers de Sigrid, 2017, del gènere musical synth pop (gènere derivat 

de la música electrònica) la cantant i protagonista porta un vestuari amb colors vius i 

brillants que els acompanya amb un ball molt animat. El groc i el blau, com s’ha dit 

anteriorment, transmeten emocions optimistes i alegres que donen dinamisme connectant-

se perfectament amb les emocions d’aquest videoclip (Heller, 2004). 

 

Figura 8.11 Fotograma del videoclip Strangers de Sigrid, 2017.  

Font: https://goo.gl/zHbezb 

8.5. Referents d’acting  

L’actuació de la protagonista és molt rellevant en el projecte. Ha de ser capaç 

d’exterioritzar diverses emocions: preocupació, desorientació, ràbia, frustració, felicitat, 

etc. A continuació es mostren una sèrie d’emocions representades per les mateixes cantants 

en situacions diferents. En el videoclip de Halsey amb la cançó Sorry, 2018, la cantant 

actua de manera preocupada i desorientada mirant al seu voltant. Aquestes emocions es 

van intercalant amb les altres durant tota la narrativa del projecte. 

 

Figura 8.12 Fotograma del videoclip Sorry de Halsey, 2018. 

Font: https://goo.gl/moC95R 
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Rihanna al videoclip de What Now, 2013, mostra contínuament emocions com la ràbia, la 

desesperació, la paranoia i el descontrol. Aquestes es tracten amb moviments ràpids de 

càmera, amb una òptica angular i amb la càmera en mà, per donar la sensació de 

desestabilització del món de la protagonista, en aquest cas, Rihanna.  

 

Figura 8.13 Fotograma del videoclip What Now de Rihanna, 2013. 

Font: https://goo.gl/7bTH9z 

A part de les emocions anteriorment esmentades també es representa l’alegria i 

l’alliberació. En el videoclip de West Coast, 2014 de Lana del Rey es mostra el clímax de 

felicitat i d’estat de benestar. S’intensifica amb la càmera lenta i els moviments suaus de 

càmera, gairebé invisibles; i sobretot amb l’acting, que en aquest cas, Lana del Rey, fa el 

gest de tancar els ulls en senyal de plaer. 

 

Figura 8.14 Fotograma del videoclip West Coast de Lana del Rey, 2014. 

Font: https://goo.gl/xF5iEW 
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8.6. Referents d’etalonatge 

Per l’etalonatge s’agafa com a referent la productora Bror Bror fundada l’any 2012 pels 

germans Rikkard i Tobias Häggbom. Es dedica a diversos àmbits audiovisuals: anuncis 

publicitaris, films, videoclips, dissenys gràfics i fotografia. Van ser guardonats per la 

producció del vídeo Faded, del 2015, del DJ Alan Walker, el qual és un dels principals 

referents d’aquest treball, a més de ser del mateix gènere musical, l’electro house. Més 

endavant van realitzar els seus pròxims dos èxits, Sing me to sleep i Alone seguint la 

mateixa línia (Bror, 2017). 

L’estil visual del videoclip de Faded és fred i apagat, amb pocs contrastos i tons grisos 

tirant a blavosos. El gris és el color de l’oblit i del passat, el de tots els sentiments 

ombrívols i de la pobresa (Heller, 2004). En el cas de la narrativa de Faded, el gris, 

s’utilitza per a representar les emocions que precisament transmeten, i es fa d’una manera 

obvia destacant-lo a tots els plans. 

 En el context de la narrativa del videoclip d’aquest projecte la interpretació de les 

emocions que transmeten aquests colors són clau per emfatitzar amb els sentiments de 

l’actriu.  

 

Figura 8.15 Fotograma videoclip Faded de Alan Walker, 2015.  

Font: https://bit.ly/1XQk4ju 
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Figura 8.16 Fotograma videoclip Alone de Alan Walker, 2016. 

Font: https://bit.ly/2h4mJfc 

 

Seguint aquest estil anterior, el videoclip OCEANES de Clara Peya, anteriorment 

esmentat, també s’agafa de referent per l’etalonatge que s’utilitza. Depenent de l’escena 

apuja els tons verds i d’altres, com aquesta, puja el gain (la llum) general de la composició 

creant  un ambient suau i blanquinós.  

 

Figura 8.17 Fotograma videoclip OCEANES de Clara Peya, 2017.  

Font: https://goo.gl/q8ph4X 
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8.7. Referents de muntatge i l’estil de videoclip electro house 

Spinnin’ Records 

Spinnin’ Records és una companyia discogràfica holandesa, fundada el 1999, per José 

Luckotse, Eelko van Kooten i Roger de Graaf, que ofereix a marques i artistes una 

campanya 360º on la música, els drets publicitaris, els esdeveniments en directe, la 

integració del talent i el suport dels DJs internacionals estan integrats. DJs 

internacionalment coneguts, com Martin Garrix, Sander van Doorn, Martin Solveig, entre 

d’altres, actualment confien amb Spinnin Records perquè els representi artísticament. 

Aquesta companyia produeix videoclips d’acord amb les cançons produïdes per DJs de 

gèneres com el house progressiu, l’electro house, o el deep house (Spinnin’ Records, 

2018).  

Aquests videoclips segueixen una estructura de muntatge més o menys semblant. Les 

cançons d’aquest gènere (electro house) solen estar organitzades en estrofes, pujada (per 

donar pas a la tornada) i la tornada, a vegades s’afegeix un pont (o bridge) abans de 

l’última tornada. El muntatge de les imatges s’adapta al ritme de cadascuna d’aquestes 

parts de la cançó i, en el cas de l’electro house segueixen un estil d’edició similar. 

Seguidament s’analitzen dues cançons de l’estil esmentat que executen l’edició de manera 

semblant. Aquestes són Tremor de l’any 2014 de Dimitri Vegas & Like Mike i Martin 

Garrix i Animals del 2013 de Martin Garrix. Els videoclips dels quals han estat produïts per 

l’empresa Spinnin’ Records. Al videoclip de Tremor s’analitzen diferents elements 

utilitzats en el muntatge: 

- Càmera lenta a les estrofes, i al principi de la pretornada.  

- Al final de la pretornada s’incorporen flaixos de llum per a la preparació del canvi 

de ritme que ve a continuació: la tornada. 

- Integració de filtres RGB split (filtre que separa per capes el clip original en tres 

colors: vermell, verd i blau) per donar un look futurista i a la vegada retro. 

- S’afegeixen efectes de vibració de càmera que dóna dinamisme a la tornada. 

- El tall amb el ritme de la música és molt precís, i està reforçat amb incorporacions 

de fotogrames en negre que ajuden a  introduir aquests plans a tempo. 

- Incorporació d’una noia, semblant a una model, que va introduint les escenes.  
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Figura 8.18 Fotograma del videoclip Tremor  amb l’aplicació del Filtre RGB Split. 

Font:. https://goo.gl/KcDPRK 

A Animals, de Martin Garrix, s’utilitzen diversos elements del muntatge de Tremor, com la 

càmera lenta a les estrofes, la sincronització dels talls dels clips al tempo de la música i la 

incorporació de noies vestides provocativament entrellaçades amb la narrativa.    

Aquest gènere sol incorporar a la seva narrativa, normalment a través de plans de poca 

duració, elements com el foc i el fum a pressió, per transmetre agressivitat a les tornades. 

També pot recordar a l’efecte Kuleshov, explicat a l’apartat de muntatge, on es connecten 

imatges que una darrere l’altre expressen una idea o emoció específica. 

 

Figura 8.19 Fotograma del videoclip Animals de Martin Garrix, 2013.  

Font: https://goo.gl/v85xMi 
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Blanco y Negro Music 

Una altra companyia discogràfica destacable del món de l’electrònica és Blanco y Negro 

Music. Va ser fundada a Barcelona l’any 1983 per Felix, Luis i Jaime Buget. Aquesta 

companyia va aprofitar una oportunitat per introduir-se a la indústria de la musica dance i 

més endavant va internacionalitzar-se obrint oficines a Mexic i Brasil. Aquesta nova 

expansió va fer que DJs internacionals com Armin Van Duuren, Hardwell, Don Diablo o 

INNA, confiessin amb ells (Blanco y Negro, 2017). 

Me gusta de INNA del 2018 empra tècniques de muntatge que s’utilitzen a molts 

videoclips d’aquest gènere: la modificació d’elements del clip per a sincronitzar-los al 

ritme de la música de manera més creativa. 

Aquesta tècnica de muntatge tracta de revertir un clip, que consisteix a tallar un tros del 

clip anterior i posar-lo a continuació però invertit. S’utilitza a la tornada quadrant-los amb 

el tempo de la cançó.  

En aquest videoclip de Blanco y Negro també es destaquen elements de composició 

d’imatge fets a postproducció com la divisió del quadre en tres per a posar en cada secció 

un tros de clip diferent. Es veu un exemple en el fotograma següent: 

 

Figura 8.20 Fotograma del videoclip Me gusta d’INNA, 2018 

Font:https://goo.gl/mWmpKz 
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El videoclip de We No Speak Americano, 2010, de Yolanda Be Cool i editat per Pink 

Louer, és un clar exemple de la tècnica de muntatge de la reversió, ja que el videoclip 

sencer la utilitza per a interpretar el concert original en viu (Renato Carosone: Tu Vuò Fa’ 

L’Americano) al ritme del nou remix. 

 

Figura 8. 21 Fotograma de We No Speak Americano, Yolanda Be Cool, 2010.  

Font: https://goo.gl/RTZGhD 
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9. Metodologia  

En aquest apartat es mostra el seguit de procediments que s’han dut a terme per a assolir de 

manera més coherent els objectius principals i secundaris d’aquest projecte. 

 

La metodologia que se segueix en aquest treball es divideix en dos grans blocs que es van 

fent paral·lelament.  

El primer bloc abasta des de la idea i l’explicació del projecte, la consolidació dels 

objectius, la cerca de context i història sobre els temes més importants que després es 

posen a pràctica, fins a la cerca de referents directes de narrativa, visualització, muntatge i 

etalonatge que inspiren el projecte. 

El segon bloc es divideix en tres fases: la preproducció, la producció i la postproducció de 

la part pràctica del projecte. La preproducció s’organitza en ordre lògic començant pel 

tema i el tractament, seguit pel guió literari, el guió tècnic i el storyboard i tancada pel pla 

de rodatge, on s’organitzen les escenes per ordre de realització tenint en compte les hores i 

els dies de rodatge. La producció s’analitza el procés que s’ha dut a terme i quins passos 

s’han anat seguint en el rodatge de cadascuna de les escenes. Finalment, la postproducció, 

on se segueix el procés des de l’agrupació del material gravat i la seva organització, 

passant pel procés de muntatge, etalonatge i d’efectes, fins a la seva exportació final. 

Aquests blocs s’entrellacen entre ells. Es comença amb el procés de la cerca d’informació 

dels antecedents del videoclip, del muntatge i etalonatge del primer bloc, però a partir de la 

cerca de referents es comença a consolidar la preproducció de la part pràctica del projecte 

pensant l’estil visual que aquest finalment tindrà. 

 

L’enfocament de la investigació del primer bloc és qualitativa, ja que no es prediu ni es 

demostra cap teoria o hipòtesis com el quantitatiu, sinó que s’analitzen i contextualitzen 

plantejaments oberts que es van enfocant a un de sol. 

 

Les eines que s’han utilitzat al primer bloc, de cerca d’informació, són la documentació a 

partir de llibres comprats i consultats a espais públics com les biblioteques i la recerca de 

pàgines d’internet, ja siguin articles cinematogràfics com vídeos a plataformes com 

YouTube.  
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El programari utilitzat en aquest projecte ha estat el Microsoft Word i el Celtx per la 

preproducció; i el Final Cut Pro, el DaVinci Resolve i l’After Effects per la postproducció.  

El Celtx s’ha usat per a fer el guió literari ja que el millor programa que et permet crear a 

partir d’una plantilla un guió professional.   

El Final Cut s’empra a l’hora de fer l’edició del vídeo. És un sofware que permet editar i a 

la vegada renderitzar, té autosave i una interfície molt visual i clara. Per aquestes 

característiques i la seva compatibilitat amb la interfície Apple es tria com a programa per 

fer el muntatge. 

 

El DaVinci Resolve ofereix una gran quantitat d’opcions per a tocar el color: per capes o 

seccions, se separa per foscos, mitjos i alts, entre d’altres. 

L’After Effects d’Adobe permet modificar aspectes de tota mena. En aquest cas s’utilitzen 

funcions com la separació per capes per a retallar un subjecte del seu fons. 
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10. Desenvolupament  

En aquest apartat es mostra detalladament els passos que s’han esmentat anteriorment a la 

metodologia. A continuació s’expliquen els punts més rellevants de la proposta estètica 

que segueix el videoclip 

10.1. Proposta estètica 

El look del videoclip està inspirat en diversos productes audiovisuals, des de videoclips de 

diferents directors fins a fotografies, ja esmentats a l’apartat de referents. En el videoclip es 

tracten diferents emocions que seran emfatitzades per l’ús dels elements propis del color, la 

composició, la llum, etc.  

A continuació s’esmenta punt per punt els elements més rellevants i necessaris per exposar 

la proposta estètica completa del producte final.  

10.1.1. Color  

Els colors d’aquest videoclip s’utilitzen com a connexió directa amb l’emoció que es vol 

transmetre en cada moment. En escenes on la protagonista està còmode i feliç predominen 

els colors càlids, en canvi si està sola, desorientada i frustrada predominen els freds com el 

blau, el gris o el marró que representen la distància, la solitud. (Heller, 2004)  

Els colors freds on predominen són a l’escenari on passa l’acció principal del videoclip. 

Quan la protagonista té els flashbacks, les escenes són de tons càlids. Per tant, en termes 

generals el videoclip hi predominen els tons freds esmentats.  

La paleta d’aquests tons és: 

 
Figura 10.1 Paleta freda. Font: pròpia 
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Figura 10.2 Paleta càlida. Font: pròpia 

10.1.2. Il·luminació  

La il·luminació és natural en totes les escenes del videoclip, ja que s’ha agafat com a 

referència la càmera en mà característica de la Nouvelle Vague francesa. En les primeres 

escenes, on la noia està desorientada i comença a descobrir el seu voltant, predomina una 

il·luminació direccional que crea ombres, però sense estar gaire contrastades amb els punts 

de llum intensa.  Es vol aconseguir una suavitat a la il·luminació per a donar neutralitat a 

l’ambient i crear un món sense vida, confús i desèrtic.   

