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Resum 

El present treball centra la investigació en l’àmbit de la direcció de fotografia, enfocant l’anàlisi 

en les eines i tècniques que estan a l’abast d’un director de fotografia amb l’objectiu de poder 

planificar i realitzar el teaser d’un curtmetratge de ficció. D’aquesta manera es volen entendre i 

desenvolupar els processos previs a la realització d’una peça audiovisual, seguint tots els passos 

necessaris des de la fase de preproducció fins al producte final.  

Resumen 

El presente trabajo centra la investigación en el ámbito de la dirección de fotografía, enfocando el 

análisis en las herramientas y técnicas que están en la mano de un director de fotografía con el 

objetivo de poder planificar y realizar el teaser de un cortometraje de ficción. De este modo se 

quieren entender y desarrollar los procesos previos a la realización de una obra audiovisual, 

siguiendo todos los pasos necesarios desde la fase de preproducción hasta el producto final. 

Abstract 

The current paper focuses research on the field of photography direction, focusing analisi on the 

tools and techniques that are in the hand of a cinematographer in order to plan and record the teaser 

of a fiction short film. The main purpose is understand and develop all the processes prior to the 

realization of an audiovisual work, following the necessary steps from the pre-production phase to 

the final product. 
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Glossari de termes 

Tabú La paraula tabú designa a una conducta moral o lògicament 

inacceptable per una societat, individus, grup humà o religió. És la 

prohibició d'una cosa suposadament estranya o incorrecte 

Teaser Un teaser és un avançament de la pel·lícula per a cridar l'atenció, però 

sense revelar la trama. En general, sol ser més curt que un tràiler. 

Storyboard Terme anglès que es refereix al conjunt d'il·lustracions a manera de 

seqüència que acompanya al guió d'una producció audiovisual com a 

guia per a entendre millor la idea de l'espot publicitari o film abans de 

realitzar-se. 

Pla de rodatge El pla de rodatge és l'objectiu a complir per part de tot un equip. Indica 

en quants dies i com s'organitzarà el rodatge per a dur a terme el guió. 

Pla Unitat narrativa més petita però significativa del fet audiovisual. És la 

part d'una pel·lícula rodada en una única presa.  

Seqüència  Una seqüència, en lingüística, és el conjunt d'elements de qualsevol 

rang ordenats en successió. Aplicat aquest terme al cinema o al teatre, 

podem dir que és el conjunt d'elements ordenats que s'integren dins 

d'una línia argumental, aquests elements poden ser plans o escenes. 

Set Plató o espai on es realitzen rodatges. 

Workflow Automatització de processos de treball que es desenvolupa de tal 

forma que les tasques a realitzar i la informació passin d'un treballador 

a un altre seguint una jerarquia determinada i seguint unes regles o 

patrons preestablerts amb anterioritat. 

Etalonatge Crear un ambient ideal per a una situació mitjançant la modificació 

dels colors i la seva temperatura en un vídeo o escena. Aquest canvi 

de colors pot transmetre o ajudar a transmetre més ràpidament les 

emocions d'una escena. 

DoP Director of Photography (Director de fotografia) 



 XIV  

Cel·luloide El cel·luloide és el nom comercial d'un material plàstic de nitrat de 

cel·lulosa, que s'obté usant nitrocel·lulosa i càmfora, amb afegits de 

tints i altres agents. 

Monofònica Sistema d'enregistrament i reproducció de sons que es duu a terme per 

mitjà d'un sol canal. 

So multicanal El so multicanal ens permet incloure diversos canals d'àudio de 

manera simultània. 

Triacetat de cel·lulosa És un compost químic produït a partir de cel·lulosa i una font d'acetat 

d'èsters, típicament anhídrid acètic. S’utilitza comunament per a la 

creació de fibres i base de la pel·lícula. 

Radiació És un tipus de camp electromagnètic variable, és a dir, una 

combinació de camps elèctrics i magnètics oscil·lants, que es 

propaguen a través de l'espai transportant energia d'un lloc a un altre. 

Ona electromagnètica Són aquelles ones que no necessiten un mitjà material per a propagar-

se. Inclouen, entre altres, la llum visible i les ones de ràdio, televisió i 

telefonia. 

Raccord Fa referència a la relació que existeix entre els diferents plans d'una 

filmació, a fi que no trenquin en el receptor o espectador la il·lusió de 

seqüència; el muntatge ha de derivar en una continuïtat mental per a 

l'espectador que el contempla. Cada pla ha de tenir relació amb 

l'anterior i servir de base per al següent. 

Distancia focal És la distància entre el centre òptic de la lent i el sensor de la càmera. 

Mutació Canvi o modificació d’alguna cosa 

Aberració cromàtica   És un tipus de distorsió òptica provocada per la impossibilitat d'una 

lent per a enfocar tots els colors en un únic punt de convergència. 

Bokeh És un terme que prové de la paraula japonesa boke, que significa 

desenfocament. 

Muntura PL La muntura PL utilitza un sistema de muntura amb pestanya molt 

resistent, que permet assegurar perfectament la lent en la càmera i per 

tant utilitzar lents més pesades sense cap problema. 



 XV 

Flare És un fenomen que té lloc en un objectiu quan incideixen sobre ell 

raigs de llum que no formen imatge en el pla focal, però que de tota 

manera el travessen provocant diversos fenòmens de llum paràsita. 

VTR Acrònim amb el qual també es coneix al magnetoscopi, de l'anglès 

Vídeo Tape Recorder. 

CMOS Tipus de sensor de càmera 

CCD Tipus de sensor de càmera 

Easyrigs Es un tipus de suport que permet redistribuir el pes de la càmera cap 

a les malucs. 

HDR Són les sigles de High Dynamic Range, que en espanyol significa Alt 

Rang Dinàmic, i fa referència a la proporció de llum contra zones 

fosques en una imatge. 

Crop factor És el factor de multiplicació d'un lent o al factor de retallada d'una 

imatge. Es defineix amb un número que determina la relació de 

grandària que existeix entre un sensor determinat i 

el full frame de 35mm. 

Saturació És la intensitat d'un matís específic. Es basa en la puresa del color; un 

color molt saturat té un color viu i intens, mentre que un color menys 

saturat sembla més descolorit i gris. 

Filtres CTO Un gel CTO (ataronjat) converteix la llum del dia 5200K a llum 

tungstè (3200 K) 

HMI Les sigles corresponen al terme anglès Hydrargyrum medium-

arc iodide i es refereix a la generació d'un arc voltaic que emet una 

llum molt brillant i la temperatura cromàtica té una gran similitud amb 

la “Llum de dia”. 

Steadycam És el nom comercial del primer estabilitzador de cambra, consisteix 

en un sistema de suspensió i braç recte amb un suport i un sistema de 

contrapesos. 
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ISO És la sensibilitat del sensor a l'hora de captar la llum. A major número 

d'ISO, major capacitat per a captar llum, a menor valor, menor 

capacitat per a capturar aquesta llum.  

Rang dinàmic El rang dinàmic és la relació entre la quantitat de llum de la part més 

il·luminada de l'escena i la quantitat de llum mínima detectable de la 

part més fosca (amb detall) d'aquesta escena. 

Còdec Un códec és un programa o dispositiu maquinari capaç de codificar 

o decodificar un senyal o flux de dades digitals. Códec és un acrònim 

de codificador-descodificador. 

VFX Les sigles VFX fan referència als efectes visuals, és a dir, a les 

diferents maneres en què les imatges poden ser creades i/o 

manipulades una vegada ja s'han gravat. 

Spaghetti western És un subgènere particular del western creat i desenvolupat per 

directors italians, que va estar de moda en els anys 1960 i 1970 i que 

es caracteritza per tenir produccions europees, en contrast amb les 

pel·lícules tradicionals del gènere que es filmaven als Estats Units. 

Streaming Tecnologia que permet veure i sentir continguts que es transmeten des 

d'internet o una altra xarxa sense haver de descarregar prèviament les 

dades al dispositiu des del qual es visualitza i sent l'arxiu. 

Thriller Pel·lícula o novel·la de suspens o misteri, que provoca una forta tensió 

emocional en l'espectador o el lector. 

Atrezzo L'attrezzo, tant en el teatre com al cinema i la televisió, és el conjunt 

d'objectes i estris que apareixen en escena. 

Drone Un dron és un vehicle aeri no tripulat. Els drons es manegen amb 

control remot (tipus joystick) o a través d'aplicacions per a telèfons 

intel·ligents o tauletes. 

DIT Tècnic Imatge Digital. Era la persona que millor coneixia tant la 

càmera com els arxius que generava, així que en moltes produccions 

va començar a encarregar-se també de la descàrrega i de les còpies 

de seguretat. 

 



Introducció   1 

1. Introducció 

“If it can be written, or thought, it can be filmed” (Kubrick, 1968). El poder que té la 

imaginació en l’ésser humà, la seva curiositat innata i l’efecte que generen les imatges a 

l’hora d’expressar sentiments no tenen límits a través d’una càmera de fotografia.  

Aquest projecte sorgeix amb la idea de crear una història que parli de la mort d’una 

manera metafòrica i poètica. La societat acostuma a tenir por de la mort, és un tema del 

qual no es parla i es podria considerar com a un tema tabú donat que es desconeix que hi 

ha més enllà de la vida. Per aquest motiu un dels objectius principals d’aquest treball és 

crear una història que aconsegueixi generar emocions a l’espectador mitjançant les eines 

bàsiques de la creació audiovisual, les quals seran analitzades en la part teòrica d’aquest.  

Per al desenvolupament del guió, el creador d’aquest treball compta amb l’ajuda d’un 

excompany, del grau en Mitjans Audiovisuals, el qual s’ha especialitzat en el vessant 

narratiu. D’aquesta manera es pretén focalitzar la feina del treball i centrar la recerca i 

investigació teòrica-pràctica en l’àmbit de la direcció de fotografia.  