 

10.1.3. Composició  

Es destaquen les composicions fetes a partir de Primers Plans, Plans Mitjans i Grans Plans 

Generals. S’utilitza el GPG, per exemple, per reforçar que la figura de la persona es veu 

petita i es troba sola. Els Primers Plans mostren l’emoció en primera persona i de la 

manera més directa. I els Plans Mitjans són molt utilitzats, ja que estan prou a prop del 

subjecte per a mostra l’acció corporal i a la vegada l’emoció facial. 

 

L’angle de la càmera no sempre és frontal. Depenent de la sensació que es vol expressar la 

càmera està en un angle en concret respecte el subjecte. Els angles utilitzats són el 

contrapicat, on la càmera se situa mirant cap a dalt, el picat, on la càmera se situa mirant 

cap a baix i el frontal que la càmera se situa a la mateixa línia dels ulls de l’actriu. 

El moviment de càmera és molt expressiu i aconsegueix transmetre certes emocions 

depenent del seu tipus de moviment. La panoràmica, on la càmera es queda al seu eix 

serveix, normalment, per a descriure l’entorn. El zoom in o zoom out serveix per a 

focalitzar-nos o contextualitzar l’objecte, respectivament. El travelling per al seguiment 

d’un objecte o persona. Si aquest moviment de travelling és suau, la seqüència serà 

descriptiva, però si té sacseig, expressa sentiments com la por i la bogeria.  
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10.2. Preproducció 

En aquest apartat s’exposen les diferents activitats que s’han hagut de desenvolupar per a 

tenir una idea clara i planejada per al següent pas. Primer de tot es tria un tema amb el qual 

es durà a terme la narrativa del videoclip. Aquest tema es desenvoluparà amb més detall al 

tractament i després als guions literari i tècnic, i se li donarà forma visual amb el 

storyboard. Per acabar es planejaran els horaris de l’equip humà per dur a terme la fase de 

producció. 

 

10.2.1. Lletra de la cançó 

Primer de tot, es fa la tria i l’anàlisi de la cançó i de la seva lletra, ja que aquesta pot influir 

molt a la part narrativa i visual del videoclip. La cançó té com a títol For Sale (en venda) i 

parla de la cosificació de la dona i els actes de masclisme cap a ella. La lletra fa així: 

 
Compare the situation,      // Compara la situació 

you turn my mind into a mess   // Fas que la meva ment sigui un caos. 

Nobody said I should be ready for this,  // Ningú va dir que hauria d’estar preparada per això 

And you keep pushing on.    // I continues pressionant 

 

You make me wonder if I’m still alright  // Em fas preguntar si encara estic bé 

You make me wonder if I’m still alive,  // Em fas preguntar si encara estic viva, 

“Where do you go now?”    // “I ara on vas?” 

“Where will you go, babe?”   // “On aniràs, nena?” 

Leave me alone tonight.    // Deixa’m sola aquesta nit. 

 
Compare the situation,     // Compara la situació 

you turn my mind into a mess.   // Fas que la meva ment sigui un caos 

You think my body is for sale   // Creus que el meu cos està en venta 

And you keep pushing on    // I continues pressionant  

 

A part de la lletra que canta la Marta Frías, la cantant, també s’hi afegeix, en un moment 

donat de la cançó, una veu d’un periodista parlant amb anglès sobre els casos d’abús i 

violència sexual als Estats Units.  
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10.2.2. Tema 

El tema que es tracta en aquest videoclip és la cosificació i el maltractament cap a la dona. 

A partir d’aquest concepte es veuen les conseqüències psicològiques que aquest 

maltractament deixa en una noia de 23 anys. 

La cosificació de la dona és l’ús que es fa del concepte de dona o de la seva imatge per a 

finalitats que no la dignifiquen com a ésser humà. És a dir, quan només se la qualifica en 

funció de la seva bellesa o de la seva correspondència amb el desig sexual masculí, sense 

fer cap referència ni a la seva capacitat racional ni a la seva dignitat humana. Sovint es 

tracta com un mer objecte que ha de ser explotat i exposat (CCOO, núm. 247, 2017). 

 

10.2.3. Estructura i Tractament 

Es fa un recorregut per la ment d’una noia jove que ha sigut víctima del maltractament 

masclista, però que tracta de superar-lo amb totes les seves forces. Aquesta noia passa per 

diferents fases i emocions provocades per diferents obstacles que es troba al llarg del seu 

recorregut cap a l’alliberació d’aquest estat. 

Es tracta a partir de metàfores de tot tipus. La més important i amb la qual s’estructura la 

història és la localització. Es crea un mapa intel·lectual on cada estança o casa on succeeix 

una acció està lligada amb una emoció, que pateix la protagonista, del procés de 

recuperació d’aquest maltractament.  

Es divideix en set fases: 

- Fase 1: Desorientació  

- Fase 2: Enfonsament i desconeixement de l’exterior 

- Fase 3: Donar-se compte de què passa  

- Fase 4: Frustració i ràbia  

- Fase 5: Explosió i falta de superació  

- Fase 6: Dificultat per allunyar-se’n  

- Fase 7: Autosuperació  
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Cadascuna d’aquestes fases passa en una o més estances. L’ordre d’aquestes i de les fases, 

esmentades anteriorment, pateixen una evolució.  

Al principi, la protagonista, no sap on es troba ni el perquè (fase 1). Després d’enfonsar-se 

per la sensació d’empresonament i de solitud i ignorància (fase 2) veu el que realment 

succeeix: està en un estat psicològic on desconeix la diferència entre el que és real i el que 

no, el qual és causat pel maltractament i cosificació que diferents persones han exercit cap 

a ella durant anys (fase 3). Després de donar-se’n compte es frustra (fase 4). Intenta desfer-

se d’aquest sentiment però no pot (fase 5). Veu que és molt difícil eliminar-ho i sobretot 

canviar aquesta gent (fase 6). Finalment veu que el seu “jo” positiu ha de tirar endavant, 

abans que s’enfonsi, i la treu d’aquest estat mental (fase 7). 

En cadascuna d’aquestes estances es va trobant metàfores físiques que la confonen i la 

pertorben i d’altres que l’ajuden. Les metàfores utilitzades són les següents: 

- Localització: El terreny abandonat està connectat amb el seu estat mental. Com 

una presó on necessita escapar. Es crea un mapa mental a partir de diferents 

localitzacions que va lligat amb les emocions i les fases que va sentint al llarg del 

videoclip. 

- Barres cinematogràfiques (aspect ratio) Tot el videoclip es fa entre barres de 

2.35:1 i al final es desfà de la “presó” on estava i s’obre la imatge fins a un format 

16:9 (o 1.77:1), a pantalla completa. 

- Bossa de drap: La bossa tapa la cara/cap de la noia per a treure la identificació i 

personalitat de la dona, ja que es vol criticar el fet de tractar-la com un objecte, 

sense que aquesta tingui judici i raó.  

- Pòster: Mostra una cara d’una noia amb una cinta aïllant a la boca, en símbol 

d’ignorar la paraula i opinió de la dona. Quan la protagonista intenta treure el 

pòster en torna a sortir un just a sota, cosa que demostra que no se’n pot desfer ella 

sola de la societat que menysprea a la dona. 

- Ràdio desconnectada: Una ràdio, on l’endoll no està connectat, que funciona 

sempre. Ja que el maltractament i cosificació a la noia passa dia a dia encara que 

s’apagui la ràdio o la televisió.  

- Ella mateixa: Una doble de la protagonista que és la part d’ella que vol ser lliure i 

que la guia a aconseguir la llibertat desitjada. 
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- Camp: Lloc on aconsegueix arribar finalment i on és lliure del seu estat mental fins 

en aquell moment (terreny abandonat) 

- Samarreta: La samarreta que porta l’actriu té escrit porta un missatge en francès 

“Je ne suis personne”, que vol dir “No sóc ningú”, missatge que es lliga amb la 

falta d’identificació de la protagonista.   

 

10.2.4. Guió literari 

En el guió literari s’explica la història en ordre cronològic, detallant el recorregut de la 

protagonista i les accions que va desenvolupant al llarg del videoclip. En aquest guió no 

apareix cap mena de diàleg perquè la cançó serà l’únic so que se sentirà. Es realitza amb el 

programa Celtx, el qual permet l’escriptura de guions audiovisuals en el format estàndard, i 

amb la font i format que precisa professionalment.   

Aquest guió literari segueix el model europeu, que conté: 

 

- Títol: s’indica la localització, a continuació s’indica l’estança concreta de la 

localització i finalment si és exterior o interior i dia o nit (per exemple: EXT/DÍA). 

- Explicació: es desenvolupa l’acció del personatge i es descriu l’escena indicant els 

detalls que són narrativament o descriptivament importants. Si és necessari, també 

es poden assenyalar els tipus de plans.  

 

El guió literari s’ha dividit en 11 escenes on a cadascuna d’elles s’especifiquen les accions 

que l’actriu realitza i el seu tipus d’acting en cadascuna d’elles. 

 

10.2.5. Guió tècnic 

El guió tècnic serveix per a planificar amb tota mena de detall els plans que es realitzaran a 

cada escena. Depenent del projecte s’afegeixen diferents elements. Aquests documents 

solen estar organitzats per columnes on a cadascuna hi apareix un aspecte diferent, que 

s’entrellacen amb les files horitzontals de cada pla per a omplir la casella amb les 

característiques de cada paràmetre. Per a aquest guió s’han especificat aquests elements: 
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- Número d’escena: s’especifica amb un número quina escena és. 

- Número de pla: s’apunta quin número de pla és dins l’escena corresponent. 

- Duració: els segons que dura el pla. 

- Tipus de pla: s’especifica amb majúscules la tipologia de plans que es realitzarà: 

PG, PP, PM... (Pla general, primer pla i pla mitjà, respectivament).  

- Angle: la posició de la col·locació de la càmera respecte a la protagonista. Per 

exemple, picat, contrapicat, zenital, frontal, etc. 

- L’acció: S’explica breument l’acció que es durà a terme en el pla en qüestió. 

- Càmera: S’indica si la càmera farà moviment o si estarà estàtica a l’hora de gravar 

el pla. En el cas que es faci moviment s’ha d’especificar quin. 

- Observacions: S’apunten les notes que s’han de tenir en compte als plans que les 

requereixin. 

Aquests aspectes que s’especifiquen a cadascun dels plans s’ha explicat el seu significat i 

ús als paràmetres bàsics de la pàgina 35.  

En aquest cas no s’ha afegit una columna d’il·luminació perquè serà natural, ja sigui pel 

reflex de la llum solar contra les parets o directa. 

 

10.2.6. Storyboard 

Quan el procés dels guions s’ha acabat es dóna forma a cadascun dels plans i es plasma en 

un storyboard. Ajuda a visualitzar el look final de cada pla a través d’esquemes i dibuixos 

o bé, fotografies. Sota cadascú d’aquests dibuixos hi ha indicat diversos aspectes:  

 

- Número d’escena 

- Número de pla 

- Duració 

- Moviment de càmera: zooms, panoràmiques, etc. 

- Descripció de l’acció  

 

En aquest projecte s’ha fet un storyboard format per esbossos. Primer de tot, s’han fet 

esquemes en dibuixos que han estat escanejats per a passar-los a un software d’edició i 

quadrar els dibuixos al timeline; d’aquesta manera es calcula la duració de cadascun dels 

plans.  
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Per a confirmar que aquests esquemes funcionen es va a la localització i s’intenten recrear 

aquests plans. D’aquesta manera, es té una visió encara més real de com serà el resultat. 

Les fotografies estan basades en la interpretació feta a partir dels processos anteriors per a 

veure si les localitzacions funcionen, si és viable i si és necessari modificar càrrecs com el 

guió tècnic o literari. 

En aquest procés es comprova també si la tria dels objectius, composició de plans, direcció 

de la il·luminació, entre d’altres, funcionen de la manera pensada. D’aquesta manera 

s’estalvien imprevistos el dia del rodatge. 

 

10.2.7. Càsting 

Després de tots aquests processos s’ha de fer un petit càsting per fer la tria de l’actriu 

principal. Ha de ser capaç d’interpretar diverses emocions, com la ràbia, la desorientació, 

la frustració, la felicitat, etc.  

 

L’actriu principal ha de tenir unes característiques físiques i professionals específiques.  

Ha d’estar en un marge determinat d’edat: entre 18 i 25 anys, tenir el cabell fosc, 

preferiblement marró fosc, ser d’ètnia mediterrània, i d’estatura estàndard (entre 155 cm i 

175 cm). 

Professionalment es demana mínima experiència d’actriu, en l’àmbit audiovisual, d’una 

participació mínima de 5 projectes. I un cert control en expressió corporal i facial, ja que 

s’han d’expressar les emocions a partir dels seus moviments i expressions facials. 

 

Al cap de dues setmanes de càsting es va triar a la Irene Herrera Subías de Lleida. Una 

noia de 18 anys que està cursant actualment un Cicle Formatiu de Grau Superior en 

Tècniques d’Actuació Teatral a l’escola d’Art Municipal de Teatre de Lleida.  
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Dades personals 

Nom: Irene Herrera Subías 

Sexe: Femení 

Ciutat: Lleida 

Comarca: Segrià 

Edat: 18 anys    Figura 10.3 Irene Herrera Subías. Font: pròpia 

Dades físiques 

Color ulls: Marró fosc  Color cabell: Marró fosc 

Constitució física: Prima  Altura: 163 cm 

Ètnia: Mediterrània 

 

10.2.8. Material de rodatge 

Quan es té clar el tipus de pla, les condicions lumíniques, el pressupost, entre altres 

aspectes, es tria el material que més s’adequa a les característiques i els elements 

especificats en cada escena. 

S’utilitza una càmera DSLR Sony a7, bàsicament per la bona resposta a la llum, té una 

sensibilitat ultra alta i un rang dinàmic molt ampli. A més a més té un sensor full frame de 

35mm, Exmor CMOS Sensor, que permet gravar en localitzacions on no entren gaires 

punts de llum (Sony Europe Limited, 2018). 

 
Figura 10.4 Càmera Sony a7 amb sensor full frame. Font: https://goo.gl/ha2eq4 

Els objectius que s’utilitzen són:  
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SLR Magic Cine 50mm. Té un punt F fins a 1.1, cosa que s’aplicarà en alguns plans en 

particular. Aquesta obertura aconsegueix que s’enfoqui un rang de distància curta del 

subjecte respecte la càmera. L’1.1 o l’1.4 enfoquen, per exemple, l’ull d’una persona però 

l’orella, que està darrere l’ull, i el nas, que està davant l’ull, queden desenfocats.  

 
Figura 10.5 Objectiu 50 mm SLR Magic Cine. Font: https://goo.gl/6YJQ67 

L’altre objectiu que s’utilitza és el 35mm de Samyang amb una obertura màxima de 1.5T 

(punt f)., es tria un 35mm per gravar plans que necessiten, a part de l’actriu, el seu context i 

entorn. Per la mateixa raó que l’objectiu anterior, es tria perquè té una obertura d’1.5 que 

permet l’entrada de molta llum, per als llocs on no n’hi hagi gaire.   

 
Figura 10.6 Objectiu 35mm de Samyang. Font: https://goo.gl/1cokWb 

En un pla s’ha utilitzat les anelles d’extensió macro AF de Neewer. En aquest pla s’ha 

utilitzat la de 10 mm, ja que la de 16 mm era massa difícil de controlar, sobretot per 

l’enfocament, ja que té un rang d’enfocament molt curt. 

 
Figura 10.7 Anelles d’extensió macro de Neewer. Font: https://goo.gl/Z7S8fU 

Les eines de suport han sigut bàsicament dues: un trípode pels plans estàtics i un 

estabilitzador. 
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Pels plans estàtics s’utilitza un trípode Manfrotto Compact Advanced amb una ròtula 

3Way plegable per donar major precisió i estabilitat en enquadrar la imatge a gravar 

(Media Marckt, 2018). 

 
Figura 10.8 Trípode Manfrotto Compact Advanced amb ròtula. Font: 

https://goo.gl/UPXhKc 

Per a realitzar els travellings que es duen a terme s’utilitza un Fomito estabilitzador per a 

càmera rèflex. Conté unes varetes de 15 mm per a càmeres com la Sony a7. També es pot 

afegir un Follow Focus.  

 

 
Figura 10.9 Estabilitzador Fomito d’alumini. Font: https://goo.gl/DJH7dX 

El Follow Focus Bemodst d’alta resistència ajuda a tenir més comoditat a l’hora d’enfocar 

l’objecte o subjecte que gravem. Està format per una roda giratòria que es posiciona tant a 

la dreta com a l’esquerra de l’estabilitzador.  
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Figura 10.10 Follow Focus Bemodst. Font: https://goo.gl/ZWVaVj 

Per últim, s’ha usat el reflector Lastolite de Manfrotto en alguns plans per reflectir la llum 

cap a l’actriu, si aquesta es veia molt fosca. Aquest mesura 30 cm de diàmetre i té l’opció 

de reflectir llum en tela blanca o metàl·lica. La blanca reflecteix una llum suau i difosa 

mentre que la metàl·lica reflecteix llum més directa i dura. 

 
Font 10.11 Reflector Lastolite de Manfrotto. Font: https://goo.gl/fhkDhT 

 

10.2.9. Pla de rodatge 

Per a definir les dates definitives dels dies de rodatge s’ha d’especificar la disponibilitat de 

l’equip tècnic, l’actriu i l’extra. 

El rodatge amb l’actriu s’ha repartit al llarg de dos dies. El primer dia es fan les primeres 

escenes: la 1, 2, 3, al matí i la 6, 7, 8; i el segon dia es fa la resta: al matí la 4, 5 i 12 i a la 

tarda la 9, 10 i 11. Aquests dos dies seran el cap de setmana del 5 al 6 de maig del 2018.  

Els dies 28 i 29 d’Abril es realitzen els plans recursos que consisteixen en plans generals, 

plans detall, moviments de càmera, entre d’altres. També s’aprofiten aquests dos dies per a 

fer les últimes proves de càmera. 
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Es realitza un pla de rodatge on s’especifica l’escena/es que es fan en una jornada. El pla 

de rodatge d’un dia en concret conté la següent informació:  

- Horari: s’indiquen les hores del dia en què es durà a terme el pla o escena i a 

continuació el que es farà en aquest període de temps. 

- Número d’escena i pla: just després de l’horari, per saber quina escena i/o pla es fa. 

- Tasca: quin tipus de procés es duu a terme en aquell temps. Ex: preparació del set, 

gravació, canvi de localització, descans, etc. 

- Localització: s’indica la localització on es grava 

- Personal: quin equip és necessari en aquell període de temps.  

- Observacions: notes orientatives i/o necessàries. 

 

Quan ja es tenen clars i treballats tots els conceptes explicats anteriorment comença el 

procés de la producció.  
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10.3. Producció 

La producció comença amb la reunió de l’equip tècnic necessari i amb el lloguer del 

material, esmentat anteriorment, al Sermat; un dia abans d’anar a la localització on es 

desenvolupa el rodatge.  

L’estil de producció d’aquest videoclip és semblant a les pel·licules que dirigien autors del 

moviment Nouvelle Vague: amb llum natural, a l’exterior envoltats de natura, amb un baix 

pressupost, l’ús de primers plans i improvisació d’acting de l’actriu.   

L’equip tècnic pel rodatge varia segons els dies a gravar, la primera gravació dels dies 28 i 

29 d’abril només són necessaris el director, el productor i el càmera. Els dies 5 i 6 de maig, 

però, és imprescindible tot l’equip tècnic incloent l’actriu i l’extra. A continuació es mostra 

l’equip humà que va ser necessari per a realitzar aquest projecte. 

 

Directora 

S’encarrega de dirigir el rodatge complet i s’assegura del seguiment de la narrativa 

corresponent al llarg de les escenes. En aquest cas, s’ocupa, també, de tasques com la 

direcció de fotografia, per tant ajuda al càmera amb aspectes de composició d’imatge i la 

direcció de la il·luminació i, en algunes ocasions, fa d’operador de càmera. Té una 

connexió estreta amb el productor ja que ha de perfilar els horaris del pla de rodatge i com 

es modifiquen les escenes si aquests han patit canvis. 

 

Figura 10.12 Directora: Clàudia Mitjavila. Font: pròpia 
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Productor 

Controla en tot moment el pressupost i els horaris dels dies de rodatge i els anteriors a 

aquest. S’assegura que els aspectes tècnics i organitzatius es compleixin a la duració que 

els hi pertoca i que no se sobrepassi el màxim de pressupost invertit. Per tant, notifica  tots 

els costos que van sorgint al llarg del rodatge per després tenir apuntat el que l’equip s’ha 

gastat.  

 

Figura 10.13 Productor: Pol Martínez. Font: pròpia 

Càmera 

L’operador de càmera prepara els aspectes tècnics, especificats pel director, que són 

necessaris per a gravar cadascun dels plans. Ha de comunicar aquests canvis al Script i s’ha 

d’assegurar que l’enfocament estigui al desig del director, en alguns casos l’objecte estarà 

enfocat i d’altres no, però això està prèviament especificat. 

 

Figura 10.14 Operador de càmera: Joel Badia. Font: pròpia 
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Ajudant de càmera 

Sempre va amb el càmera a tot arreu i l’ajuda en situacions que poden comportar risc per al 

càmera, com pujar d’esquenes unes escales, o caminar en un terreny desigual, etc. 

 

Figura 10.15 Ajudant de càmera: Jordi Morros. Font: pròpia 

Directora d’art i vestuari 

S’ocupa de posicionar, respecte a l’actriu, tots els elements d’atrezzo a l’espai que 

posteriorment sortirà al quadre de la càmera. En aquest cas també s’encarrega del vestuari, 

des de l’elecció de les teles que s’utilitzen fins al tractament d’aquestes sobre el cos de 

l’actriu i/o extra.  

 

Figura 10.16 Directora d’art i vestuari: Júlia Núñez. Font: pròpia 
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Script 

Té una figura molt important perquè controla la continuïtat dels plans i les escenes (no en 

totes d’elles és necessari la continuïtat), porta el recompte d’aquestes i apunta les 

característiques que s’empren en cadascun dels plans.  

 

Figura 10.17 Script: Xavier Costa. Font: pròpia 

Actriu 

Interpreta les escenes segons l’explicació del guió tècnic i literari i amb l’ajuda del 

director. Poden sorgir canvis amb el previ acting establert, ja que mai s’havia treballat amb 

aquesta actriu. Per tant, depèn molt de les indicacions que li fa el director. En aquest cas 

l’actriu facilita el vestuari principal (pantalons i samarreta), ja que se li va comentar 

prèviament l’estil de roba que es buscava i ella va acceptar en portar-lo. 

 

Figura 10.18 Actriu: Irene Herrera. Font: pròpia 
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Rodatge 28 i 29 d’abril 

El rodatge dels plans recurs dels dies 28 i 29 d’Abril no segueixen un pla de rodatge així 

que no hi ha prèvia preparació de càtering ni de vestuari. La gravació dels dies esmentats 

dura un total de 10 hores, més o menys. Aquestes hores es reparteixen en el matí de 

dissabte i el migdia i tarda del diumenge. 

L’equip tècnic necessari per a dur-lo a terme és el director, el productor i el càmera, la 

tasca de la qual és realitzada pel mateix director. Aquest equip realitza tot tipus de plans: 

GPG de cadascun dels edificis de la localització, PD (pla detall) de les ruïnes i de la 

col·lisió d’aquestes contra parets i terres, moviments de càmera fets de manera específica 

per a crear la visió subjectiva de la protagonista, entre molts d’altres. 

 

Figura 10.19 Pla recurs del detall d’una rajola contra el terra. Font: pròpia 

Després dels dos dies de rodatge dels plans recurs es fan backups de tot el material rodat. 

Aquests backups es faran el diumenge 29 a la nit i el dilluns 30. Es copiarà en dos discs 

durs externs: el Disc dur extern WD Elements de 3 TB i el d’1 TB. Quan s’ha acabat de 

copiar el material s’organitza per carpetes al mateix disc dur.  

 

Rodatge 5 i 6 de maig 

El dia 5 i 6 de maig es realitza el rodatge principal. Aquest rodatge intervé tot l’equip 

tècnic, l’actriu i l’extra. Es realitza el mateix procés anterior: es va a buscar el material de 

lloguer al Sermat i es trasllada, la tarda del 4 de maig, tot l’equip a la localització. 
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La nit anterior s’especifiquen tots els aspectes de càtering i recollida de l’actriu a la 

localització pertinent. També es fan les preparacions de vestuari i es perfilen els últims 

retocs de producció. 

El matí del dia 5 el productor va a buscar el càtering a les 8 del matí, mentre que el director 

va a recollir l’actriu al punt de trobada establert, en aquest cas a Lleida. Seguidament es 

porta el càtering i l’actriu juntament amb el material tècnic i la resta d’equip humà a la 

localització principal: al Polvorin, a prop de la Cerdera, barri de Lleida. 

A les 10, es comença la preparació del set de la primera escena, el vestuari de l’actriu i les 

preparacions tècniques necessàries, com els ajustos de càmera. A les 11, s’inicia el procés 

de gravació de les escenes número 1, 2 i 3, fent un descans entre la segona i la tercera; a les 

2 del migdia, l’equip tècnic complet se’n va a dinar. Cap a les 4 de la tarda, es prepara el 

set de les escenes 6, 7 i 8, on és necessària la presència de l’extra (que apareixerà a 

l’escena 6). A les 8:30 del dia 5 de maig, s’acaba el rodatge i s’acompanya a l’actriu al 

mateix punt de trobada, de la mateixa manera que l’equip tècnic. 

 

Figura 10.20 PG de l’extra a l’escena número 6. Font: pròpia 

L’endemà es repeteix el mateix procés en excepció del càtering, ja que, aquest es va 

comprar perquè durés aproximadament dos dies. A la mateixa hora comença el rodatge.  El 

segon dia al matí es realitzen les escenes 4, 5 i 12 i a la tarda la 9, 10 i 11. Una part de 

l’equip tècnic: el càmera i el seu ajudant, l’script, la directora d’art, l’actriu i l’extra 

marxen a casa seva, mentre que la directora i el productor inicien el procés dels backups 

just després de descarregar el material tècnic.  
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Especificacions tècniques aplicades al rodatge 

Primer de tot, al dia del rodatge es configuren les dues càmeres, Sony a7, perquè tinguin 

les mateixes característiques i no hi hagi problemes de continuïtat al procés d’edició. 

S’especifica que el color sigui en neutre perquè després, a l’etalonatge es modifica i per 

tant no és necessari la imatge amb un altre color preestablert.  

La velocitat de gravació es fa a 50p (la p equival a progressiu) fotogrames per segon, o fps; 

i a 28M (on la M equival a megapixels per segon), per a totes les escenes. Es tria el número 

50p i no a 24p (l’estàndard europeu) perquè posteriorment s’editen els clips i es transforma 

la seva velocitat a càmera lenta. Si es gravés a 24 fps, no s’obtindria fluïdesa de moviment 

en alentir la velocitat, ja que en allargar la durada del clip s’estiren també els fotogrames i 

per tant es perceben més com a fotografies i no com a vídeo; i, el resultat es veuria tallat. 

Aquest element tècnic predomina als videoclips del gènere electro house i s’utilitza a 

diverses escenes d’aquest projecte per a intensificar les accions i les emocions de l’actriu. 

De la mateixa manera que ho fan les productores dels videoclips d’aquest gènere: càmera 

lenta per augmentar les emocions del moment de la pretornada, per després pujar el ritme 

de muntatge a la tornada. 

 

Figura 10.21 Ajustaments de la velocitat i l’estil de gravació: 50p 28M. Font: pròpia 

L’ISO canvia depenent del pla que es grava. En la majoria d’ells però s’ha utilitzat una 

ISO alta, ja que es realitzava tot amb la llum natural que entrava per les finestres i portes. 

Per tant s’han utilitzat valors de 200 a 1000 ISO, intentant que no s’abusés de l’ús d’ISO 

1000, ja que podria aparèixer gra no desitjat. 
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Número f és molt rellevant al llarg del procés de rodatge, ja que té un element emotiu molt 

important. Depenent del número que es tria s’enfocarà una distància més llarga o més curta 

de l’actriu respecte a la càmera. A molts dels PP s’utilitza un número f molt petit perquè, 

com s’ha vist a l’exemple de Praying de Kesha s’enfoca només un ull perquè l’espectador 

se centri en ell i a la vegada, es crea una sensació de confusió i vertigen perquè el públic no 

sap on centrar-se. A continuació es mostra un fotograma d’un dels plans de l’escena 6 en el 

que s’utilitza un número f d’1.1, en el qual es veu l’ull esquerre enfocat i la resta de la cara 

borrosa: 

 

Figura 10.22 Fotograma d’un pla amb obertura 1.1. Font: pròpia 

El format dels vídeos gravats amb aquestes càmeres és de 4K, és a dir, de 3840x2160; per 

tant el projecte també es crea amb aquestes característiques, ja que es vol mantenir la 

qualitat. 