En un origen es pretén desenvolupar un curtmetratge de ficció com a un producte sòlid i 

definitiu derivat del desenvolupament d’aquest treball. A mesura que evoluciona la 

història, i el desenvolupament del guió, es decideix de manera conjunta amb el guionista 

i el departament de direcció, que a causa del metratge i a les necessitats logístiques i de 

producció, el més convenient és desenvolupar una peça audiovisual més curta en format 

de teaser.  

Aquesta decisió permet treballar de manera més acurada el producte i la imatge que es 

vol aconseguir a través de les eines de les quals es disposen per a la seva realització. 

D’aquesta manera una vegada acabat el projecte es pretén que en mostrar el teaser, 

transmeti l’essència de la història i la seva estètica visual sigui única i característica, per 

tal de poder buscar finançament extern i en un futur poder realitzar el curtmetratge amb 

tots els recursos que requereix.  

Per al desenvolupament del teaser es disposarà d’una càmera de cinematografia digital,  
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la qual permetrà donar-li un plus al projecte i a la imatge. Encara que s’haurà de fer un 

estudi exhaustiu de les característiques tècniques, ja que prèviament no s’ha treballat amb 

aquest tipus de càmeres i requereixen coneixements previs al rodatge per poder aprofitar 

totes les seves prestacions en benefici de la història. Per aquest motiu s’inclourà un estudi 

de diverses càmeres de cinematografia digital dins del marc teòric del treball.  

La figura del director de fotografia és imprescindible per a qualsevol projecte audiovisual. 

És el responsable de la creació artística de la imatge, i té al seu càrrec un equip humà i el 

material de càmera i d’il·luminació per aconseguir plasmar la visió del director. Dins de 

les seves tasques estan: crear una ambient a través d’una il·luminació adequada, escollir 

el tipus de càmera i òptiques amb els quals enregistrar la pel·lícula o l’enquadrament i 

composició dels plans seguint els criteris narratius i estètics del director. Cada element ha 

d’anar en sintonia, i sempre en benefici de la història, per això part d’aquest projecte 

consisteix a realitzar un estudi de tots els factors que afecten el resultat de la imatge.  

Una vegada realitzats els estudis teòrics mencionats, es podran aplicar els coneixements 

adquirits, per tal de crear un estil visual concret pel producte en qüestió: el teaser d’un 

curtmetratge de ficció. Com ja s’ha comentat anteriorment la principal tasca del creador 

d’aquest treball, serà exercir com a director de fotografia en el projecte.  
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2. Objectius i abast  

A continuació s’exposen els objectius amb els quals es parteix per desenvolupar el 

projecte. En aquest apartat es fa una distinció entre els objectius del treball acadèmic i els 

objectius del producte derivat de l’estudi teòric prèviament realitzat. Encara que s’ha 

treballat en altres àmbits com el guió, el departament d’art o la direcció, l’invesigació 

acadèmica se centrarà en la direcció de fotografia. 

2.1. Objectius 

2.1.1. Objectius acadèmics  

A continuació s’exposaran els diferents objectius acadèmics que s’han plantejat tenint 

en compte els estudis previs durant el curs i els afegits pel projecte. 

• Realitzar un estudi sobre totes les eines de les quals disposa un director de 

fotografia per a generar un tipus d’imatge o look determinat. D’aquesta manera es 

pretén aconseguir un estil propi i una continuïtat lumínica durant tot el teaser.  

• Crear un equip tècnic d’acord amb els rols i posicions dins del departament de 

fotografia, i aconseguir una jerarquia dins de l’equip, per apropar-se al màxim a 

la manera de treballar dins del sector audiovisual.  

• Analitzar un seguit de referents audiovisual que permetin entendre la manera en 

la qual van treballar per aconseguir un estil visual concret i poder extrapolar les 

tècniques utilitzades per a fer servir les més adequades per la producció que es vol 

dur a terme.  

• Dirigir les emocions de l’espectador utilitzant tots els recursos narratius 

disponibles, especialment a través de l’estudi realitzat sobre la psicologia del 

color, per aconseguir transmetre un missatge, generar emocions i preguntes, amb 

la intenció de fer partícip de la història al públic.  

2.1.2. Objectius del projecte: De camino al Norte 

En aquest apartat, donat que el producte desenvolupat en la part pràctica d’aquest treball 

és una producció audiovisual, es fa una distinció dels objectius marcats en cada una de 

les fases que comporten la creació de qualsevol producció audiovisual. 



  De camino al Norte - Memòria 4 

2.1.2.1. Preproducció  

• Desglossar el guió literari de manera acurada per a realitzar un storyboard que 

serveixi de guia a l’hora de planificar el rodatge. A la vegada que permeti als 

diferents departaments de l’equip començar a treballar en el seu àmbit i fer les 

seves propostes estètiques en funció de la visió i les peticions del director.  

• Fer una inspecció tècnica a les principals localitzacions on es desenvoluparà 

l’acció del teaser. D’aquesta manera es podrà fer una millor planificació del pla 

de rodatge, tenint en compte l’espai, els seus accessos, l’aparcament, els punts de 

llum o la seva orientació per saber com afectarà la llum natural durant el dia del 

rodatge.  

• Escollir el material tècnic necessari del departament de càmera i d’il·luminació 

per a realitzar cada una de les seqüències planificades en el pla de rodatge, 

minimitzant els costos que suposa el lloguer de material.  

• Revisar tot el material que s’utilitzarà durant el rodatge amb l’equip tècnic, com 

a mínim un dia abans de fer-lo servir. D’aquesta manera ens podem assegurar que 

tothom sap el que té entre les mans i no hi haurà dubtes de com utilitzar-ho, cosa 

que estalviarà temps durant el rodatge.  

2.1.2.2. Producció 

• Aplicar els coneixements adquirits a la investigació teòrica per obtenir el millor 

resultat possible, pel que fa a la imatge, i aconseguir un estil cinematogràfic que 

caracteritzi l’estètica del teaser.  

• Seguir el pla de rodatge estipulat per aconseguir enregistrar tot el material 

necessari per a la postproducció, sense haver d’eliminar algun pla o seqüència per 

falta de temps. En el cas de comptar amb algú imprevist de força major, saber 

consensuar amb el director com reorganitzar el rodatge sense renunciar a 

l’essència de la història.  

• Revisar que hi hagui una continuïtat lumínica entre plans correlatius, i aconseguir 

un estil cinematogràfic homogeni en totes les seqüències. Revisant el material brut 
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amb un ordinador, en el mateix set, per a comprovar que tot està correcte abans 

de seguir endavant amb un altre pla.  

2.1.2.3. Postproducció 

• Crear un workflow de treball òptim per a l’edició i, posteriorment, la correcció de 

color del material editat. En aquest punt s’haurà d’escollir una metodologia de 

treball conjuntament amb l’editor per a facilitar la postproducció del material.  

• Fer un etalonatge d’acord amb l’anàlisi de referents, realitzar i aplicar els 

coneixements apresos en la investigació sobre la teoria del color. D’aquesta 

manera es vol transmetre el missatge de la història, de manera fidel a la visió del 

director, guiant a l’espectador fins a les emocions que s’havien plantejat en 

l’àmbit narratiu. 

• Millorar el resultat visual a través de la correcció de color secundari, mitjançant 

màscares, que permetin destacar certs elements del quadre. Per complir-ho 

s’hauran d’investigar diferents tècniques d’aplicació de màscares, per aprendre i 

aplicar-les de manera subtil però efectiva.  

2.2. Abast  

La principal motivació per a la realització d’aquest projecte és demostrar els 

coneixements assolits durant el grau, especialment els referents a imatge i direcció de 

fotografia. Per aquest motiu el projecte realitzat és estrictament acadèmic. Encara que en 

funció del resultat final de la realització del teaser es plantejarà buscar diferents vies de 

finançament per a realitzar el curtmetratge.  

A conseqüència d’aquest treball s’ha desenvolupat un guió literari des del seu origen fins 

al seu tancament, tot i que per un tema de pressupost i temps no s’ha pogut realitzar com 

es volia en un principi, en un futur pot ser un motiu per assistir a diferents esdeveniments 

dins del sector, com per exemple el festival de Sitges o el Saló del cinema i les series, que 

posa en comú a creadors de contingut amb possibles inversors.  

Per últim el material visual derivat de la creació del teaser, juntament amb altres treballs 

i projectes realitzat per l’estudiant, serà utilitzat per a desenvolupar un reel que servirà 

com a carta de presentació  dins del món laboral.  
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3. Marc conceptual  

3.1. Cinematografia 

El terme cinematografia prové del grec i significa "escriure amb moviment". La 

cinematografia és molt més que el simple acte de fotografiar. És el procés de prendre 

idees, paraules, accions, subtemes emocionals i altres formes de comunicació no verbal i 

representar-les en termes visuals.  Les eines de la tècnica cinematogràfica són utilitzades 

tant pel director com pel director de fotografia (a partir d’ara s’indicarà amb les seves 

sigles angleses DoP), sigui treballant junts o fent els seus treballs individuals. Qualsevol 

director diria que un dels veritables secrets de dirigir és poder reconèixer i maximitzar el 

que cada membre de l'equip pot aportar. Com s'ha esmentat, la cinematografia és molt 

més que fotografiar allò que hi ha davant de la càmera: les eines, les tècniques i les 

variacions tenen un gran abast; aquest és el cor de la simbiosi de la DoP i del director. 

(Brown, 2016: 2) 

Quan va sorgir la cinematografia es va considerar una manera nova de fer fotografia, ja 

que a principis del segle XX es feien alguns curtmetratges muts. Però en perfeccionar-se 

les tècniques i amb l’aparició del color i el so, el concepte de cinema es va revolucionar. 