Aquests paràmetres canvien depenent de la tipologia de pla, de l’escena o de l’emoció que 

es vol transmetre. Però no es modifiquen molt perquè pot provocar que l’estil del videoclip 

es vegi alterat.  

Com ja s’ha dit anteriorment, en acabar els dies de rodatge es fan els backups, i es prepara 

l’organització per a importar-la directament al software d’edició en aquest cas el Final Cut 

Pro. 
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10.4. Postproducció 

El procés de postproducció comença per la importació del material obtingut al rodatge. 

Aquest ja s’ha organitzat prèviament en fer els backups al final de cada jornada de 

gravació. S’han agrupat els vídeos per escenes i plans recursos per tenir més facilitat a 

l’hora de buscar qualsevol vídeo en concret. A l’importar-ho al Final Cut amb una nova 

biblioteca, anomenada For Sale, queda així: 

 
Figura 10.23 Fotograma de l’organització de la biblioteca For Sale. Font: pròpia 

A continuació, es crea un projecte nou i, per tant, un timeline, on es produirà tota l’edició. 

Aquest projecte tindrà les següents propietats: Format de 4K (3840 x 2160) perquè es vegi 

amb bona definició i qualitat, de 24p perquè és l’estàndard europeu i amb dos canals 

d’àudio estèreo.   

 
Figura 10.24 Fotograma dels paràmetres del projecte. Font: pròpia 
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10.4.1. Muntatge 

Primer de tot s’importa la cançó per a tenir la base de la qual es crea el videoclip. Aquesta 

cançó no és la definitiva, ja que paral·lelament s’està mesclant, però té la mateixa 

estructura que la versió final.  

Es comença a muntar seguint l’estructura del guió tècnic que es va fer a preproducció, per 

veure si les escenes quadren amb la duració que se’ls hi havia assignat en un principi. Si és 

necessari es canvien escenes que poden semblar avorrides per altres escenes o per plans 

recurs que en aquell moment tenen molta força dramàtica.  

L’estil d’edició segueix una mescla entre Nouvelle Vague, per l’ús de PP i el ritme ràpid 

del muntatge per intensificar el vertigen i la ràbia d’una situació en concret; i l’estil dels 

videoclips del gènere electro house, que solen incorporar la càmera lenta a les estrofes i la 

gran quantitat de talls a la tornada, mentre que a la pre-tornada es prepara a l’espectador 

amb un ritme de muntatge creixent (en nombre de plans) per al canvi de ritme.  

Amb les característiques d’aquests referents per al muntatge d’aquest projecte, s’ha creat 

una estructura narrativa que va per ordre cronològic, ja que segueix el recorregut metafòric 

d’una noia per la seva ment. En cada escena s’expressa una emoció diferent que ha hagut 

de ser emfatitzada per les tècniques i efectes d’edició que a continuació s’especifiquen, 

encara que algun d’ells s’utilitzaven per intensificar el ritme de la música o per fer 

transicions d’una escena a l’altre, de manera més original: 

 

Càmera lenta  

S’utilitza a gairebé tots els vídeos que conformen les escenes de l’estrofa de la cançó, 

encara que també s’ha utilitzat a la tornada. A l’escena 1, 2 i 3 s’utilitza sobretot per 

emfatitzar la desorientació i desconeixement de què succeeix. També per relacionar el 

primer instint d’una persona d’anar a poc a poc en aixecar-se en un lloc desconegut. Partint 

de què la velocitat normal d’un clip està al 100% i que si s’alenteix, els valors baixen, com 

per exemple, a 80% o 70%, en aquest projecte s’han utilitzat números d’entre el 90% (poca 

càmera lenta) fins al 50% (duplicació de la duració de vídeo). No es pot baixar a menys del 

50% perquè els fotogrames per segon amb els quals s’ha gravat (50p) és el doble del 

format estàndard, 24ftp; és a dir, no es podrà sobrepassar el doble de càmera lenta perquè 

no arriben els fotogrames per segon perquè la imatge es vegi amb qualitat i sense que 

apareguin petits salts entre frame i frame.  
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Figura 10.25 Fotograma de les característiques del Speed. Font: pròpia 

En alguns casos s’utilitza una eina que permet seleccionar un tros del clip per fer-lo més 

lent o més ràpid sense alterar la resta del vídeo. Aquesta tècnica s’ha utilitzat per a 

emfatitzar els greus de la música o els cops de ritme que inicien una tornada. S’aplica amb 

l’eina Range Selection (shorcut amb la tecla R) i s’aplica pressionant sobre el clip el tros 

que es vol modificar: 

 

 
Figura 10.26 Fotograma de l’eina Range i l’aplicació d’aquesta en un clip. Font: pròpia 

 

Efecte Prism 

Aquest efecte té diferents funcions en aquest projecte. Serveix tant per fer transicions entre 

escenes com per crear sensacions d’irrealitat al mig d’un pla. Emocionalment l’efecte 

s’aplica per entrar en el món oníric que la protagonista està vivint. El Prism separa les 

capes d’un pla en Blau Verd i Vermell (RGB en anglès) i les tracta per separat. Per tant es 

veuen els elements del pla triplicats en els colors esmentats. Aquest efecte té paràmetres 

que es poden modificar: l’Amount permet controlar la quantitat d’espai entre les capes, 

com més amount més evident és l’efecte; i l’angle, que permet controlar, amb una fletxa o 

números, la direcció de les capes de colors. Aquest efecte es pot aplicar amb una mask (o 

màscara) perquè afecti un objecte o subjecte en concret. Juntament amb el Prism es pot 

crear l’efecte Glitch el qual provoca un moviment brusc de càmera que s’usa per a fer 

transicions; es realitza animant els paràmetres de posició, escala i rotació de Prism al llarg 

del pla. A continuació es veu l’efecte Prism i com s’ha aplicat: 
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Figura 10.27 Fotograma de l’efecte Prism i la seva aplicació. Font: pròpia 

 

L’efecte Bad TV 

El Bad TV funciona per capes, com l’efecte anterior. S’aplica sol o juntament amb l’efecte, 

anteriorment esmentat, Prism (transmet el mateix que l’anterior: món fictici). Crea un look 

semblant al de les televisions antigues, amb el gra corresponent i els color desaturat i 

blanquinós. Aquest efecte permet triar: l’Amount (quantitat d’efecte aplicat), l’estil de 

televisió que es vol aplicar (en aquest projecte només s’ha triat el TV static), el Blend Mode 

(s’usa només el Screen), el roll (la quantitat de separació de les capes) i la mask. En el 

següent exemple s’ha aplicat un Amount de 5.08, l’estil de TV static, amb el Screen de 

Blend Mode i un roll d’1 per donar una mica de vibració a la imatge. 

 

 
Figura 10.28 Fotograma de l’efecte Bad TV i la seva aplicació 
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Blend Mode 

No és un efecte en si, sinó la fusió de dos plans en un de sol. Es pot treballar de moltes 

maneres, ja que aquest mode té molts paràmetres diferents on cadascun d’ells dóna un 

resultat diferent. Té un total de 26 diferents tipus de fusió.  

  
Figura 10.29 Tots els tipus de Blend Mode. Font: pròpia 

Els que s’han usat més són el Darken, el Lighten i l’Add. En aplicar un d’aquests efectes es 

pot modificar l’opacitat perquè s’apliqui la quantitat que es desitja. Es mostra, a 

continuació, un exemple de Blend Mode: 

 

 
Figura 10.30 Fotograma del Blend Mode: Lighten i la seva aplicació. Font: pròpia 

En aquest cas s’ha aplicat una mask a la posterior incorporació del Lighten perquè aquest 

només afecti la protagonista i no al seu entorn. 

Aquest efecte crea un entorn de confusió de la realitat. Ja que crea imatges impossibles i 

poc definides d’accions en paral·lel. S’utilitza per connectar indirectament amb la 

inestabilitat dels pensaments de la protagonista. 
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Plug-in TKY Camera Shake Effect 

S’ha descarregat d’internet un plug-in que fa l’efecte de vibració de la càmera. Separa la 

imatge amb les capes que s’especifica a l’opció de Shakiness (vibració). Es pot triar, 

també, la distància d’aquesta vibració (Shake Distance) i la velocitat d’aquesta (Shake 

Speed). El resultat és una imatge borrosa que dóna sensació de mareig i desorientació. 

S’utilitza en alguns plans o transicions, sobretot quan canvia d’un edifici a un altre. 

 

 
10.31 Fotograma de l’efecte TKY Camera Shake i la seva aplicació. Font: pròpia. 

Quan s’han aplicat tots i cadascun dels efectes s’introdueix l’aspect ratio de mida 2.35:1 a 

partir de barres cinematogràfiques negres. Aquestes estan presents en tot el vídeo en 

excepció de l’última escena, la 12, en què la protagonista s’allibera del món desconegut. A 

la transició de les escenes 11 i 12 les barres cinematogràfiques desapareixen de manera 

progressiva cap a l’exterior. S’ha realitzat animant aspectes del Transform com l’escala i la 

posició. 

Paral·lelament a l’aplicació d’aquests efectes, s’ajusta la dimensió i composició de tots els 

plans perquè en introduir les barres cinematogràfiques alguns plans quedaven 

descompensats. Això es fa l’eina de Transform i, com totes les anteriors es poden animar 

els seus paràmetres. 

 
Figura 10.32 Fotograma de l’eina Transform amb els seus paràmetres. Font: pròpia 
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La tipografia que s’empra pel títol del videoclip: For Sale, s’anomena VCR OSD Mono, i 

recorda al text que sortia a la cantonada inferior esquerra de les càmeres de vídeo VHS. 

 
Figura 10.33 Tipografia VCR OSD Mono. Font: https://goo.gl/gkVnRR 

Al text se li apliquen els efectes, anterior anomenat, Bad TV i Prism. Aquests s’animen al 

llarg de la seqüència de crèdits i s’aplica per a tots els noms que apareixen. 

 
Figura 10.34 Efectes Bad TV i Prism al títol del videoclip. Font: pròpia. 

 

El timeline final ha quedat així: 

 
Figura 10.35 Timeline del projecte del Final Cut. Font: pròpia. 
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10.4.2. Etalonatge 

Després d’haver fet aquesta edició prèvia amb el Final Cut Pro, s’exporta com a arxiu 

XML perquè el software DaVinci Resolve guardi tots els ajustos que s’han fet al procés 

d’edició, com la superposició de plans i les transicions, entre d’altres.  
 

Balance 

Per començar el procés d’etalonatge, es crea primer de tot un balance per tots els clips. Per 

a fer aquesta tasca, es modifiquen els paràmetres de les Primaries Wheels. Aquest ajust 

permet controlar les llums generals (Offset), les fosques (Lift), les mitjanes (Gamma) i les 

altes (Gain); també, el contrast, el pivot, la saturació, la hue (to del color) i la lum mix. 

L’opció de Log fa la mateixa funció que l’anterior en excepció que l’ajust és molt més 

precís. S’utilitza, per exemple, si es vol baixar un blanc que ha quedat sobreexposat. 

Aquestes dues eines permeten l’ajust de color de cadascuna de les franges de llums, però 

aquest procés no es fa al balance. A la figura següent es mostren els paràmetres 

anteriorment explicats: 

 
Figura 10.36 Fotograma de l’eina Primaries Wheels. Font: pròpia. 

El resultat que s’extreu després de fer el balance és una imatge més contrastada i menys 

sobreexposada. Aquest aspecte es pot controlar amb els Scopes del programa. S’utilitzen el 

Parade i el Vectorscope. El Parade mostra amb una gràfica on es troba l’espectre de llum; 

en aquest cas està molt sobreexposat, ja que els tres colors que formen la llum estan a dalt 

de tot. Per fer un balance correcte s’haurien de baixar tots tres amb l’opció Offset.  

 
Figura 10.37 Fotograma del Scope: Parade. Font: pròpia. 
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El balance que s’ha aplicat en un dels clips de la primera escena enfosqueix els negres i els 

mitjos perquè tinguin més presencia; la imatge de l’esquerra és l’original, i la de la dreta és 

amb el balance: 

   
Figura 10.38 Fotogrames de la imatge sense balance. Font: pròpia. 

Look 

Quan ja s’ha fet el balance a tots els clips es crea el look a partir de la correcció primària i 

secundària del color. La primera s’aplica al pla sencer i la segona en un sector en concret, 

creat, per exemple, amb una màscara. 

 

La correcció primària de color s’aplica amb les mateixes eines explicades anteriorment, 

però en comptes de tocar els valors d’il·luminació es modifiquen els de color. A partir de 

la correcció primària que se li ha aplicat a un dels plans es pot crear, a partir d’aquesta, un 

Still, el qual guarda els valors de color per a aplicar-los als altres clips. A continuació, es 

mostra l’aplicació d’un Still fet prèviament (pla detall dels ulls), a un altre pla (PP de la 

protagonista): 

 
Figura 10.39 Fotograma de l’aplicació d’un Still. Font: pròpia. 
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La correcció secundària consisteix a aplicar en un lloc concret del pla les modificacions de 

color que es desitgen. Per a crear la sensació que al pla de l’escena 11 la protagonista està 

parlant amb ella mateixa, es crea una màscara, a partir del Selection Range, que permet 

seleccionar els tons del cabell i modificar-los sense afectar a la resta dels colors. A la 

figura següent es veu la diferència entre el pla sense la màscara i el pla amb el Selection 

Range, en el qual s’ha baixat el valor de l’Offset per a enfosquir el cabell.  

   
Figura 10.40 Fotogrames de l’aplicació del Selection Range. Font: pròpia. 

 
Figura 10.41 Fotograma de l’eina Selection Range. Font: pròpia. 

Una altra opció que s’utilitza, en comptes de fer el Selection Range, és la creació de 

màscares. Aquestes tenen l’inconvenient que si l’objecte es mou, la màscara es queda al 

lloc, per tant, és necessari aplicar-li el tracking, que segueix el recorregut de l’objecte al 

qual se li ha posat una màscara. 

 

Les escenes del principi tenen tons blavosos i grisencs que la mateixa càmera ja aconseguia 

per la configuració del color a neutra. Aquests colors freds s’apliquen a totes les escenes 

menys a l’última, però com que ja tenen originalment un look semblant l’etalonatge aplicat 

no és gaire notable. A l’última escena s’evidencia el canvi de localització i, per tant, el 

canvi d’estat mental. Per aconseguir el sentiment de llibertat i felicitat s’apugen els colors 

càlids, com el groc, el taronja i el vermell, que transmeten el confort, l’amor, l’optimisme i 

l’alegria; com ja s’ha vist a l’apartat de paràmetres bàsics. Es veu el canvi de la correcció 

de color a les següents imatges de l’últim pla del videoclip (Heller, 2004). 
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Figura 10.42 Fotogrames del clip original i el pla amb el balance. Font: pròpia. 