Durant el segle XIX va haver-hi grans precursors del cinema com els germans Lumière, 

Alice Guy i Georges Méliès. Aquest últim va ser molt important, ja que va filmar els 

primers curtmetratges de ficció de la història, utilitzant actors i decorats. (Raffino, 2019) 

L’any 1919 va aparèixer Hollywood i es va convertir en la meca del cinema independent 

nord-americà, en aquest moment es va confirmar la importància que tindria la 

cinematografia per la humanitat, respecte a la informació, entreteniment, etc.  La 

cinematografia i els seus derivats (com la televisió) juguen un paper fonamental en el 

món contemporani i en la idea de comunicació. (Raffino, 2019) 

El cinema és un llenguatge i dins d'ell es troben els vocabularis i sub-llenguatges 

específics de la lent, la composició, el disseny visual, la il·luminació, el control de la 

imatge, la continuïtat, el moviment i el punt de vista. L'aprenentatge d'aquestes llengües 

i vocabularis és un estudi interminable i fascinant. Igual que amb qualsevol idioma, es 

pot utilitzar per compondre o per crear poesia visual. (Brown, 2016: XIII) 
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3.1.1. El format cinematogràfic  

Els formats cinematogràfics són els mitjans emprats pels cineastes perquè la imatge i el 

so de les pel·lícules arribin fins a les sales cinematogràfiques. Estan compresos no només 

per les càmeres que s'utilitzen en els rodatges, sinó pel conjunt d'accessoris d’aquestes, 

des del cel·luloide o sensor digital emprat per enregistrar la imatge, passant per l'òptica i 

fins i tot els sistemes de projecció dels cinemes. Pel que fa al so, hi ha diversos tipus de 

presentacions, des de la tradicional monofònica fins als moderns sistemes de so digital 

multicanal i les seves diverses formes d'arribar fins a les nostres oïdes. (Aguilar. I :2015)  

En els primers anys del cinema, durant l'època muda, els cineastes utilitzaven la pel·lícula 

de 35 mm com a format estàndard. La proporció de la imatge, és a dir la relació d'aspecte 

o aspect ratio en anglès era de 1.33:1. Encara que pioners com Edison i els Germans 

Lumière no empraven exactament aquest format, ja que la pel·lícula de Lumière, per 

exemple, utilitzava una perforació rodona per imatge, davant de les quatre perforacions 

rectangulars de la pel·lícula d’Edison (Aguilar, I: 2015). Sobre l’any 1909, durant una 

conferència internacional, es va determinar una mida estàndard de format de vídeo que 

era la pel·lícula de nitrat de cel·lulosa de 35 mm en format 1.33:1. Aquesta ens 

acompanyaria durant dècades, fins a 1950, quan el triacetat de cel·lulosa va substituir al 

perillós i inflamable nitrat. (YuMagic: 2016). Durant aquest procés des del 1909 al 1950 

trobem que l’any 1927 va aparèixer el cinema sonor, el que va suposar que es creés 

contingut audiovisual que consistia a sincronitzar un àudio amb la pel·lícula. Amb aquest 

canvi, l’any 1931, el format cinematogràfic va passar dels 16 als 24 fotogrames per segon, 

per poder incloure en el film les bandes musicals amb una bona qualitat auditiva. 

(YuMagic: 2016) 

Aquest nou format, pràcticament l'únic existent fins al 1952, es converteix en referència 

per a les pel·lícules de tot el món. Es va usar en clàssics com King Kong (Ernest B. 

Shoedsack i Merian C. Cooper, 1933), Gone With The Wind (Victor Fleming, 1939), 

Casablanca (Michael Curtiz, 1942) o Ciudadano Kane (Orson Welles, 1942). Al mateix 

temps que s'estandarditzava aquest format per l'Acadèmia Nord-americana de les Arts i 

les Ciències Cinematogràfiques, els grans estudis van començar a fer experiments amb 

altres formats com el 56mm, el 63mm i el 70 mm. Però la gran depressió va fer que mai 

arribessin a desenvolupar-se a fons, ja que implantar un nou format implicava canvis en 

els sistemes de projecció a les sales, amb uns altíssims costos. (Aguilar, I: 2015) 
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Cal esmentar un gran esdeveniment de la dècada dels cinquanta, l’aparició de la televisió. 

Aquesta va adoptar el format típic del cinema en aquell moment (4/3) i amenaçava en 

acabar amb el negoci de les sales de cinema o inclús amb la mateixa indústria 

cinematogràfica. És aquí on la indústria va decidir atacar a la televisió amb la seva millor 

arma, l’espectacularitat. Van decidir donar un nou impuls al cinema de color i començar 

a oferir formats panoràmics i de so estereofònic. (Aguilar, I: 2015) 

Alguns anys després durant la dècada dels vuitanta,  amb un coneixement molt més gran 

sobre el contingut visual, es crea el famós format 16: 9 utilitzat en televisió actualment. 

Va ser en aquest moment quan el panorama audiovisual va cobrar una increïble 

importància i es va popularitzar, de manera que aquest format s'ha mantingut 

pràcticament intacte fins avui dia. (YuMagic: 2016) 

3.2. Propietats físiques de la llum  

La llum té la funció de donar sentit a la imatge mitjançant el mode en que s’il·lumina el 

tema i per l’atmosfera emotiva que genera, fent que els éssers i objectes apareguin, no 

només sota el seu aspecte estètic més favorable, sinó també amb plena coherència per 

cada pel·lícula.  

Parlant estrictament de la llum, en l’àmbit científic, es considera que la llum és una forma 

de radiació electromagnètica, anomenada energia radiant, capaç d'excitar la retina de l'ull 

humà i produir, en conseqüència, una sensació visual. L'energia radiant flueix en forma 

d'ones en qualsevol mitjà amb una direcció determinada i només és perceptible quan 

interactua amb la matèria, que permet la seva absorció o el seu reflex. Hi ha aleshores un 

cos emissor de l'energia radiant i un altre que la rep. Aquesta interacció o transferència 

d'energia d'un cos a un altre s'anomena radiació. (Sirin, 2005: 1) 

Al segle XVII Pierre de Fermat escriu: "La direcció presa per la llum és la del trajecte 

que demana menys temps, és a dir, el més curt". D'aquesta hipòtesi s'han deduït diverses 

lleis fonamentals per a l'estudi del comportament de la llum, considerant diferents 

trajectòries possibles de la llum per anar d'un punt a un altre:  reflexió / refracció / 

dispersió i absorció.  

A continuació es definiran aquests conceptes segons Sirin (2005).  
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Reflexió: La reflexió de la llum passa quan les ones electromagnètiques es topen amb 

una superfície que no absorbeix l'energia radiada. L'ona, anomenada raig incident es 

reflecteix produint un feix de llum, denominat raig reflectit. 

Refracció: Quan la llum passa d'un medi transparent a un altre de diferent densitat es 

produeix un capçal en la seva direcció a causa de la diferent velocitat de propagació que 

té la llum en els diferents materials. A aquest fenomen se li coneix com a refracció. 

Dispersió: La velocitat d'una ona electromagnètica és el producte de la seva freqüència i 

la seva longitud d'ona. La causa que es produeixi la dispersió és que l'índex de refracció 

d'una substància varia segons la longitud d'ona, disminuint per les longituds ona més 

llargues, que es desvien menys que les curtes. Quan la llum travessa un prisma, el raig de 

sortida ja no és paral·lel al raig incident i gràcies a la dispersió pot separar les diferents 

longituds d'ona contingudes en un feix incident i formar un espectre. 

Absorció: És la conversió de llum en una altra forma d'energia, generalment en energia 

calòrica, en energia elèctrica, o en energia química. 

El cinema va néixer de la unió de vàries disciplines i invents, però en tots els casos, els 

inventors sempre s’han servit i han jugat amb les propietats físiques de la llum. Els 

pintors, els fotògrafs i més endavant, els cineastes han explorat les distorsions a les que 

es pot sotmetre la llum per elaborar una emoció. (Loiseleux, 2005: 3) 

Fig. 3.2.1. Fotografia la llum en el cinema. Font: https://dokumen.tips/documents/la-

luz-en-el-cine-jacques-loiseleux.html 

Tal com es mostra en la fotografia, si en un mateix motiu li apliquem una llum diferent 

quan a calidesa, quantitat o orientació, tindrem una percepció diferent i, per tant, una 

emoció diferent. Una pel·lícula és un relat que comença en l’obscuritat, la llum fixa 

imatge a imatge i ho revela a les pantalles de cinema. (Loiseleux, 2005: 5) 



Marc conceptual   11 

Pel que fa a la llum artificial tenim constància que les llums d'arc, ja es van utilitzar abans 

de l’any 1900. L’any 1846 per primera vegada a l'Òpera de París, després el 1849 la seva 

utilització es va generalitzar en el teatre i segons diuen José Luis Guarner Alonso i Román 

Gubernen, l’any 1897 va ser la primera vegada que es va utilitzar la llum artificial al 

cinema. “El primer ús de la il·luminació artificial en el cinema es va deure a Georges 

Méliès, qui va roda l’any 1897 un nombre de varietats al teatre Robert Houdin per mitjà 

de 30 llums d'arc.” (Guarner Alonso, 1974: 358). 

Els pioners en la il·luminació, a causa de les necessitats de producció, van ser els països 

amb estudis situats més cap al Nord on l'escassetat de llum solar feia necessària la 

utilització de llum constant. Aquest pas s'efectua lentament i progressivament fins a 

arribar a treballar exclusivament amb llum artificial, ja que és molt més controlable. 

(Castillo, 2005: 361) 

Castillo (2005),  diu el següent sobre les llums d’arc i la quantitat que s’utilitzaven: 

 S’ha de tenir en compte que els llums d'arc utilitzades en aquella època no eren tan 

funcionals ni tan potents com els aparells d’avui en dia que tenen un sistema de lents 

que dirigeixen i concentren o desconcentren la llum. En aquella època els aparells es 

limitaven als dos carbons que provocaven l'espurna de llum i un reflector metàl·lic 

col·locat en paral·lel a aquests; però, sense cap mena de lent que dirigís o concentrés 

la llum, de manera que el projector escampava la llum i s'havia de col·locar 

relativament a prop de l'escena a filmar, per això i sobretot per la poca sensibilitat de 

la pel·lícula es necessitaven gran quantitat d'unitats. Trenta en un escenari o quatre-

cents en un estadi (p. 359) 

En un rodatge, en el moment de construir la llum, hem d’escoltar i veure les expressions 

en què el director defineix el que vol, les paraules i les imatges lluminoses ressorgeixen i 

trobem la llum associada a aquestes paraules. I això ens ajuda a visualitzar la llum que es 

vol fabricar. (Loiseleux, 2005: 22). “Si existeix una veritat de la llum en el cinema, que 

ens fa veure, ens commou i ens fa comprendre. En el cine, crear llum és participar en el 

desenvolupament de la història”(Loiseleux, 2005: 10).
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3.3. La figura del director de fotografia 

Anteriorment hem explicat el que significa la llum i el seu ús, a continuació s’explicarà 

com escriure amb ella a través de la figura del director de fotografia. “Tant en filmar com 

en projectar una pel·lícula, la llum fa visible la imatge. Sense llum, no hi ha imatge” 

(Loiseleux, 2005: 3). 

El DoP té algunes funcions totalment tècniques, i el director té responsabilitats amb el 

guió i els actors, però entre aquests dos extrems els dos estan implicats en la mateixa tasca 

bàsica: explicar històries amb la càmera. Això fa que la col·laboració creativa entre ells 

sigui tan important. (Brown, 2016: XIII) Encara que el director de fotografia tingui un 

estil propi no ha de tractar d’imposar-lo. Primer s’ha de procurar entendre l’estil del 

director, veure la màxima quantitat possible de pel·lícules que hagi fet i impregnar-se del 

seu estil. “No s’ha d’intentar fer la nostra pel·lícula, sinó la seva” (Almendros, 1996: 12). 

A grans trets, podríem afirmar que el director de fotografia és el màxim responsable de 

la qualitat i l'estètica de la imatge en una producció audiovisual (pel·lícula, programa, 

episodi d'una sèrie de televisió, espot publicitari, etc.), això sí, sempre sota la batuta del 

director d’aquesta. Però això és a grans trets, perquè el director de fotografia ha de posar 

en pràctica tots els seus coneixements i habilitats professionals per aconseguir l'estil 

d'imatge desitjada en una producció, per capritxosa i impossible que aquesta pugui 

semblar. A més, com a director que és, també és el responsable de coordinar a un ampli 

elenc de professionals, en concret, sota la seva responsabilitat es troba tot l'equip de 

fotografia. 

Per a entendre millor la funció del director de fotografia s’han estudiat diversos directors 

a través del llibre “Directores de Fotografia d’Ettedgui Peter” on s’entrevisten a setze 

grans professionals.  

Seguint en la línia de les relacions que ha de tenir un DoP amb la resta de l’equip Raoul 

Coutard, un director de fotografia francès, conegut per la seva connexió amb el període 

Nouvelle Vague i especialment pel seu treball amb el director Jean-Luc Godard, parla en 

el llibre publicat per Ettedgi (1998) d’altres relacions que has de cuidar molt com a 

director de fotografia a part de la relació amb el director:  
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 Els actors, per exemple, sovint són molt sensibles i vulnerables. Els has de donar 

confiança, parlar amb ells, explicar-los el que estàs fent. Necessiten que els transmetis 

seguretat i sentir que són el centre d’atenció quan es tracta de la fotografia. Si no estan 

contents és fatal per a la pel·lícula. Alguns actors van a veure les primeres còpies, no 

per veure la pel·lícula, sinó per mirar-se a ells mateixos. Al següent dia, pots apostar el 

que vulguis que voldran alterar algun aspecte de la seva aparença. Aleshores és quan 

hauràs de convèncer-los que no és convenient. (p. 62) 

A més parla de la relació amb el director d’art, ja que sempre hi haurà problemes amb els 

colors que esculli per a la fotografia. Això pot ser un problema, ja que ells/es volen 

expressar la seva visió de la pel·lícula i moltes vegades veuen al DoP com una pedra a la 

sabata. I el mateix passa amb el departament de vestuari. “No és exactament alegria el 

que sents quan arribes a un plató per a realitzar unes preses nocturnes i et trobes a un actor 

vestit de negre amb una camisa blanca, el qual és un malson per a l’il·luminador.” 

(Ettedgui, 1998: 62-64) 

En resum, Coutard afirma en el llibre d’Ettedgui (1998) que el fet de ser director de 

fotografia no vol dir que t’hagis de comportar pensant “jo sóc el cap superior”, parla 

d’humilitat, d’involucrar al teu equip en el procés de rodatge i d’estar disposat a donar-

los certa llibertat.  

 Realitzar una pel·lícula és també una història d’amor. T’has d’enamorar del projecte, 

voler treballar amb el director, el repartiment i la resta de l’equip. Al cap i a la fi no et 

ficaràs al llit amb algú durant dos mesos si aquesta persona no t’agrada, ¿no? (p. 62-

64). 

Jack Cardiff (1998), és un director de cinema i director de fotografia anglès. Al llarg de 

la seva carrera va viure l’evolució de la indústria cinematogràfica des de l’època del 

cinema mut fins al segle XXI. Va ser el primer cineasta a rodar al Regne unit una 

pel·lícula en Technicolor. “Si algú preguntava: ¿Què penses de la fotografia? I la resposta 

era: No sé, no li he prestat atenció, aleshores, sabia que ho havia aconseguit, que havia 

tingut èxit.” (Ettedgui, 1998: 18) 

Cardiff afirma que quan un és director de fotografia amb tendències artístiques, aleshores 

és essencial que trobi al realitzador adequat. Afirma que qui no pateix riscos pot tallar les 

teves ambicions, però que el que és massa conscient de la tècnica i dels efectes, es perdrà 

l’element més important de la pel·lícula: la caracterització (Ettedgui, 1998: 20). 
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Lazlo Kovacs, era un director de fotografia hongarès conegut pels seus treballs a Easy 

Rider (Dennis Hopper, 1969), Paper Moon (Peter Bogdanovich, 1973) i Miss Undercover 

(Donals Petrie, 2000). Ell defineix la seva feina com la capacitat d’utilitzar la llum per 

manipular emocions, de mode que quan llegia un guió per primera vegada sempre tractava 

de veure quines imatges li provocava i quins sentiments hi havia rere d’aquestes. Afirma 

que el DoP ha de ser un líder amb caràcter.  

Diu que no importa el molt que preparis una pel·lícula, aquesta no cobra vida fins que et 

presentes allà el primer matí de rodatge i tots els elements es combinen per primera 

vegada. Aconsella tenir la ment oberta sobre com rodaràs quelcom fins al moment en el 

que veus què estan fent els actors, en la mesura del possible. (Ettedgui, 1998: 88-93)  

Kovacs expressa en el llibre d’Ettedgui (1998) el següent: 

El moment en què la càmera filma sempre provoca una emoció intensa. No només estàs 

captant l'electricitat, el drama entre els actors a mesura que interpreten; també és el 

moment en què cristal·litzen els esforços que tots – el guionista, el director, el director 

d'art, el responsable de vestuari, els perruquers, els maquilladors - han realitzat durant 

setmanes, mesos i anys. Tot això fa que la meva feina sigui molt estimulant, fins al punt 

d'oblidar-me de si tinc gana o son. Em planto allà i penso l’afortunat que sóc de poder 

ser un humil però en aquest meravellós art de fer pel·lícules. (p. 93) 

En aquest llibre hi ha diversos directors que parlen de la unió de l’art pictòric amb la 

direcció de fotografia. Douglas Slocombe, un cineasta britànic nominat a tres Oscars, 

parla de conèixer les normes abans d’intentar transgredir-les. Parla que avui en dia ja 

ningú aprèn a dibuixar i és necessària una base a partir de la qual començar a construir. 

(Ettedgui, 1998: 35) 

Lazlo Kovacs, nomenat anteriorment, també compara la direcció de fotografia amb l’art 

de pintar. “És realment com pintar; cada feix de llum és una pinzellada que ofereix 

diferents valors emocionals, definint i proporcionant una textura a cada part de la presa 

des del primer pla al fons, destacant el que és important que vegi el públic.” (Ettedgui, 

1998: 88-93) 

I per últim trobem a Billy Williams, un director de fotografia britànic responsable de 

rodar diverses pel·lícules, entre elles Women in Love, Gandhi (per la qual va guanyar un 
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Oscar) i On Golden Pond. Ell també fa una comparació entre la pintura i la direcció de 

fotografia. 

Billi Williams expressa en el llibre d’Ettedgui (1998) el següent sobre els colors: 

Com els pintors amb els diferents colors i pinzells, hem de saber com barrejar els 

diversos elements amb què comptem. A mesura que anava adquirint més experiència, 

em vaig adonar que la direcció de fotografia era molt més que donar amb l'exposició 

correcta. És molt el que pots fer amb la llum, la composició i el moviment a l'hora de 

crear l'atmosfera més adequada per a una escena. (p. 98-105) 

El que s’ha pogut observar després d’aquest anàlisi és la importància de ser humil i crear 

bones relacions amb la resta del equip, tal i com diu Raoul Coutard: Una pel·lícula es un 

esport en equip. Tots estan al mateix costat i tots han de jugar junts (Brown, 2016: 2). 