 
Figura 10.43 Fotograma del look final de l’últim pla del videoclip. Font: pròpia. 

 

10.4.3. Efectes 

Quan ja s’ha finalitzat el procés de muntatge s’aplica un efecte en concret en un pla de la 

penúltima escena. Aquest efecte es realitza amb el software Adobe After Effects.  

L’aplicació d’aquest efecte ha de donar com a resultat que en un GPG l’actriu es vegi a ella 

mateixa a l’altra banda del pla, és a dir, que en un mateix quadre ha d’aparèixer l’actriu 

principal duplicada, ja que representa que la noia en estat d’ànim dèbil es troba a ella 

mateixa en estat optimista i revelador. Per diferenciar-les s’utilitza un element molt vistós: 

el canvi de vestuari i sobretot, el canvi de colors apagats a colors vius d’aquesta roba.  

El quadre tan sols dura 3 segons, i es produeix d’aquesta manera:  

1. Primer de tot, l’actriu amb la roba de color groc i blau ja està en escena, a la part 

dreta de la pantalla, esperant al seu jo trist per animar-lo a fer que la segueixi. 

2. L’actriu vestida de colors acromàtics entra al pla per la part esquerra del quadre. 

Mira al seu jo feliç i es para en sec.  

3. El seu jo feliç li fa un gest amb el cap perquè la segueixi. 
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El procés es fa amb els passos següents: 

En primer lloc s’importa el vídeo sencer (es va realitzar amb una sola presa, sense talls) al 

software, i s’arrossega fins a la icona d’una nova composició perquè aquesta es creï a partir 

del format del vídeo.  

Es retalla el vídeo i es col·loca el final d’aquest, on surt l’actriu amb la roba de colors vius, 

i se superposa al vídeo on l’actriu encara va vestida blanca i grisa. Es busca el punt que el 

jo alegre ja està en la localització abans de que la protagonista arribi. Per a veure les dues 

noies i com interactuen juntes es pot fer un crop (o tall) vertical per la meitat del pla que 

s’hagi posat a sobre. 

Es converteix el pla on surt el jo alegre en mascara (o mask) i es retalla la silueta de la noia 

frame a frame creant set keys (o punts clau) per a marcar el moviment de cada vèrtex de la 

mascara, com es mostra a la figura següent: 

 
Figura 10.44 Fotograma del procés del retall de la màscara. Font: pròpia. 

Quan s’ha finalitzat l’animació de la màscara, retallant tots els moviments de l’actriu, se 

suavitza el seu contorn amb una propietat anomenada Mask Feather, on es pot triar si 

s’aplica cap a l’interior d’aquesta o cap a fora. 

 
Figura 10.45 Fotograma dels paràmetres de Mask. Font: pròpia. 
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Finalment es retoca mínimament el color d’aquesta màscara per si hi ha canvis 

d’il·luminació que puguin afectar a la credibilitat de què aquest sigui un únic pla. 

S’exporta i s’edita al Final Cut Pro a l’escena que li correspon. 

A l’acabar tots els processos anteriors es fan els últims retocs i s’exporta. Tot seguit, es 

visualitza el producte final en diferents dispositius per si canvia molt visualment i si els 

blancs i negres estan ben calibrats. 
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11. Anàlisi de resultats 
En aquest apartat s’analitzen tots els resultats que s’han obtingut de cadascuna de les 

tasques realitzades.  

11.1. Preproducció 

El primer que s’ha fet a la preproducció és la tria del tema del videoclip. Com que 

principalment s’espera fer el videoclip amb una altra cançó, l’elecció d’aquesta 

s’endarrereix fins que finalment es decanta per l’opció de fer un single anomenat For Sale, 

d’un disc del DJ Abel Purroy. Aquesta cançó tenia ja una lletra preestablerta, per tant 

s’ajusta la narrativa d’acord amb el significat d’aquesta. El fet de representar d’una manera 

visual el sentiment que sent una noia maltractada i menyspreada és molt difícil i, per tant 

es busquen metàfores narratives per no il·lustrar-ho de manera explícita (com podrien ser 

escenes de maltractament verbal i psicològic). 

Des d’un principi s’ha volgut fer un videoclip amb una narrativa que no esdevingués 

indiferent, que crees algun tipus de reacció per part de l’espectador, cosa que s’ha 

aconseguit, comprovat amb la reacció d’un company. És possible que no s’entenguin totes 

les escenes, ja sigui, per falta de plans o pel muntatge emprat.  

El guió literari i tècnic han patit moltes modificacions al llarg del procés. Ja que es compta, 

inicialment, que el videoclip es resol amb un cert nombre de plans però que després es 

comprova que queden curts, ja que provocava un resultat poc dinàmic. Per tant, es decideix 

ampliar escenes, fer-ne de noves i afegir plans recurs per a tenir material de sobres. Així i 

tot, aquests guions han servit per seguir una estructura al dia de rodatge i per a mantenir el 

fil de la narrativa. 

La realització del storyboard també ha patit canvis, ja que es fa basant-se amb els guions. 

A més, es realitzen els esquemes partint d’una idea imaginativa de l’espai i quan es fan les 

fotos de les localitzacions es canvia la composició de molts dels dibuixos del storyboard. A 

continuació es mostren diferències entre els esquemes dibuixats (a la dreta) i el pla final (a 

l’esquerra): 
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Figura 11.1 Storyboard vs. Pla final de l’escena 2. Font: pròpia. 

  

Figura 11.2 Storyboard vs. Pla final de l’escena 3. Font: pròpia. 

Com es veu al segon exemple s’ha seguit la composició que es va fer prèviament al 

storyboard. No és el cas de la figura 11.1, que al desconèixer la localització exacta de 

l’escena es va fer una perspectiva que no era real. 

El càsting de l’actriu ha sigut molt problemàtic. Principalment, perquè l’actriu que es tria a 

l’inici, amb la qual ja s’organitza i es parlen tots els aspectes de logística, falla un dia abans 

del rodatge per problemes personals. Es tria, llavors, una segona actriu que està disponible 

el cap de setmana següent. Tot això, provoca un endarreriment de l’horari establert al pla 

de rodatge. 

El pla de rodatge, a causa de la modificació de les tasques anteriors, també pateix canvis. 

Finalment es decideix gravar l’actriu amb dos dies i els plans recurs amb altres dos; tenint 

en compte que a l’inici s’organitza el rodatge amb l’actriu per realitzar-lo amb quatre dies. 

Malgrat tots els inconvenients explicats anteriorment, es va aconseguir una preproducció 

correcta que va servir perquè al rodatge es produïssin el mínim d’imprevistos. 
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11.2. Producció 

El rodatge surt millor del que es preveu en un principi. El primer dia de rodatge amb 

l’actriu, les escenes es realitzen a un ritme elevat pel fet de gravar amb dues càmeres 

simultàniament.  Això assegura que el pla a gravar estigui correcte, i més llibertat al procés 

d’edició, ja que en fer-ho amb dues càmeres s’agafa l’angle de dues perspectives del 

subjecte. Al tenir la doble gravació d’un pla en diferents angles es fan menys repeticions 

del mateix i, a conseqüència, es fa més nombre de plans en menys temps.  

Una de les preocupacions més presents a l’hora de gravar totes les escenes és la continuïtat 

de la llum, ja que aquesta és en tot moment natural. Aquesta canvia al llarg dels dies de 

rodatge: el primer dia va fer sol al matí i núvol a la tarda, cosa que va provocar que la 

il·luminació de les escenes exteriors es veiessin afectades. Però narrativament funciona 

perquè les escenes de l’inici i l’última estan estudiades per a fer-les amb il·luminació 

directa i dura del sol, mentre que a les altres no és tan important el tipus de textura. La 

transició de les escenes 11 i 12 han de tenir un canvi de llum que acompanyi l’evolució de 

l’estat mental de la protagonista (de trist a alegre). En les següents fotografies es mostren 

dos fotogrames de l’escena 11 (dreta) i 12 (esquerra) on es veu l’èxit del canvi 

d’il·luminació que pateixen l’una de l’altre: 

  

Figura 11.3 Fotogrames de l’escena 11 i 12. Font: pròpia. 
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L’elecció inicial del vestuari principal, format per un conjunt acromàtic, té un accessori 

que finalment no s’ha utilitzat: una corda que es lliga al voltant de la cintura per a reforçar 

la idea d’empresonament; finalment, es decideix que és una metàfora que es pot estalviar 

narrativament. El segon vestuari de l’actriu: conjunt de samarreta i pantalons de colors 

vius, s’ha imitat de la referència del videoclip Strangers de Sigrid del 2017. On la 

protagonista porta un conjunt d’uns texans blaus amb una samarreta de color groc. A 

continuació es veu la protagonista de Strangers (esquerra), juntament amb l’actriu de For 

Sale a l’escena 11 (dreta): 

  

Figura 11.4 Fotogrames de Strangers de Sigrid i de l’escena 11 de For Sale. Font: pròpia. 
 

El pressupost que finalment s’ha gastat ha sigut més baix del previst. Això ha sigut a causa 

del canvi d’actriu, ja que inicialment es preveu el cost del rodatge contant que la primera 

actriu s’ha d’anar a buscar a un poble que es troba a mitja hora de Barcelona, mentre que 

l’actriu que s’escull de manera definitiva, viu a Lleida, a 10 minuts de la localització on es 

grava. En gasolina suposen uns 30 – 40 € de diferència i, per tant, d’estalvi. 

Els processos de backups i d’organització han sortit tal com es van planificar. Es fan al 

final del dia de rodatge i l’endemà i es copien a dos dispositius diferents: discs durs externs 

d’1 i 3 TB. 
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11.3. Postproducció 

La postproducció es realitza seguint les hores de treball que prèviament s’havien previst.   

Se segueixen com a referent d’edició els videoclips estudiats de productores com Spinnin 

Records, i Blanco y Negro amb videoclips com Tremor de Dimitri Vegas, Like Mike i 

Martin Garrix de l’any 2014. Combinant amb tècniques de superposició com les que 

utilitza el director Michel Gondry (esmentant al punt 2.5) en el videoclip de Come Into My 

World de Kylie Minogue del 2002; sembla l’eina de Blend Mode del Final Cut Pro. 

A certs plans s’ha muntat un efecte molt semblant al que s’aplica al videoclip de Tremor: 

el RGB Split i el Bad TV. El resultat ha quedat gairebé igual que al referent però s’ha 

utilitzat per a una altra funció: per fer dubtar a l’espectador sobre la realitat del món que 

està veient. Així ha quedat l’efecte RGB Split del projecte For Sale, comparat amb el 

mateix del videoclip Tremor: 

  

Figura 11.5 Fotograma de Tremor i de l’escena 4 de For Sale. Font: pròpia. 

La Nouvelle Vague, a part de marcar l’estil de producció del videoclip a l’etapa del rodatge 

d’aquest (poc pressupost, il·luminació natural), també ha influït al muntatge; ja que, és un 

estil que segueix un ritme ràpid de muntatge i se salta les regles bàsiques com la continuïtat 

i l’eix (explicades a l’apartat 4: normes generals). Aquestes directrius no se solen complir 

en fer el muntatge del videoclip, perquè d’aquesta manera s’emfatitza la desorientació de la 

protagonista. 
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L’etalonatge ha sigut un procés molt intuïtiu que mai ha estat definit al detall. S’ha volgut, 

des del principi, marcar amb el color, i la intensitat d’aquest, la diferència entre les escenes 

en les quals la protagonista està perduda i frustrada i l’alliberació d’aquest estat mental. La 

correcció s’ha fet d’acord la prevista, primer un balance per ajustar el calibratge de llum i 

color a tots els clips, i després s’ha aplicat el look corresponent a cada escena.  

L’efecte que s’aplica al pla on la protagonista es troba a la seva doble, al principi, no es 

volia introduir per por del resultat irreal i poc creïble. Però amb l’elaboració de capes a 

cada fotograma i amb l’aplicació d’alguns dels efectes de muntatge s’ha dissimulat el truc.  

 

Figura  11.6 Fotograma del pla doble del videoclip For Sale. Font: pròpia.
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12. Conclusions 

El principal objectiu d’aquest projecte: realitzar la preproducció, producció i postproducció 

d’un videoclip s’ha assolit; però ha patit la modificació d’alguns canvis causats per la 

disponibilitat de l’equip tècnic i l’actriu, la desorganització en certs apartats per part de 

l’alumne i la falta d’experiència en el rodatge.  

El principal inconvenient de la realització de totes les tasques necessàries per a dur a terme 

el producte audiovisual ha sigut la voluntat inicial de voler abastar tots els processos d’una 

obra audiovisual en solitari. Processos que inclou la direcció, la producció, el guió, el 

càsting, la gravació, l’organització de material, el muntatge, l’etalonatge i els efectes. 

Aquestes tasques també han sigut un problema a l’hora de la recopilació de la 

documentació que és necessària per a controlar tots els àmbits d’un cicle tancat d’un 

videoclip; ja que, implica la recerca dels contextos de cada àmbit que s’aplica a la pràctica 

i l’explicació de les característiques bàsiques per a realitzar aquest producte, les quals han 

sigut difícils de delimitar.   

El procés del projecte haguera sigut molt més productiu i el resultat més professional, si 

s’hagués produït amb un mínim de tres persones que establissin, des d’un inici, els càrrecs 

que ha realitzat una sola persona. D’aquesta manera cadascú es podria immergir amb la 

tasca que ha desenvolupat i executat i no en totes elles de manera general.  

Les tècniques aplicades, tant al procés de muntatge amb el software Final Cut Pro com als 

efectes amb l’After Effects, han sigut executades i treballades gràcies als vídeos instructius 

d’internet; els quals expliquen la funció de la tècnica determinada i com, aquestes, 

s’introdueixen al metratge. Aquests vídeos han ajudat molt a l’alumne en qüestió, ja que 

desconeixia la majoria d’elles. 
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Quant a la narrativa, s’ha assolit l’objectiu principal de crear una història original que no 

cau en els estereotips dels videoclips del gènere electro house. I que aquesta creï 

consciència a l’espectador. Aquest últim punt no s’ha pogut demostrar, ja que el producte 

encara no està penjat a les xarxes socials; una possible ampliació d’aquest treball seria fer 

una enquesta a les persones que veiessin el videoclip preguntant les sensacions que han 

experimentant en mirar-lo.  