3.4. Composició i tipologia de plans 

Per a Jean Cocteau, "una pel·lícula és una escriptura en imatges". Per Alexandre Arnoux 

"el cinema és un llenguatge d'imatges amb el seu vocabulari, la seva sintaxi, les seves 

reflexions, les seves el·lipsis, les seves convencions i la seva gramàtica". Per una altra 

banda, Jean Epstein veu en el cinema "la llengua universal" i Louis Delluc diu que "un 

bon film és un bon teorema". (Lopez, E. 2004: 168) 

Quan veiem i comprenem una pel·lícula, aquest acte es basa en el reconeixement d'un 

cert nombre d'elements que, articulats d'una determinada manera, constitueixen el que 

anomenem aquí llenguatge cinematogràfic. És un llenguatge, no només per la forma en 

què estructura la seva narrativa, sinó perquè té el poder de comunicar un sentit. La 

necessitat d'un llenguatge cinematogràfic no es va manifestar des del començament de 

cinema. En la seva primera etapa, la dels pioners, era una reproducció mecànica 

d'espectacles i de posada en escena teatral, no era necessària l'elaboració d'uns codis 

propis. Quan a partir d'una segona etapa que es pot situar entre 1910 i 1915 el cinema, en 

intentar reconquerir un públic que estava cansat de veure escenes de la realitat tretes de 

context i reproduïdes sobre la pantalla, afronta el repte de narrar històries, és llavors quan 

necessita formalitzar un llenguatge específic. (Lopez, E. 2004). 
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Es pot considerar que el llenguatge cinematogràfic engloba: Els tipus de plans, el·lipsis, 

profunditat de camp, il·luminació, muntatge, transicions, metàfores i símbols i so. Però 

en aquest apartat es parlarà únicament dels tipus de plans i composició. 

Una pel·lícula es compon de dues grans operacions: el rodatge dels plans i el muntatge 

dels plans. Quan acabem de rodar una pel·lícula obtenir diferents fragments filmats dia a 

dia, i el muntador no es limita a modificar l’ordre d’aquests, sinó que pot suprimir alguns 

o subdividir en fragments i disseminar per tot el metratge. Del que estem segurs, en 

qualsevol cas, és que tots els fragments que constitueixen la pel·lícula es van rodar abans 

o després, i van ser després seleccionats, retallats i ajustats entre si. Aquests fragments, 

aquests «blocs d'espai i temps», són el que anomenarem els plànols d'una pel·lícula (Siety, 

2004 :9). 

El pla és la unitat bàsica del llenguatge cinematogràfic per dos motius: En primer terme, 

perquè el cinema va començar amb breus pel·lícules constituïdes per un sol pla i ja eren 

pel·lícules. En segon, perquè per realitzar un film es fa necessari rodar pla a pla. El pla és 

una secció contínua de pel·lícula impresa, antecedida per un pla i seguida per una altra. 

El pla és la unitat mínima de muntatge (Lopez, E. 2004: 169). 

Siety (2004) defineix en el seu llibre  els canvis de pla d’aquesta forma: 

En una obra d'art, el procés de fabricació és sempre més o menys visible. Si volguéssim 

comptar les pinzellades de què consta la Gioconda, ens costaria un enorme treball fer-

ho: els rastres del gest de l'artista, els «tocs» es fonen en l'obra i són indiscernibles. En 

cinema, per contra, l'espectador pot discernir entre el que sorgeix en el rodatge i el que 

sorgeix en el muntatge, perquè l'espectador veu els canvis de pla (p.11). 

Jacques Aumont defineix el canvi de pla com un petit trauma visual, i recorda que els 

primers espectadors vivien de vegades els canvis més bruscs com una agressió, una 

monstruositat ocular. Però, el canvi de pla, s'ajusti o no a les lleis del raccord formulades 

en les gramàtiques del cinema, en la majoria de casos és gairebé transparent. Encara que, 

si no ens deixem distreure per la pel·lícula, serem capaços de veure’ls (Aumont: 1996). 

Per tant, el pla no és només una unitat de fabricació de la pel·lícula: el pla és un moment 

de la pel·lícula identificat per l’espectador, una unitat que, en la pel·lícula, és testimoni 

de l'acte creatiu del rodatge i del muntatge. 

Per a l’estudi del pla i la classificació d’aquests se seguirà el text d’Emmanuel Siety. 
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Ara bé, Siety distingeix, en la composició del pla, dues possibilitats. El pla simple 

corresponent a un registre únic de l'objecte que s'ha fotografiat i el pla compost. Dins del 

cinema trobem diferents tipus de plans, on cadascun d’ells serveix per transmetre 

diferents emocions. 

En una classificació general trobem els següents plans: Pla Detall, Primeríssim Primer 

Pla, Primer Pla, Pla Mig Curt, Pla Mig Llarg, Pla Americà, Pla Sencer, Pla Conjunt, Pla 

General, Gran Pla General i Contraplà. Els exemples en imatges es troben a l’Annex I. 

- Pla Detall (PD): Mostra la part d'un tot (qualsevol element visual) molt a prop. Emfatitza 

alguna informació rellevant.  

- Primeríssim Primer Pla (PPP): S’acostuma a enquadrar prop del front o la barbeta del 

personatge. Funció psicològica; molt íntim i asfixiant; sotmet al personatge i l'espectador. 

- Primer Pla (PP): Anomenat pla de la cara o Close Up a TV. Plànol expressiu, més íntim 

i proper al personatge. 

Als anys vint va haver-hi un gran entusiasme amb els primers plans. A continuació 

s’esmenta una cita de Jean Epstein (1921), sobre el primer pla. 

 El primer pla altera el drama gràcies a la impressió de proximitat. El dolor es troba a 

l'abast de la mà. Si estenc el braç, et toco, intimitat. Conto les pestanyes d'aquest 

patiment. Podria sentir el gust de les seves llàgrimes. Mai un rostre es va acostar tant 

al meu. Aquest rostre m’assetja un sospir de distància, i jo sóc qui ho aguaita cara a 

cara. Ni tan sols és cert que hi hagi aire entre nosaltres, perquè jo ho devoro. Aquest 

rostre està en mi com un sagrament. Màxima agudesa visual. El primer pla delimita i 

dirigeix l'atenció. M'obliga, indicador d'emoció. No tinc ni el dret ni els mitjans de 

distreure’m. Imperatiu present del verb comprendre. .... És un born sensible, un nus 

sòlid, un relé, un transformador misteriós de què pot emanar tot el bé i tot el mal. 

S'assembla a una idea.  

- Pla Mig Curt (PMC): Des del pit fins al cap. Sol tenir una funció narrativa. Quan el pla 

mitjà enquadra a dos personatges se li anomena two shot. 

- Pla Mig Llarg (PML): Des del maluc o cintura fins al cap. 

- Pla Americà (PA): Els límits inferior i superior de la pantalla coincideixen amb el cap i 

els genolls de la persona. Neix en el Gènere Western. Té un valor narratiu i dramàtic. 
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- Pla Sencer (PS): Mostra un element visual complet i l'entorn que l'acompanya. Valor 

descriptiu però pot potenciar el valor expressiu o dramàtic segons el seu ús. 

- Pla Conjunt (PC): Mostra un grup de persones o elements visuals interactuant entre si. 

El que interessa és l’acció i situació. Valor descriptiu, narratiu o dramàtic segons el seu 

ús. 

- Pla General (PG): Mostra un escenari ampli. Interessa l'element visual i el seu entorn. 

És comuna la seva funció descriptiva encara que podria ser expressiva segons el seu ús. 

- Gran Pla General (GPG): L’element visual es redueix davant el seu entorn. Té un valor 

descriptiu i dramàtic quan es destaquen idees de soledat i petitesa.  

- Pla - Contra Pla (CP): Típics plans que es realitzen durant una conversa. S'utilitza una 

part física (cap o espatlles) com a acompanyant o com a referent de la persona present en 

la conversa. Sempre necessita un pla de resposta. 

Si es parla de plans és necessari també parlar de composició. La composició la formen 

els diferents elements que trobem dins d’un pla, que units creen una composició i, per 

tant, un significat. 

Un primer element que trobem dins la composició és l’enquadrament. Aquest té molt a 

veure amb el que s’ha comentat anteriorment sobre l’aspect ratio, ja que no és el mateix 

enquadrar amb un quadre amb relació 1:1 que amb relació 16:9. 
 

Fig 3.4.1. Mostra dels diferents aspect ratio existents en el cinema. Font: Elaboració 

pròpia amb fotograma de Peaky Blinders 
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Quan un cineasta mira pel visor de la càmera, veu una porció de l’espai emmarcat. Es 

considera que rodar un pla és, per tant, definir un marc segons la posició de la càmera, el 

tipus d’objectiu escollit (si té més o menys distancia focal), etc. És a dir que es decideix 

què entrarà dins de quadre i què no. Per tant, tal com ja s’ha esmentat és molt important 

saber el tipus de marc que li posarem, el aspect ratio. Per tant, des del moment en què 

definim un quadre es defineix també un fora de camp, es a dir, un espai imaginat per 

l’espectador que allarga l’espai de visió. André Bazin va proclamar aquest fora de camp 

com tret distintiu del cinema que podia donar joc a l’hora d’explicar històries. (Siety, 

2004) 

El següent element a tenir en compte en la composició són les línies. Aquestes són línies 

invisibles que ens ajuden a centrar l’interès encara que l’escenari sigui desordenat. 

Gràcies a les línies compositives podem: Forçar l’atenció en l’espai, oprimir, separar 

realitats o mons, desassossec, aïllament i fragilitat, enfrontament i moltes altres emocions. 

A continuació es mostraran alguns frames de pel·lícules on es pot veure com les línies 

compositives transmeten aquestes emocions. 

 

Fig 3.4.2.  Enfrontament. Font: Elaboració pròpia amb fotograma de V de Vendetta 

En aquesta pel·lícula es mostra l’enfrontament entre els dos bàndols a través d’una línia 

invisible horitzontal que recorre tot el pla.  
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Fig 3.4.3. Desassossec. Font: Elaboració pròpia amb un fotograma de El silencio de los 

corderos 

Les diagonals creen dinamisme o desassossec. A la imatge de  El silencio de los corderos  

observem que Hannibal té un gran pes visual en estar a l'esquerra. El pla picat que destaca 

la seva cara i la seva boca plena de sang sobre un rostre pàl·lid i una samarreta blanca. La 

diagonal que parteix a Hannibal suggereix dualitat: d'una banda, intel·ligència i calma; 

de l'altra, pertorbació mental i descontrol.  

Fig 3.4.4. Separació entre móns. Font: Elaboració pròpia amb fotograma de Upside 

Down 

Fig 3.4.5. Opressió. Font: Elaboració pròpia amb fotograma de El graduado 
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En general el triangle comprimeix, ja que sembla que els costats superiors esclafaran al 

personatge. Per un altre banda trobem una línia horitzontal que fa la funció de soga en el 

personatge. 

Així doncs, es podria dir que cada director i/o director de fotografia compon els plans 

segons el seu estil, el que vol explicar i com ho vol explicar, i el que vol fer sentir a 

l’espectador.  

3.5. Cinematografia digital 

Tal com s’ha mencionat en apartats anteriors, un dels àmbits d’investigació del treball se 

centrarà en la cinematografia digital, ja que és el suport escollit per a la producció de la 

peça audiovisual que es desenvoluparà com a part pràctica. Tal com afirma el director de 

la filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau: “L’era digital ja és, en el món del cinema, 

una realitat. Des que Steven Spielberg va introduir uns dinosaures generats per ordinador 

a Jurassic Park (Steven Spielberg, 1993), ara ja fa més de vint anys, l’invent patentat pels 

germans Lumière a finals del segle XIX ha evolucionat fins a una nova mutació 

tecnològica que, ara per ara, ja sembla irreversible” (Riambau, 2014). 

S’ha definit la cinematografia digital com aquella que abandona la tecnologia analògica 

i utilitza la tecnologia digital per gravar, distribuir i / o projectar pel·lícules. A continuació 

s’esmentaran alguns dels avantatges que l’autor creu que aporta el cinema digital respecte 

l’analògic. En primer lloc trobem el manteniment, no corres el perill que el material es 

danyi tan fàcilment com les pel·lícules de 35 mm, que necessitaven estrictes cures. El 

cost de producció i transport és molt menor. També es redueix la quantitat de persones 

involucrades en la projecció de la pel·lícula. I per últim hi ha un tema de qualitat. Com 

dèiem, el cel·luloide és un material molt sensible i la manipulació pot danyar-lo amb 

relativa facilitat. Això fa que, després de diverses passades, sigui normal que una 

pel·lícula comenci a perdre qualitat. En el cinema digital no hi ha deteriorament del 

material. Aquests són els principals motius pels quals De camino al Norte ha optat per 

utilitzar un format digital, a part de la fàcil adquisició de material digital per gravar avui 

en dia. 

Amb l’entrada del cinema digital la figura del director de fotografia va haver de 

reinventar-se i modificar els coneixements necessaris per triomfar.  Els nous cineastes es 

troben un medi que planteja nous desafiaments. (Soberón, 2011). 
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Els sensors de totes les càmeres digitals capten la llum amb un baix contrast i un alt rang 

dinàmic, es creen negres amb soroll i colors dessaturats. Aquesta equivaldria a la imatge 

crua o RAW que en la cinematografia analògica seria l’equivalent al negatiu. (Soberón, 

2011). 

Encara que des de finals dels anys 80 ja es van començar a desenvolupar càmeres de 

cinematografia digital, va ser una evolució lenta i progressiva. Encara que llavors la 

diferencia de qualitat era molt gran, al llarg d’aquesta dècada les càmeres digitals han 

evolucionat a passos de gegant. Avui en dia encara hi ha directors que treballen amb 

analògic, però són molts els que s’han passat al suport digital,  ja que la qualitat d’imatge 

no te res a envejar al cel·luloide. Aquesta evolució tecnològica ha democratitzat el sector 

del cinema, ja que l’ús del format digital ha aconseguit reduir costos de producció.  

“L’entorn digital ha canviat totalment les situacions, fent accessible aquest servei a quasi 

tot el món, que és una magnífica notícia pels professionals i per les empreses, ja que 

podem arribar a molts més clients i amb costos més assequibles” (Riambau, 2014) 

Encara que l’evolució tecnològica estigui a favor de les càmeres de cinematografia digital 

encara trobem pel·lícules que són gravades en suport analògic i posteriorment són 

digitalitzades per a la seva reproducció a sala. Alguns directors de cinema com 

Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson i Quentin Tarantino han criticat públicament 

el cinema digital i han defensat l’ús del suport analògic. 

Per altra banda hi ha la nova generació de cineastes que han crescut amb l’evolució del 

suport digital i que desconeixen com treballar amb el suport analògic. Mentre alguns 

d’aquests directors aspiren a aconseguir el tipus d’imatge clàssic amb el digital, altres 

busquen la seva pròpia personalitat. Dod Mantle, director de fotografia, va rodar 28 días 

después (Danny Boyle, 2002) amb la Canon XL-1. Boyle va aconseguir rodar una 

pel·lícula de terror molt barata i amb molta llibertat. Però per sobre de tot això, Mantle 

va aconseguir una estètica veritablement personal, recolzant-se en la nova textura 

d’imatge del digital en comptes d’evitar-la. (Ortiz, 2009) 

Per altra banda el cinema digital ha anat molt de la mà amb el procés de postproducció i 

l’àrea d’efectes especials. Per exemple, en l’actualitat certs programes funcionen amb la 

companyia d’escenaris i vestits per l’animació i creació de personatges ficticis. Això 
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també fa que els decorats, quant a ambientació, i els efectes de maquillatge artístic vagin 

quedant a un costat pel gegant de la tecnologia. (Bareño, 2018) 

Aquest debat no deixa de ser un indicatiu que l’evolució tecnològica que ha esdevingut 

en la indústria del cinema en els últims vint anys ha sigut enorme i ha fet possible que en 

un lapse molt curt de temps s’hagin desenvolupat càmeres, accessoris i programes per 

enregistrar cinema digital de qualitat. 

3.5.1. Tipus d’òptiques cinematogràfiques 

“Si la teva fotografia no és bona, es que no estaves suficientment a prop” (Capa: 1948). 

D’aquesta cita de Robert Capa, un reconegut foto-reporter, podem extreure que per a 

fotografiar quelcom hem d’estar suficientment a prop, o almenys tan a prop com es vulgui  

per aconseguir l’enquadrament desitjat. Per aquest motiu necessitarem una càmera i un 

objectiu que ens permetin fotografiar-ho, i gràcies al fet que actualment podem trobar una 

gran varietat d’opcions en el mercat, tant a nivell de càmeres com d’òptiques,  aquesta ha 

de ser una decisió  meditada, perquè determinarà la manera en com es treballarà i el 

resultat final es veurà influït per aquestes decisions.   

Pel que fa a tipologies d’òptiques cinematogràfiques podríem diferenciar-les en dos grans 

grups, les lents esfèriques i les anamòrfiques. Pel que fa a la investigació d’aquest treball 

s’analitzaran els dos grans tipus d’òptiques segons la seva construcció de les lents que la 

conformen. El que es pretén és indicar les característiques bàsiques dels dos grans grups 

d’òptiques. 

3.5.1.1. Òptiques Esfèriques 

Les  òptiques  esfèriques són les més comunes de trobar en el mercat, ja que la seva 

construcció permet que la imatge que veiem a través del visor sigui la mateixa que es 

projecti en el sensor que capta la imatge. La seva construcció interna està formada per 

diferents tipus de lents que aconsegueixen que la llum convergeixi en el mateix punt del 

sensor. D’aquesta manera s’aconsegueix corregir en gran mesura les aberracions 

cromàtiques o d’altres tipus, encara que sempre dependrà de la seva construcció interna i 

no pel fet que estigui catalogada com a una lent de tipus esfèric deixarà de tenir 

aberracions. Com més treballada estigui la seva construcció millor resposta s’obtindrà 

davant de diferents alteracions i per tant representarà de manera més fidedigna el que es 

té davant de la càmera. El fet que sigui el tipus d’òptica més comuna de trobar en el 
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mercat, permet trobar una gran varietat de fabricants que ofereixen diferents gammes que 

poden oscil·lar molt el seu preu. Aquest depèn de la qualitat del material que utilitzen, 

com podria ser l’ensellament amb un xassís de plàstic o  un amb aliatges de metalls, la 

correcció de les aberracions a través del perfeccionament de la seva construcció òptica, o 

bé l’apertura màxima del seu diafragma, que va directament relacionada amb la quantitat 

de llum que deixa entrar al sensor i, per tant, s’aconsegueix una menor  profunditat de 

camp i  s’obté un bokeh més difuminat. 

 Fig. 3.5.1.1.1. Esquema objectiu per dins. Font: 
https://afotoledo.com/formacion/articulos/item/dialogos-con-la-camara-iii-el-objetivo-

correcto.html 

En la figura adjuntada podem veure els diferents elements que conformen la construcció 

d’una lent esfèrica. Es poden apreciar diferents tipus de vidres que a grans trets els podem 

catalogar com en còncaves o convexos, i amb la incidència de llum els raigs són dirigits 

de manera diferent. La unió dels diferents tipus de lents permeten encaminar la llum fins 

al centre focal del sensor. A part podem veure altres elements que conformen l’òptica 

com, per exemple, el diafragma que permet regular l’entrada de llum o bé el grup de lents 

que permet regular l’enfocament. En el cas que fos una òptica de focal variable, també 

coneguda com a zoom, també comptaria amb una anella per regular la distància focal 

(Aguilar, 2012). 
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Fig. 3.5.1.1.2. Diferència entre lents còncaves i convexes. Font: 
https://grupofranja.com/lentes-convergentes-y-divergentes-cual-elegir/ 

Exteriorment les lents tenen una sèrie de botons i anelles que permeten controlar els 

diferents paràmetres com el diafragma o l’enfocament. En el cas de les òptiques 

cinematogràfiques no compten amb un motor d’auto enfocament, ja que s’utilitzen 

motors d’enfocaments remots per a obtenir un control absolut sobre la imatge i aprofitar 

totes les prestacions que poden oferir.  Generalment es treballa amb jocs d’òptiques de 

focal fixa amb muntura PL, considerada com l’estàndard en la indústria i desenvolupada 

pel fabricant Arri. Encara que també s’utilitza la muntura PV de Panavision o la EF de 

Canon. Treballar amb el mateix joc d’òptiques, amb diferents focals fixes, desenvolupat 

pel mateix fabricant és un avantatge perquè acostumen a tenir gairebé la mateixa mida i 

pes fent més àgil un intercanvi d’òptica en mig del rodatge. 