Tampoc s’ha pogut comprovar, per la data de publicació del videoclip (finals de junys), la 

repercussió que aquest tindria a les xarxes; si fos el cas que agradés al públic i per tant el 

compartissin per diferents plataformes com Facebook, YouTube o Vimeo.  

Els softwares que s’apliquen per la producció d’aquest producte audiovisual no s’han 

arribat a controlar professionalment en la seva totalitat, però sí que s’han treballat amb 

detall alguns paràmetres tècnics i artístics que s’han aplicat específicament al videoclip. 

El rodatge s’ha fet amb l’ajuda d’un equip tècnic que ha sigut molt difícil d’organitzar, 

incloent-hi l’actriu i l’extra. Bàsicament, perquè cadascú d’ells ja tenia el seu propi 

projecte de final de grau i no tenien un nivell de compromís massa alt. Això va ser un 

aspecte que prèviament al desenvolupament del treball no es va tenir gaire en compte però 

que després es va reflectir en els resultats del projecte. 

S’ha estudiat les característiques més rellevants del videoclip i el seu context, els diferents 

estils de muntatge que han anat evolucionant al llarg de la història, les característiques de 

l’etalonatge i la psicologia del color, els paràmetres bàsics i normes generals 

cinematogràfiques, entre d’altres. Aquesta investigació ha permès entendre la percepció 

humana envers els diferents elements visuals d’un producte audiovisual i el poder de 

l’editor per a manipular les emocions de l’espectador a través de tècniques i estils 

específics de muntatge. 

El resultat final del producte ha estat satisfactori. S’allunya bastant del que es tenia pensat 

prèviament al treball però, així i tot, és un resultat correcte que no deixa de ser 

mínimament professional. 
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Planificació 1 

1. Planificació 

1.1 Planificació inicial 

A l’inici del projecte es fa una planificació inicial per organitzar i posteriorment senyalar 

les dates amb les quals s’organitza tot el procés de producció del videoclip, des de la idea 

de la narrativa fins a l’etalonatge i l’exportació final. 

Seguidament es mostra una taula que senyala el temps que comporta la realització de cada 

etapa dels processos de la preproducció, la producció i la postproducció. L’execució total 

de la part pràctica del projecte es fa des del desembre del 2017 al juny del 2018. La cerca 

d’informació i documentació necessària (contextualització del videoclip, antecedents i 

referents, etc.) per a realitzar de manera correcta aquest projecte es fa paral·lelament amb 

la part pràctica entre els mesos d’octubre i maig.  

 

Tasques a realitzar Duració de la tasca Inici  Final  

REALITZACIÓ DEL VIDEOCLIP 119 dies; 255 hores  DESEMBRE JUNY 

Preproducció 74 dies; 98 hores Desembre Abril 

Idea de la narrativa 5 dies (6 hores) 10 - 12 - 2017 15 - 12 - 2017 

Tractament de la idea 7 dies (10 hores) 8 - 1- 2018 15 - 1- 2018 

Guió literari 12 dies (12 hores) 15 - 1 - 2018   27 - 1 - 2018 

Guió tècnic 19 dies (23 hores) 1 - 2 - 2018  20 - 2 - 2018  

Storyboard 9 dies (17 hores) 20 - 2 - 2018 29 - 2 - 2018 

Càsting 10 dies (8 hores) 1 - 3 - 2018 18 - 3 - 2018 

Reunió amb l’equip tècnic 4 dies (15 hores) 10 - 3 - 2018 22 - 3 - 2018 

Pla de rodatge 4 dies (5 hores) 17 - 3 - 2018 2 - 4 - 2018 

Lloguer del material (Sermat) dia 1 2 dies (1 hora) 6 - 4 - 2018 9 - 4 - 2018 
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Lloguer del material (Sermat) dia 2 2 dies (1 hora) 13 - 4 - 2018 16 - 4 - 2018 

    

Producció 19 dies; 56 hores Abril  Maig 

Gravació plans recurs (2 dies) 2 dies (10 hores = 5h/dia) 7 - 4 - 2018 8 - 4 - 2018 

Preparació de Càtering  1 dia (2 hores)  13 - 4 - 2018 13 - 4 - 2018 

Transport 10 dies (12 hores) 6 - 4 - 2018 16 - 4 - 2018 

Gravació amb l’actriu (2 dies) 2 dies (16 hores = 8h/dia) 14 - 4 - 2018 15 - 4 - 2018 

Backups 4 dies (16 hores) 9 - 4 - 2018 16 - 4 - 2018 

Postproducció 26 dies; 101 hores Abril Juny 

Organització del material per escenes 2 dies (5 hores) 18 - 4 - 2018 20 - 4 - 2018 

Muntatge 15 dies (65 hores) 20 - 4 - 2018 5 - 5 - 2018 

Efectes  4 dies (11 hores) 1 - 5 - 2018 3 - 5 - 2018 

Etalonatge 5 dies (20 hores) 6 - 5 - 2018 11 - 5 - 2018 

Taula 1.1.1 Tasques a realitzar. Font: Elaboració pròpia. 

La duració total que dura la realització del videoclip és de 255 hores, repartides entre 119 

dies. La part de la preproducció ocupa 74 dies en els quals es treballa 98 hores; la 

producció, 19 dies que es realitza amb 56 hores; i finalment, a la postproducció, on es 

treballa més intensament, es fan 101 hores en 26 dies.  

L’estimació dels dies i les hores és aproximat. Les tasques especificades anteriorment no 

duren la totalitat de les dates marcades sinó que es realitzen entremig d’aquestes, en dies 

que poden no ser seguits.  

Tasques com els guions i el storyboard es fan paral·lelament amb el càsting de l’actriu i les 

reunions amb l’equip humà, ja que, les consideracions que es prenen en aquestes activitats 

poden influir en altres.   
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A l’etapa de producció es reparteixen rols d’acord amb les necessitats del projecte en si. 

Són necessaris, en aquest cas: director, productor, càmera, ajudant de càmera, director 

d’art, script, actriu i extra. Cadascun d’ells fa una o més tasques específiques que ocupen 

certes hores. També es necessari especificar els rols de l’etapa de postproducció: Editor i 

Colorista. 

La taula següent mostra el rol i les hores que ocupen els components de l’equip tècnic al 

procés de gravació i al de postproducció. 

Rol  Tasques Hores 

Director Dirigir en tot moment el rodatge i assegurar-se del seguiment de la 
narrativa. 

56 hores 

Productor Controlar el pressupost i el temps dels dies anteriors i els mateixos del 
rodatge. 

38 hores 

Càmera Preparació de les característiques de la càmera i gravació dels plans. 30 hores 

Ajudant de càmera Ajudar al càmera en situacions que ho requereixi. 30 hores 

Director d’art i vestuari Definir l’atrezzo i vestuari que tindrà el pla i la disposició dels seus 
elements respecte l’actriu. 

40 hores 

Script Controlar la continuïtat dels plans i les escenes, portar el seu recompte i 
apuntar les característiques tècniques de cadascun d’ells. 

28 hores 

Actriu  Interpreta les escenes amb les especificacions del guió tècnic i literari. 35 hores 

Extra Fa la funció especifica que se li demana.  4 hores 

Editor Realitza els backups i els organitza per carpetes, després les passa al 
software d’edició i comença el muntatge 

60 hores 

Colorista Du a terme la correcció de color i etalonatge per a donar el look visual 
final. 

20 hores 

Taula 1.1.2 Equip tècnic. Font: Elaboració pròpia. 

 

1.2 Desviacions 

Inicialment l’elaboració de les fases estava planejada per fer-les abans de quant realment 

s’ha realitzat. L’etapa de la preproducció s’ha endarrerit a causa de l’obtenció de la cançó 

For Sale, ja que, aquesta s’havia de modificar en molts aspectes. L’aplaçament de la 

primera fase el causa per les següents: la producció i la postproducció. Per tant totes les 

fases s’han aplaçat un o dos mesos de la seva planificació inicial.  
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També ha creat un desplaçament a l’etapa de producció el càsting. Inicialment s’havia triat 

una actriu principal i un dia de gravació. Però finalment dos dies abans del dia de rodatge 

l’actriu ho va cancel·lar per problemes personals. Això va causar un endarreriment de dues 

setmanes per a trobar una nova actriu que pugues els nous dies de gravació establerts. 

 

1.3 Diagrama de Gantt 
	  

El diagrama de Gantt és una eina que serveix per exposar el temps que es dedica a 

cadascuna de les tasques. 

La fase de producció, com es veu al diagrama, és la que més fases ha ocupat. A l’inici no 

estava planejada així però a causa de les desviacions esmentades anteriorment, s’ha 

modificat.  

Moltes fases s’han fet en paral·lel, com el càsting, que encara que no hagi ocupat moltes 

hores s’anava fent al llarg d’un mes mentre que es realitzava el storyboard, les reunions 

d’equip tècnic i el pla de rodatge. 

 

Figura 1.3.1. Diagrama de Gantt. Font: Elaboració pròpia 
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2. Anàlisi de la viabilitat tècnica 

El projecte és viable gràcies al seu preu econòmic i pel fet que la majoria de recursos i 

materials són propis. No s’utilitzen tècniques ni maquinària en el procés de realització que 

siguin característics de grans productores, sinó tot el contrari, es realitza amb el mínim 

equip possible. Així i tot, s’ha d’aportar un finançament per al lloguer i la compra de 

material tècnic, el transport, el menjar, etc. 

En aquest apartat s’analitzen els diversos recursos tècnics i infraestructures que afecten 

directament al finançament que s’aporta al projecte. S’enfoca, ja des de la preproducció, 

que el producte audiovisual no requereixi aspectes que tinguin un preu molt elevat. Això 

comporta variacions a la història i a la realització del videoclip, però que ja donen el 

resultat desitjat.  

 

Localitzacions 

La localització principal on es roden la majoria de les escenes és un conjunt de cases 

abandonades que està formada per quatre sis edificis d’estil diferent i una església. Aquesta 

localització es troba a prop de la Cerdera, una urbanització dels afores de Lleida.  

 

 

Figura 2.1. Polvorin, Lleida. Font: https://bit.ly/2JmPOAx 
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L’altra localització on es grava l’última escena és en un camp de blat, quan aquest encara 

està de color verd viu. El camp es troba als afores de l’aeroport d’avions d’Alguaire, 

Lleida. 

 

Figura 2.2. Camp de blat, Aeroport d’Alguaire. Font: https://bit.ly/2kJnBFV 

 

Aquestes localitzacions estan obertes al públic i per tant no s’ha d’aportar finançament. 

 

Material de documentació 

En el procés de preproducció es fa una inversió per a la compra de llibres d’on s’obté una 

part de la documentació del context del videoclip i els aspectes tècnics d’aquest. Els llibres 

són els següents:  

- ¿Cómo analizar un videoclip desde el punto de vista narrativo? 

- Home Studio: Cómo grabar tu pròpia música y vídeos 

- El videoclip: Comunicación comercial en la industria musical 

Els altres llibres necessaris pel procés de documentació pertanyen a la biblioteca del 

Tecnocampus, lloc on es té accés, i per tant, aquests surten gratuïts.  

 

 

 



Anàlisi de la viabilitat tècnica 7 

Material tècnic 

El material tècnic que s’utilitza en tot el procés del projecte és un ordinador portàtil 

MacBook Air i dos discos durs externs WD, un de 1 TB i l’altre de 3. 

Al procés de rodatge del videoclip s’utilitza els següents materials: 

- Càmera Sony a7 de sensor full frame. 

- Objectiu 50mm SLR Magic 

- Objectiu 35mm Samyang 

- Anelles d’extensió macro de Neewer 

- Trípode Manfrotto Compact Advanced  

- Estabilitzador Fomito 

- Follow Focus Bemodst 

- Reflector Lastolite Manfrotto 30 cm  

 

Atrezzo i vestuari 

L’atrezzo i el vestuari que apareix al videoclip és el següent: 

El vestuari que porta l’actriu en totes les escenes menys una, consta d’uns pantalons gris 

fosc amb una samarreta blanca amb una frase: “Je ne suis personne”. L’escena que l’actriu 

porta un altre vestuari per aspectes narratius, consta d’un pantaló texà blau amb una 

samarreta de color groc viu.  

L’extra ha de portar un conjunt de roba de color beix que l’envolta els pits i la cintura. És 

necessari, per tant, 3 m x 5 m de tela de cotó beix.  

L’atrezzo que s’utilitza és molt senzill i fàcil d’obtenir. En una escena en concret apareixen 

diversos fulls DIN A4 penjats a una columna, amb un gràfic dibuixat, aquests es van 

arrencant, per tant s’imprimeixen 50 fulls. És necessària, per una altra escena, una bossa 

feta amb roba de sac per a tapar el cap d’una extra, aquesta tela es compra en mides de 2m 

x 3m i es cus a la mida específica.  
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Programari 

El programari que s’usa al llarg de l’elaboració del producte i la seva documentació és el 

següent: 

A la part de preproducció s’utilitza el Microsoft Word for Mac, el programa Celtx per 

l’elaboració del guió literari, l’Adobe Photoshop i el Final Cut Pro per l’elaboració del 

Storyboard. 

La producció requereix els mateixos programes que a la fase anterior menys el Celtx i 

l’Adobe Photoshop, ja que, només s’ha de passar els vídeos al disc dur extern i al programa 

Final Cut Pro per a la seva posterior edició. 

Finalment, a la postproducció es treballa amb el Final Cut Pro per l’edició del videoclip, 

després es passa per l’etalonatge fet amb el DaVinci Resolve i paral·lelament s’edita un 

efecte en un pla concret que necessita el programa After Effects CC 2018. 

 

Recursos Humans 

L’equip tècnic és format per sis persones que fan rols específics els dies de rodatge: 

director, productor, director d’art, càmera, ajudant de càmera i script. D’actrius hi ha dues: 

la principal, que surt a totes les escenes del videoclip, i una extra, que només surt en una.  

 

Logística 

El transport de l’equip tècnic és de 200 km, aproximats, per viatge; des de Mataró a Lleida. 

Aquest viatge es realitza amb l’equip tècnic dos cops. I amb el director, el càmera i el 

productor quatre cops, ja que el primer cop es fan els plans recurs sense l’actriu, per tant no 

és necessari que viatgi tot l’equip tècnic.  

El càtering inclou l’esmorzar de dos dies de rodatge per a tot l’equip tècnic i les actrius, el 

dinar i el sopar.   
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3. Anàlisi de la viabilitat econòmica 

En aquest punt s’exposa el pressupost real i estimatiu, que es necessita per finançar el 

projecte, dividit per capítols.   

Per a calcular les amortitzacions es fa amb aquesta fórmula: Preu del material dividit pels 

anys en què aquest material s’amortitza; això es multiplica pel resultat de la divisió de les 

hores que dura el projecte (500 hores laborables; en el cas del material de gravació 200 

hores) amb les hores laborables d’un any (una mitjana de 1780 hores). 

 

3.1. Pressupost Preproducció 
	  

Aquí es calculen els preus i costos dels elements que s’utilitzen per al procés de la 

preproducció. En ser una etapa on la majoria de fases es fan en un ordinador de cost fix, ja 

que és particular, no es generen gaires costos. S’ha de tindre en compte els drets d’autor en 

aquesta etapa, perquè si fossin externs, s’hauria de pagar el que aquest demanés.  

Taula 3.1 Pressupost – Preproducció 

 

Capítols Preu real Preu estimat 
(amortitzacions) 

Detalls  

Drets del material creatiu 5.000€ 0€  

Cançó “For Sale” d’Abel Purroy 0€ 0€ Contracte de cessió de 
l’obra musical. 

Guió i Storyboard 5.000€ 0€ Particular 

Material tecnològic 1.200€ 84,3€  

MacBook Air 1.200€ 84,3€ Cost fix.  

Material de documentació 50,85€ 50,85€  

¿Cómo analizar un videoclip 
desde el punto de vista narrativo? 

14€ 14€ Llibre: Marc Teòric 

Home Studio: Cómo grabar tu 
pròpia música y videos 

16,90€ 16,90€ Llibre: Marc Teòric 
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El videoclip: Comunicación 
comercial en la industria musical	  

19,95€ 19,95€ Llibre: Marc Teòric 

Altres llibres - 0€ Biblioteca TCM 

Programari 158,97€ 0€  

Celtx 19,99€/mes 0€ Llicència TCM 

Microsoft Word 99€  0€ Llicència TCM 

TOTAL 6.409€ 135,15€  
Taula 3.1.1 Pressupost Preproducció. Font: Elaboració pròpia. 

	  

3.2 Pressupost Producció 
	  

En aquest gràfic es mostren els costos que sorgeixen en el procés de la producció del 

producte. En aquest apartat hi apareixen aspectes com la infraestructura i recursos humans.  

 

Capítols Preu real Preu estimat 
(amortitzacions) 

Detalls  

Infraestructura localització 0€ 0€  

Casa abandonada - 0€ Permís oficial 

Infraestructura equip tècnic 2.885€ 134,2€  

2 càmeres: Sony a7 899€ x 2 = 
1798€  

49,45€ Només el cos; 
Particular 

50mm SLR Magic 259€ 7,1€ Particular 

35mm Samyang 429€ 0€ Lloguer 

Disc dur extern WD Elements 
3TB 

115€ 3,2€ Cost fix; Particular;  

Disc dur extern WD Elements 1 
TB 

54€ 1,5€ 1 TB 

Anelles d’extensió macro Neewer   Particular 

Manfrotto Compact Advanced	   100€ 2,75€ Particular 
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Estabilitzador Fomito 70€ 1,9€ Particular  

Follow Focus Bemodst 45€ 1,2€ Particular 

Lastolite by Manfrotto Reflector 15€ 0€ Lloguer 

Atrezzo  70€ 70€  

Vestuari i teles 35€ 35€ Particular i compra 

Teixit de sac (bosses pel cap) 30€  30€ Compra 

Fulls DIN A4 5€ 5€ Compra 

    

Personal 2.410€ 0€ Jornada de 9 hores 

Director 161€/dia  0€ 4 dies = 644€ 

Productor 124€/dia 0€ 4 dies = 496€ 

Director d’art 122€/dia 0€ 2 dies = 244€ 

Operador de càmera 97€/dia 0€ 4 dies = 388€ 

Ajudant de càmera 74€/dia 0€ 2 dies = 148€ 

Script 75€/dia 0€ 2 dies = 150€ 

Actriu 150€/dia  0€ 2 dies = 300€ 

Extra 40€/dia 0€ 1 dia  

Logística 140€ 240€  

Transport 200€  200€ Gasolina (8 viatjes) 

Càtering 40€ 40€ 2 dies 

TOTAL 5.605 € 444,2 €  
Taula 3.2.1 Pressupost Producció. Font: Elaboració pròpia. 

 

Les mitjanes dels sous de l’equip tècnic i les actrius s’ha tret de la web oficial BOE 

(Conveni col·lectiu de la indústria de la producció audiovisual del 2017). 
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3.3 Pressupost Postproducció 
	  

Per últim, els costos que es produeixen a conseqüència de la postproducció són en la 

majoria softwares especialitzats de muntatge, etalonatge i efectes visuals. Per sort, molts 

d’ells, són gratuïts i molt accessibles.  

 

Capítols Preu real Preu estimat 
(amortitzacions) 

Detalls  

Material tecnològic 40€ 4,8€  

MacBook Air 1.200€ 84,3€ Cost fix; ja contat. 

Disc dur extern WD Elements 3TB 115€ 3,2€ Cost fix; ja contat  

Disc dur extern WD Elements 1 
TB 

54€ 1,5€ Cost fix; ja contat 

Auriculars Apple 40€ 4,8€ Particular 

Programari 426€ 0€  

Final Cut Pro 330€ 0€ Llicència TCM 

DaVinci Resolve 0€ 0€ Llicència TCM 

After Effects CC 2018 24€/mes x2 : 
48€ 

0€ Llicència TCM 

Photoshop CC 2018  24€/mes x4 : 
96€ 

0€ Llicència TCM 

TOTAL 466€ 4,8€  
Taula 3.3.1 Pressupost Postproducció. Font: Elaboració pròpia. 
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3.4 Pressupost Global 
	  

En aquest punt s’ajunten tots els preus i costos dels capítols dins de les etapes i es mostra el 

preu i cost final del projecte. 

 

Etapa Preu real total Preu estimat 
(amortitzacions) total 

Preproducció 6.409€ 135,15€ 

Producció 5.605€ 444,2€ 

Postproducció 466€ 4,8€ 

TOTAL 12.480€ 584,15€ 
Taula 3.4.1 Pressupost Global. Font: Elaboració pròpia. 

 

Com es veu en la taula anterior el preu total de la preproducció producció i postproducció 

del projecte especificant tots els recursos tecnològics, materials i humans és de 12.480€. 

Mentre que el preu amortitzat és de 584,15€.  
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4. Aspectes legals 

Són necessaris permisos legals de l’obra musical com els drets d’imatge de l’actriu i 

l’extra. També és necessari obtenir el permís per a gravar a la localització principal: el 

terreny d’edificis abandonats. Aquests documents els facilita la web Bcn Film Comission. 

La cançó For Sale, escollida per a fer el videoclip és una composició pròpia del discjòquei 

Abel Purroy que pertany a l’àlbum Listen Jump. Aquest DJ ha cedit la cançó de manera 

gratuïta a aquest projecte amb la finalitat, també, de la promoció del seu single a la 

indústria audiovisual. Totes les cançons de l’àlbum estan protegides amb Creative 

Commons de Reconeixement NoComercial. 

Aquesta cessió i autorització per l’ús de la cançó per un videoclip es confirma amb el 

Contracte de cessió per a la utilització d’obres musicals firmat per la productora i l’autor 

de la cançó indicant la seva firma i les dades personals. Aquest contracte de cessió serà 

total i els drets de l’autor són patrimonials, per tant, les seves obres tenen el dret de 

reproducció, distribució, de comunicació pública i de transformació. 

És necessari demanar l’autorització de l’actriu i de l’extra per a la mostra pública de la 

seva imatge. S’autoritza gràcies al contracte següent: Autorització per incloure la 

imatge/veu i/o nom en la producció audiovisual. Així es consent l’explotació posterior en 

qualsevol modalitat i suport per part de l’empresa o tercers que tinguin aquests drets.   

Per últim es demana al propietari de la localització, en aquest cas l’ajuntament, que permeti 

la gravació en el terreny esmentat. Es fa amb un Contracte d’autorització de gravació en 

localització. 

Pel que fa a aquest projecte el Creative Commons (CC) aplicat és de Reconeixement - 

NoComercial, és a dir: Permet la generació d’obres derivades si no se’n fa un ús comercial; 

i tampoc es pot utilitzar l’obra original amb aquestes finalitats. 
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Guió Tècnic 5 

2. Guió Tècnic 

Nº 
Escena 

Nº 
Pla 

Duració Tipus 
pla  

Angle Acció Càmera Il·lumi-
nació 

Detalls 

1 1 00:00 – 
00:15  

PG Frontal La càmera es 
passeja pels 

passadissos de la 
casa abandonada 
fins que es veu la 

protagonista 
estirada. 

Moviment: 
Travelling 

Natural Esterilla 

       1a fase: desorientació 

2 1 00:15 – 
00:25 

PD 
als 
ulls 

Frontal Obre els ulls molt a 
poc a poc 

Estàtica Artificial Comença la 
cançó 

2 2 00:25 – 
00:32 

PP Picat Es tapa del sol i es 
veu l’ombra dels 

seus dits a la cara. 

Estàtica Artificial  

2 3 00:32 – 
00:38  

PP 
cap a 
PG 

Frontal/
Picat 

La protagonista gira 
el cap mirant la 

cambra on es troba 

Moviment:
Travelling 

Natural La càmera 
s’allunya 

2 4 00.38 -
00:41 

PD a 
la mà 

Frontal S’arrepenja a terra 
per aixecar-se 

Estàtica Natural Càmera a 
terra 

2 5 00:41 – 
00:48 

PA Frontal La protagonista 
s’aixeca del terra 

lentament 

Moviment: 
seguiment 

Natural  

2 6 00:48 – 
00:51 

PP Contra-
picat 

La protagonista fa 
una ganyota i mira 

cap a baix 

Estàtica Artificial  

2 7 00:51 – 
00:56  

PD a 
la 

corda 

Frontal Apareix una corda 
envoltant la seva 

cintura i ella intenta 
treure-se-la 

Estàtica Artificial  

2 8 00:56 – 
01:02 

PM Frontal La protagonista 
mira al seu voltant i 
comença a caminar 

Estàtica/ 
Moviment: 
travelling 

Natural  

2 9 01:02 – 
01:10 

PA Frontal  La protagonista es 
passeja per 

l’estança a poc a 
poc 

Moviment: 
travelling 

Natural  
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2 10 01:10 - 
01:15  

PD Picat Agafa un tros de 
ruïna del terra i la 
torna a llançar al 

terra 

Estàtica Natural  

2 11 01:15 – 
01:19 

PG Frontal La protagonista 
s’acosta a la 

finestra i mira a 
l’exterior 

Estàtica  Natural Silueta de la 
protagonista 

2 12 01:19 – 
01:21  

PP Frontal Es veu a la 
protagonista mirant 

a l’exterior amb 
cara confusa 

Estàtica Natural Pla fet des 
de fora 

2 13 01:21 – 
01:24 

PG Frontal Se’n va de 
l’habitació 

Estàtica Natural Càmera al 
terra.  

        2a fase: Enfonsament 

3 1 01:24 – 
01:29  

PM Frontal Es veu a la 
protagonista, 

d’esquenes, pel 
passadís tocant les 

parets 

Estàtica Natural  

3 2 01:29 - 
01:32 

PS Frontal Salta la pintura de 
les parets cremades 

Moviment: 
Travelling 

suau 

Natural Tornada de 
la cançó; ús 

de 
rotoscopia: 
la porta cau 

4 1 01:32 – 
01:36 

PG Frontal Es troba en una 
estança i comença a 

observar  

Moviment: 
Travelling 

suau In 

Natural Rotoscopia: 
el sostre cau. 
Estança del 
sostre caigut 

5 1 01:36 – 
01:39 

PP Frontal La protagonista 
mira per la finestra 

Estàtica Natural L’actriu de 
perfil 

5 2 01:39 – 
01:44 

GPG Picat Es veu l’exterior 
des del balcó i 

l’animació al ritme 
de la música  

Moviment: 
Pan molt 

suau 

Natural Rotoscopia: 
trossos 

d’edificis 
cauen. 

       3a fase: Frustració 

6 1 01:44 – 
01:46 

GPG Frontal La protagonista 
entra en una 

habitació i al fer 
dos passos es queda 

parada 

Moviment: 
Travelling 

suau 

Natural La càmera es 
troba dins 
l’estança, 

rotoscopia a 
damunt de 
cada noia 

6 2 01:46 - 
01:49 

PM Frontal Va cap a la primera 
noia a mirar-la de 

Moviment Natural  



Guió Tècnic 7 

prop 

6 3 01:49 – 
01:51   

PD a 
l’eti-
queta 

Frontal Toca l’etiqueta 
d’una de les noies i 

la desenganxa 

Estàtica Artificial Rotoscopia: 
“for sale” a 
l’estomac 

6 4 01:51 – 
01:53 

PS Frontal La protagonista va 
cap a una altre noia 

Moviment: 
Pan 

Natural  

6 5 01:53 – 
01:57 

PA Frontal Li treu l’etiqueta i 
la sacseja i la crida 

però no respon a res 

Moviment: 
petita 

vibració al 
sacseig 

Natural Rotoscopia  

6 6 01:57 – 
01:59 

PA a 
PG 

Frontal La protagonista tira 
cap enrere i se’n va 

corrents 

Estàtica Natural Desenfoc al 
allunyar-se 

de la 
càmera; final 
de la tornada 

       4a fase: Adonar-se, ser 
conscient 

7 1 1:59 – 
2:04 

GPG Frontal Surt de la gran casa 
abandonada i 
camina cap 
endavant 

Estàtica Natural  

7 2 2:04 – 
2:10 

PM Frontal/ 
Contra
picat 

Mira al seu voltant i 
gira lentament.  

Moviment: 
travelling 
circular 

Natural La càmera 
dona voltes 

al seu 
voltant 

7 3 2:10 – 
2:13 

 PMC Frontal Es posa les mans al 
cap en signe de 

desesperació 

Estàtica Natural  

7 4 2:13 – 
2:15 

PG Frontal Dóna una petada al 
terra i s’aixeca la 

sorra 

Estàtica Natural  

7 5 2:15 – 
2:18 

PA Frontal Es dirigeix cap a 
l’església 

Moviment, 
travelling 

Natural La càmera 
segueix a 
l’actriu 

       5a fase: Falta de 
superació 

8 1 2:18 – 
2:23 

PG Frontal Entra per la porta 
de l’església i es 

queda parada 

Estàtica Natural La càmera es 
troba dins 
l’església 

8 2 2:23 – 
2:27 

PA Frontal Va cap a la paret de 
l’església on es 
troba un pòster 

Estàtica Natural La càmera 
ara està a 

l’altre banda 



8  Realització de la Preproducció, Producció i Postproducció d’un Videoclip – Annexos 

8 3 2:27 – 
2:33 

PM Frontal Arrenca amb el 
pòster però es troba 
el mateix a sota. Es 
repeteix l’acció tres 

cops. 