3.5.1.2. Òptiques Anamòrfiques 

“El format anamòrfic va fer la seva aparició en el món del cinema a principis dels anys 

cinquanta, quan la companya nord-americana 20th Centurt Fox va introduir el 

CinemaScope amb la pel·lícula “La túnica Sagrada” (Aguilar, 2012). Les òptiques 

anamòrfiques van suposar un gran canvi en el format cinematogràfic perquè el públic 

estava acostumat a visualitzar les pel·lícules en una proporció d’aspecte de 4:3. Amb la 

introducció d’aquest tipus d’òptiques es va aconseguir una imatge molt més apaïsada i 

generava una sensació de l’espai molt més panoràmica oferint noves possibilitats 
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narratives als cineastes, ja que es va aconseguir projectar a les sales amb una proporció 

d’aspecte de 2.35:1.  

“Seguint els dissenys d’un inventor francès conegut com a Henri Chrétien, Bausch and 

Lomb va construir per la Fox un joc de lents que, durant el rodatge, comprimien la imatge 

verticalment en el negatiu amb una tassa de compressió de 2 a 1 exclusivament en aquest 

eix, de manera que la imatge mantenia la mateixa altura però, en projectar-se al cinema a 

través d’una lent oposada, que la descomprimia, s’obtenia una imatge pràcticament el 

doble d’ample que amb el format de 35 mm convencional” (Aguilar, I. 2012). 

El format anamòrfic va suposar un gran canvi per la indústria, ja que va canviar la manera 

d’enregistrar i projectar les imatges. Per aconseguir aquesta millor tècnica es va 

desenvolupar una lent que comprimia la imatge en l’eix vertical, permeten aconseguir 

una composició panoràmica que es pogués enregistrar dins del negatiu de 35 mm i 

posteriorment es descomprimia. (Aguilar, 2012). 

Fig. 3.5.1.2.1. Òptica anamòrfica. Font: https://glaswerk-optics.de/glaswerk-one/ 

A simple vista no s’aprecia cap diferència entre una lent esfèrica i una anamòrfica. Igual 

que les esfèriques aquest tipus de lents està format per un conjunt de lents, còncaves i 

convexes, que fan arribar els raigs de llum al sensor o negatiu. Així doncs l’única 

diferencia física a internament és que les òptiques anamòrfiques incorporen un element 

òptic cilíndric que comprimeix la imatge verticalment. Aquesta particularitat comporta 

un seguit d’anomalies físiques que les fan més imperfectes que les òptiques esfèriques, 

encara que també ofereixen certes distorsions visualment atractives. (Aguilar, 2012). 
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Fig. 3.5.1.2.2. Flaire òptiques anamòrfiques. Font: 

https://www.anamorphicstore.com/anamorphic-lens-flare/ 

Com podem observar a la figura adjunta en fer servir una lent cilíndrica per aconseguir la 

compressió de la imatge, en determinades situacions aquesta genera certes reflexions 

internes de la llum, que genera l’anomenat flare. Aquest té la particularitat que és diferent 

del que generen les òptiques esfèriques a causa de la naturalesa física dels vidres que 

conformen les òptiques. Així doncs les entrades de llum directa a través de les lents tenen 

una forma diferent (Aguilar, 2012). 

Fig. 3.5.1.2.3. Diferència òptica esfèrica i òptica anamòrfica. Font: 

https://www.foto24.com/filtro-anamorfico-bokeh-para-canon-eos-5d-mark-iv 
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La figura adjunta superior s’ha fotografiat amb una òptica esfèrica i podem apreciar com 

els punts de llum que es veuen al fons de la imatge tenen una forma arrodonida, en canvi 

a la figura inferior, utilitzant una òptica anamòrfica es pot apreciar com els mateixos punts 

de llum que es veuen de fons tenen una forma més allargada o ovalada. Aquesta és una 

de les distorsions més destacables de les òptiques anamòrfiques. (Aguilar, 2012) 

Fig. 3.5.1.2.4. Flaire òptica anamòrfica. Font: 

https://www.anamorphicstore.com/anamorphic-lens-flare/ 

En aquest fotograma de la pel·lícula “La fuga de Logan” podem apreciar un altre de les 

distorsions que tenen les òptiques anamòrfiques. A través de l’entrada directa d’una font 

de llum es generen aquestes línies horitzontals que omplen tot el quadre. “El format 

anamòrfic no solament pot introduir múltiples aberracions o centelleigs, sinó que també 

comporta canvis importants en la profunditat de camp i en la reproducció dels fons”. 

(Aguilar, 2012). A l’hora d’utilitzar un objectiu anamòrfic s’han de tenir en compte els 

pros i contres de la seva utilització. “Per la compressió 2 a 1 en l’eix vertical, les òptiques 

anamòrfiques captan el doble d’imatge horitzontal que les seves focals equivalents en 

format esfèric, així com la mateixa imatge vertical. Això vol dir que una lent de 50 mm 

anamòrfica, capta l’angle de visió horitzontal que una lent esfèrica 25 mm i l’angle de 

visió vertical o altura d’una lent 50 mm esfèrica. En conseqüència, en certa manera es 

comporta com una focal “doble”, però si bé en esfèric estaríem escollint un 25 mm per 

una determinada presa, en anamòrfic seria un 50, d’acord amb el que es calcula la 

profunditat de camp. Per conseqüència, el format anamòrfic té una profunditat de camp 

inferior al format esfèric, perquè fa servir focals més llargues per capturar el mateix angle 

de visió” (Aguilar, 2012).  
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A causa d’aquesta anomalia s’ha de tenir en compte que per normal general es necessitarà 

més quantitat de llum per il·luminar el pla a causa de l’ús de focals més tancades. Per 

últim la distància d’enfocament mínima és superior que en les òptiques esfèriques.  

3.5.2. Càmeres de cinematografia digital 

“En la història de Hollywood, 2011, serà recordat com l’any en què les tres últimes 

empreses que seguien fabricant càmeres tradicionals de 35 mm (…) van anunciar la seva 

sortida efectiva del negoci” (Gomes. L, 2011). Com ja s’ha comentat en apartats anteriors 

la tendència de la indústria cinematogràfica és l’enregistrament digital de la imatge. Per 

aquest motiu s’ha escollit treballar amb una càmera de cinematografia digital, ja que és 

el més comú i per aquest motiu es farà un anàlisi de diferents opcions de càmeres de 

cinematografia digital per a determinar quina d’elles és la més apropiada per a la 

realització del projecte.  

L’empresa Red Digital Cinema Camera Company va ser fundada l’any 2005 per Jim 

Jannerd. Encara que no va ser fins a l’agost del 2007 que va sortir al mercat la primera 

càmera de la marca nord-americana, la Red ONE. Aquesta va ser la primera càmera de 

cinematografia digital que va permetre enregistrar imatges a 4K a 30 frames per segon. 

Tot i ser una empresa amb poc recorregut dins de la indústria, des de l’exitós llançament 

de la seva càmera insígnia, han seguit millorant les seves prestacions tècniques de les 

seves càmeres sent pioners en l’evolució de la cinematografia digital.  “Sempre m’ha 

agradat el look de les RED. No sóc científic ni matemàtic, però la imatge que produeix 

dona una sensació cinematogràfica superior que els altres formats digitals” (Jackson, 

2010).  

Directors de primer nivell com Peter Jackson o James Cameron van confiar des dels inicis 

de la marca per a rodar grans produccions com El Hobbit (Peter Jackson, 2012) o Avatar 

(James Cameron, 2009), que van ser enregistrades amb la Red Epic. “La qualitat d’imatge 

em va semblar atractiva, i amb la Epic, Jim i el seu equip han anat encara més lluny. És 

una eina fantàstica, la Epic no només té una tecnologia punta, una increïble resolució i 

qualitat visual, sinó que també és una eina molt pràctica pels cineastes. La majoria de 

sistemes digitals requereixen que la càmera estigui connectada amb llargs cables a 

convertidors VTR. La Red Epic ens dóna la possibilitat de treballar completament sense 

cables” (Jackson. P, 2010). 
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“Com tots sabem, el director de fotografia és el màxim responsable de la imatge final 

d’un projecte, per tant, és a ell a qui li correspondria l’elecció de càmera” (Garcia. G, 

2012). Seguint aquestes pautes com que el creador d’aquest projecte és el director de 

fotografia, en ell recau la responsabilitat d’escollir la càmera que més s’adequa a les 

necessitats per a la realització del projecte. Per escollir la càmera que s’utilitzarà s’han 

tingut en compte diferents aspectes tècnics del projecte, com de les prestacions tècniques 

que ofereixen les diferents càmeres de cinematografia digital que hi ha al mercat. Per 

aquest motiu s’exposen un seguit de càmeres digitals que estan actualment disponibles en 

el mercat cinematogràfic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5.2.1. Comparativa especificacions tècniques càmeres cinematogràfiques. Font: 

https://directordefotografia.wordpress.com/2012/10/16/eleccion-de-camara-digital-por-

parte-del-dop-y-productor/ 
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En general totes les càmeres que apareixen en la comparativa tenen unes prestacions molt 

similars, amb petites variacions quant a resolució i latitud. Encara que la Red Epic destaca 

per sobre la resta. En comparació amb els altres models, que no siguin de la mateixa 

marca, i a excepció del sensor de la Sony F65 que pot enregistrar a 8K encara que no de 

manera efectiva, veiem com  la Epic, és amb diferència la càmera capaç d’enregistrar a 

més resolució. Encara que aquest factor és important, no és del tot determinant per a 

l’elecció d’aquesta la càmera. El fet d’enregistrar a tanta resolució dificulta el workflow 

de producció, ja que es necessita més espai d’emmagatzematge, i en postproducció, 

perquè els clips tenen un pes considerable, es necessita un ordinador més potent que sigui 

capaç de processar els arxius. En resum és una decisió que comporta una major inversió 

en hardware, però que beneficia a la qualitat d’imatge i aquesta permet redimensionar  

els clips originals sense perdre resolució en l’exportat final. 