Moviment: 
petita 

vibració 

Artificial L’actriu de 
3/4 

8 4 2:33 – 
2:39  

PS Frontal/
contra-
picat 

Enfadada s’asseu a 
l’altar i s’agafa les 

cames amb els 
braços 

Estàtica Natural  

8 5 2:39 – 
2:44 

PP Frontal Aixeca el cap i 
després es posa 
dreta d’un salt 

Estàtica Artificial L’actriu de 
perfil 

       6a fase: Dificultat per 
allunyar-se’n 

9 1 2:44 – 
2:48 

PS Frontal Surt de l’església i 
comença a sentir la 

veu 

Estàtica Natural  

9 2 2:48 – 
2:51 

PG Frontal Camina cap a una 
caseta i es para a la 

porta 

Moviment; 
travelling 

Natural  

10 1 2:51 – 
2:54 

PS Frontal Entra per la porta, 
para l’orella i gira 

cap a la dreta 

Estàtica Natural Càmera a 
l’interior de 

la casa 

10 2 2:54 – 
2:58  

PA Frontal Es passeja pels 
passadissos mirant 
dins de les estances 

Moviment: 
travelling 

Natural Seguiment a 
l’actriu 

d’esquena 

10 3 2:58 - 
3:00 

PS Frontal Treu el cap per la 
porta 

Estàtica Natural Càmera dins 
l’estança 

10 4 3:00 – 
3:04 

PG Frontal/
contra-
picat 

Continua caminant i 
puja al pis de dalt 

Moviment: 
pan 

Natural La càmera es 
queda a baix 

10 5 3:04 – 
3:08 

PS Frontal/ 
contra-
picat 

Entra en una 
habitació i veu una 
radio, va corrents a 

tancar-la 

Moviment: 
pan 

Natural Seguiment 
de l’actriu, 
càmera dins 

l’estança 

10 6 3:08 – 
3:11 

PD a 
l’en-
doll 

Picat Agafa l’endoll el 
qual no està 

endollat a enlloc 

Estàtic Artificial  

10 7 3:11 – 
3:13 

PP Contra
picat 

Fa cara de no 
entendre res  

Estàtic Natural  

10 8 3:13 – 
3:15 

PM a 
PS 

Contra
picat 

Surt corrents de 
l’habitació 

Estàtic Natural  
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10 9 3:15 – 
3:17 

PA Contra
picat 

Quan baixa les 
escales puja el cap 

de cop 

Estàtic Natural Segona 
tornada; 

rotoscopia 

10 10 3:17 – 
3:20  

PS Picat Veu una ombra fora 
i decideix 

perseguir-la 

Moviment; 
petita 

vibració 

Natural  

       7a fase: Autosuperació 

11 1 3:20 – 
3:25 

PG Frontal Surt i es para en 
sec, amb una 
expressió de 

sorpresa 

Moviment: 
travelling 

in 

Natural Apareix un 
extra de la 

mateixa 
alçada que fa 

de doble. 

11 2 3:25 – 
3:28 

GPG Frontal Es queden mirant 
una a l’altre 

Estàtica Natural De perfil, 
after effects 
perquè es 
vegi ella 

doble en un 
pla. 

11 3 3:28 – 
3:31  

PA Frontal L’altre noia somriu 
i li fa un gest amb 
el cap perquè la 

segueixi 

Estàtica Natural Acaba la 
tornada 

11 4 3:31 – 
3:35 

PM Frontal El seu doble 
comença a córrer en 

direcció contraria 

Moviment: 
travelling 

Natural Es veu 
enfocada la 

doble 

11 5 3:35 – 
3:39 

PP a 
PD 

Frontal La continua 
seguint, corrent. 

Moviment; 
travelling 

Natural Perfil; 
Comença al 
cap i acaba 

peus 

11 6 3:39 – 
3:43 

GPG Picat Segueixen corrent i 
es van allunyant del 
terreny abandonat 

Moviment; 
travelling 

Natural Pla de dron 

12 1 3:43 – 
3:46 

PG Frontal Corren i veuen un 
bosc al fons 

Moviment; 
travelling 

Natural Des de 
darrere 

12 2 3:46 – 
3:49 

PG a 
PM 

Frontal Es veu la 
protagonista entrant 

al bosc i de cop 
parar-se 

Estàtica Natural  

12 3 3:49 – 
3:52 

PD a 
la 

cintu-
ra 

Frontal Es posa les mans a 
la cintura i es treu 

la corda. 

Estàtica Natural A la mateixa 
vegada les 

barres 
s’amaguen 

12 4 3:52 – 
3:56  

PP Frontal Somriu Estàtica Natural  
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12 5 3:56 – 
4:02 

GPG Frontal Es veu el paisatge Estàtica Natural FI 
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3. Pla de rodatge 
	  

	  
PLA	  DE	  RODATGE	  –	  DISSABTE	  28	  D’ABRIL	  DEL	  2018	  

ESC	  MATÍ:	  1,	  2,	  3	  
ESC	  TARDA,	  VESPRE:	  8,	  11	  

HORARI	   NÚMERO	  
ESCENA	  

NÚMERO	  
PLA	  

TASCA	   LOCALITZACIÓ	   PERSONAL	  i	  
MATERIAL	  

INT/EXT	  

10:00	  –	  
10:30	  

	   	   Preparar	  el	  set	  
(atrezzo)	  +	  
maquillatge	  

Complex	  
abandonat,	  
Raimat	  
(Lleida)	  

Equip	  Tècnic	   INT	  

10:30	  –	  
10:55	  

	   	   Proves	  de	  
càmera	  

Passadis	  1	  	  i	  
cambra	  1	  

Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

10:55	  –	  
11:10	  

1	   1	   Gravació	   Passadis	  1	  i	  
Cambra	  1	  

Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  
Escombra	  i	  
esterilla	  

INT	  

11:15	  –	  
11:40	  

2	   1	  i	  2	   Gravació	   Cambra	  1	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  
Esterilla	  

INT	  

11:42	  –	  
12:08	  

2	   3,	  4	  i	  5	   Gravació	   Cambra	  1	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

12:10	  –	  
12:35	  

2	   6,	  7	  i	  8	  	   Gravació	   Interior	  
Cambra	  1	  

Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

12:37	  –	  
12:50	  	  	  

2	   9	  i	  11	   Gravació	   Interior	  
Cambra	  1	  

Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

12:52	  –	  
13:15	  

2	   10	  i	  13	   Gravació	   Interior	  
Cambra	  1	  

Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

13:17	  –	  
13:30	  

2	   12	   Gravació	   Balcó	  	  
(cambra	  1)	  

Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

EXT	  

13:30	  –	  
13:45	  

	   	   Descans	   	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

	  

13:45	  –	  
13:50	  

	   	   Desplaçament	   	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

	  

13:55	  –	  
14:10	  

3	   1	   Gravació	  +	  
desplaçament	  

Passadís	  2	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

14:10	  –	  
14:30	  

3	   2	   Gravació	   Passadís	  2	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

14:30	  –	  
15:00	  

	   	   Recollir	  set.	   	   	   INT/EXT	  

	   	   	   DINAR	  +	  
desplaçament	  

	   	   	  

16:30	  –	  
16:55	  

	   	   Preparar	  el	  set	  
(atrezzo)	  +	  
maquillatge	  

	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  

INT	  

17:00	  –	   	   	   Proves	  càmera	   Església	   Actriu	  i	  equip	   INT	  
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17:20	   tècnic	  
17:22	  –	  
17:40	  

8	   1	  i	  2	   Gravació	   Església	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

INT	  

17:42	  –	  
17:55	  

8	   3	   Gravació	   Església	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

INT	  

17:57	  –	  
18:15	  

8	   4	  i	  5	   Gravació	   Església	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

INT	  

18:15	  –	  
18:25	  

	   	   Desplaçament	  +	  
preparació	  set	  

	   	   	  

18:27	  –	  
18:40	  

11	   1	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

EXT	  

18:42	  –	  
19:15	  

11	   2	   Gravació	  i	  
vestuari	  

Pati	   Actriu,	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Extra	  

EXT	  

19:17	  –	  
19:35	  

11	   3	  i	  4	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

EXT	  

19:37	  –	  
20:05	  

11	   5	  i	  6	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Extra	  

EXT	  

20:05	  –	  
20:30	  

	   	   Recollir	  set	  +	  
desplaçament	  

	   	   INT/EXT	  

	  

	  

	  
PLA	  DE	  RODATGE	  –	  DIUMENGE	  29	  D’ABRIL	  DEL	  2018	  

ESC	  MATÍ:	  4,	  5,	  7	  	  
ESC	  TARDA,	  VESPRE:	  9,	  10	  	  

HORARI	   NÚMERO	  
ESCENA	  

NÚMERO	  
PLA	  

TASCA	   LOCALITZACIÓ	   PERSONAL	  i	  
MATERIAL	  

INT/EXT	  

11:00	  –	  
11:30	  

	   	   Preparar	  el	  set	  
(atrezzo)	  +	  
maquillatge	  

Complex	  
abandonat,	  
Raimat	  
(Lleida)	  

Equip	  Tècnic	   INT	  

11:30	  –	  
11:55	  

	   	   Proves	  de	  
càmera	  

Cambra	  2	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

11:55	  –	  
12:10	  

4	   1	   Gravació	   Cambra	  2	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  

INT	  

12:15	  –	  
12:25	  

	   	   Desplaçament	   	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

	  

12:27	  –	  
12:55	  

5	   1	  i	  2	   Gravació	   Balcó	  2	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

EXT	  

12:55	  –	  
13:05	  

	   	   Desplaçament	   	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

	  

13:10	  –	  
13:25	  	  

7	   1	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

EXT	  
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13:27	  –	  
13:50	  

7	   2	  i	  3	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

EXT	  

13:52	  –	  
14:25	  

7	   4	  i	  5	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

EXT	  

14:	  25	  –	  
15:00	  

	   	   Recollir	  el	  set.	   	   Equip	  tècnic	   	  

	   	   	   DINAR	  +	  
desplaçament	  

	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

	  

16:30	  –	  
16:50	  

	   	   Preparar	  el	  set	  
(atrezzo)	  +	  
maquillatge	  

	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  

	  

17:00	  –	  
17:15	  

	   	   Proves	  càmera	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

EXT	  

17:17	  –	  
17:30	  

9	   1	  	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

EXT	  

17:32	  –	  
17:45	  

9	   2	   Gravació	   Pati	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

EXT	  

17:47	  –	  
18:00	  

10	   1	   Gravació	   Casa	  	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

INT	  

18:02	  –	  
18:30	  

10	   2	  i	  4	   Gravació	   Casa	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

INT	  

18:32	  –	  
18:45	  

10	   3	  i	  5	   Gravació	   Casa	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  
Atrezzo	  

INT	  

18:47	  –	  
19:10	  

10	   6,	  7	  i	  8	   Gravació	  	   Casa	   Actriu,	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Atrezzo	  

INT	  

19:12	  –	  
19:35	  

10	   9	  i	  10	   Gravació	   Casa	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  

INT	  

19:35	  –	  
20:00	  

	   	   Recollir	  el	  set	  +	  
desplaçament	  

	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  	  
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PLA	  DE	  RODATGE	  –	  DISSABTE	  5	  MAIG	  DEL	  2018	  

ESC	  MATÍ:	  6	  	  
ESC	  TARDA,	  VESPRE:	  12	  	  

HORARI	   NÚMERO	  
ESCENA	  

NÚMERO	  
PLA	  

TASCA	   LOCALITZACIÓ	   PERSONAL	  i	  
MATERIAL	  

INT/EXT	  

11:00	  –	  
11:30	  

	   	   Preparar	  el	  set	  
(atrezzo)	  +	  
maquillatge	  

Complex	  
abandonat,	  
Raimat	  
(Lleida)	  

Equip	  Tècnic	  
Actriu	  	  	  	  	  	  	  
Extres	  

INT	  

11:30	  –	  
11:55	  

	   	   Proves	  de	  
càmera	  

Cambra	  3	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  
Extres	  

INT	  

11:55	  –	  
12:15	  

6	   1	   Gravació	   Cambra	  3	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  
Extres	  

INT	  

12:17	  –	  
12:55	  

6	   	  2	  i	  4	   Gravació	   Cambra	  3	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  
Extres	  

INT	  

12:55	  –	  
13:05	  

6	   3	   Gravació	   Cambra	  3	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  
Extres	  

INT	  

13:10	  –	  
13:25	  	  

6	   5	   Gravació	   Cambra	  3	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  
Extres	  

INT	  

13:27	  –	  
13:50	  

6	   6	   Gravació	   Cambra	  3	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Extres	  

INT	  

13:55	  –	  
14:20	  

	   	   Recollir	  el	  set.	   	   Equip	  tècnic	   	  

	   	   	   DINAR	  +	  
desplaçament	  

	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Extra	  

	  

18:00	  –	  
18:30	  

	   	   Preparar	  el	  set	  
(atrezzo)	  +	  
maquillatge	  

	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Extra	  

	  

18:40	  –	  
19:00	  

	   	   Proves	  càmera	   Pati	   Equip	  tècnic	  	  	  	  	  	  	  	   EXT	  

19:02	  –	  
19:20	  

12	   1	  	   Gravació	   Bosc	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Extra	  

EXT	  

19:22	  –	  
19:35	  

12	   2	   Gravació	   Bosc	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  
Extra	  

EXT	  

19:37	  –	  
20:05	  

12	   3	  i	  4	   Gravació	   Bosc	  	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  

EXT	  

20:07	  –	   12	   5	   Gravació	   Bosc	   Actriu	  i	  equip	   EXT	  
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20:25	   tècnic	  	  	  	  
20:30	  –	  
21:00	  

	   	   Recollir	  el	  set	  +	  
desplaçament	  

	   Actriu	  i	  equip	  
tècnic	  	  	  	  	  	  	  	  
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Cessió drets d’imatge 17 

4. Cessió drets d’imatge 
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Càsting 19 
	  

5. Càsting 

	  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  