Com podem veure en la taula comparativa 6 de les 7 càmeres tenen un sensor CMOS a 

excepció de la Sony F35 que té un sensor CCD. Per altra banda tots aquests models tenen 

una mida de sensor de diferent proporció, però gairebé de la mateixa mida, que en l’entorn 

de cinematografia digital es compara amb el sensor de 35 mm de les càmeres analògiques. 

En aquest punt no hi ha grans diferències entre els models i per tant la decisió no anirà 

determinada per escollir un model o un altre en aquest aspecte.  

Fig. 3.5.2.2. Comparativa sensors súper 35 mm. Font: 

https://directordefotografia.wordpress.com/2012/10/16/eleccion-de-camara-digital-por-

parte-del-dop-y-productor/ 

En relació al pes de cadascun dels models podem observar que la Red Epic és la càmera 

que té un menor pes amb tan sols 5 lliures, equivalent a uns 2,26kg. Encara que aquest 

seria el pes del cos de la càmera i s’hauria d’afegir el pes de l’objectiu, monitor, etc. En 

aquest apartat només la Sony F35 té un pes bastant similar encara que té una resolució 

d’imatge molt baixa i per tant quedaria descartada la seva elecció. El factor del pes és 
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important perquè es pretén rodar seqüències càmera en mà sense l’ús d’easyrigs o 

estabilitzadors d’imatge i per tant que tingui un pes reduït ajudarà a l’hora del rodatge. 

D’altra banda la construcció de la Red Epic permet modular els accessoris necessaris per 

a la realització de cada pla, fent molt fàcil i pràctic col·locar els accessoris de la manera 

més còmode per a l’operador. El gran  punt fort que la fa destacar per sobre de la resta és 

el rang dinàmic de 18 passos amb el mode HDRx. En altres paraules, el sensor de la 

càmera pot enregistrar 18 exposicions diferents des del to més fosc al més clar sense 

perdre detall en la imatge. Aquest és un factor determinant a l’hora d’escollir el model de 

càmera amb el qual s’enregistrarà el projecte, ja que gran part de la trama esdevé en 

exteriors i l’interior del cotxe on hi haurà una situació lumínica complexa amb una gran 

diferència de llum entre l’interior i l’exterior creant un gran contrast lumínic. Per aquest 

i els altres motius mencionats s’escollirà la Red Epic per a la realització del projecte.  

Arribat aquest punt s’exposaran les característiques tècniques del model de càmera 

escollit, la Red Epic, centrant-nos en el seu sensor, el Mysterium-X que és l’element 

principal que determina les prestacions que ofereix la càmera: 

Fig. 3.5.2.3. Sensor Misterium – X. Font: https://support.red.com/hc/en-
us/articles/360011397093-EPIC-MYSTERIUM-X 
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El que podem extreure d’aquesta taula és que el sensor Mysterium-X ofereix la possibilitat 

d’enregistrar en una gran varietat de resolucions, compressions d’arxiu i marcs per segon. 

Aquesta gran versatilitat permet configurar la càmera amb diferents ajustos, i adaptar-nos 

en funció de les necessitats que tinguem. Per a la realització del teaser es treballarà 

sempre amb 25 marcs per segon i a una resolució d’imatge de 5K. D’aquesta manera es 

podrà aprofitar tot el sensor per a l’enregistrament de la imatge i permetrà tenir el mínim 

crop factor que té la càmera, cosa que ajudarà sobretot en espais petits com a l’interior 

del cotxe. Per últim en cas que algun dels plans presenti algun error de composició, com 

per exemple que no estigui ben anivellat, es podrà redimensionar el pla sense perdre 

resolució en l’exportació final.  

3.6. El color 
 

 

 

 

Fig. 3.6.1. Charles M. Shulz, Peanuts. Font: 

https://www.gocomics.com/peanuts/1958/08/14 

Tal com afirma aquesta vinyeta, el color és molt més que color i a continuació 

s’explicaran diverses teories relacionades amb aquest. El color es l’eina més potent a 

disposició de l’artista. Afecta les nostres emocions en un grau molt superior del que es 

creu i es pot manifestar qualsevol emoció, des del desig a la desesperació, ser subtil o 

espectacular, captar l’atenció o estimular el desig. (Zelanski, P., & Fisher, M. P., 2001:11) 

3.6.1.  La teoria del color 

Color vol dir vida. Les parts de la terra en què abunda la vida, els nostres mars i selves, 

boscos i planes, estan a vessar de colors naturals que encanten els ulls i la ment. Fins i tot 

en zones que no tenen colorit perquè han estat despullades de vida per desastres naturals 

o per maltractament humà, la natura mai s'esgota, com escriu el poeta anglès Gerard 

Manley Hopkins, i el color torna amb renovada vida. (Edwards. B, 2012: XV). Utilitzat 

actualment de manera més lliure que en ninguna altra època, el color banya la nostra visió 
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amb una infinita varietat de sensacions, des dels matisos clars i brillants a mescles subtils 

i esquives. El color és el camp de tots els artistes, des dels pintors, grafistes o, en aquest 

cas, cineastes. (Zelanski, P., & Fisher, M. P., 2001:11) 

Les definicions dels diccionaris ofereixen poca ajuda. La primera definició de la paraula 

«color» que ofereix l’Encarta World English Dictionary és: «Propietat que produeix una 

sensació visual. La propietat dels objectes que depèn de la llum que reflecteixen i que es 

percep com vermell, blau, verd o altres matisos». Però què és aquesta «propietat»? Com 

es veuen els objectes realment? A continuació el diccionari dóna altres divuit usos de la 

paraula, els quals tampoc defineixen el color. 

Si tornem a la definició quan parla de «propietat que produeix una sensació visual», pot 

ser cert que el color no sigui alguna cosa en si mateix sinó simplement una sensació 

mental de l'observador produïda per la llum que cau sobre una superfície insondable? La 

llimona és realment groga, o la sensació de «groc» només passa dins de la meva ment? 

Els científics ens diuen que les llimones, siguin del color que siguin, tenen determinades 

qualitats en la superfície que absorbeixen totes les longituds d'ona de la llum a excepció 

d'aquelles que reflecteixen una determinada longitud d'ona cap als meus 

ulls/cervell/ment. Aquesta longitud d'ona específica és causa que el meu sistema visual 

experimenti una sensació mental que anomenem «groc». Però el color percebut podria 

dependre de la persona que el mira. El groc que veig jo és igual al groc que veus tu? 

(Edwards. B, 2012: XV-XVI) 

Durant segles els científics han intentat comprendre que és el que crea els colors en el 

nostre món i el mode en què els veiem però, a pesar d’això, encara no posseïm respostes 

absolutes a aquestes preguntes. Les teories exposades pels que estudien la física de la 

llum i l’anatomia, així com la fisiologia de la visió encara es mouen en hipòtesis (Blume. 

H, 2001:12). 

3.6.2.  El vocabulari del color 

Per parlar del vocabulari del color és essencial mirar enrere i parlar del disc de Newton. 

El disc giratori acolorit d'Isaac Newton (1642-1727) va demostrar que la llum blanca està 

formada pels colors de l'arc de Sant Martí. Newton va observar que en fer travessar un 

feix lluminós per una lent, sempre hi ha variacions de color al voltant de la imatge 

transmesa. A aquesta coloració, generada pels diferents focus lluminosos als quals es veu 



Marc conceptual   

 
 

35 

exposada la lent li diu dispersió de la llum. També va comprovar que si feia passar un 

feix lluminós per un prisma, la llum blanca es descomponia en una sèrie de colors brillants 

(iguals al arc de Sant Martí) que va denominar espectre solar. D’aquesta experiència va 

deduir que si la llum blanca es podia descompondre en els colors de l'arc de Sant Martí, 

combinant aquests es podria tornar a color blanc (Dennis. L, 1988). 

El disc giratori de color va ser una de les diverses experiències de les quals es va servir 

per demostrar la seva teoria. Es tracta d'un disc dividit en sectors pintats amb els colors 

de l’espectre visible. En fer-ho girar a gran velocitat es pot observar com aquests colors 

desapareixen, prenent una tonalitat blanca, més brillant com millor s'hagi fet la proporció 

de colors. 

Fig. 3.6.2.1. Cercle del color de Newton. Font: 

http://www.gusgsm.com/el_circulo_de_newton 

En el cinema sovint ens trobem escenes amb un color que inunda parcialment o totalment 

el quadre. Tots els elements que veiem, sigui en primer o segon pla, tenen el mateix color 

amb diferents nivells de saturació i lluentor. Això no és tan sols una decisió estètica, sinó 

que darrere de cada color s'amaga un significat per a l'espectador, com l'estat d'ànim del 

personatge en l'escena o el to d'aquesta. Per exemple no és el mateix una escena del 

protagonista mirant-se al mirall on el vermell predomina el pla, que aquesta mateixa 

escena dominada pel color blau. És en aquests casos on es demostra que la psicologia del 

color funciona, perquè el director ens transmet una sola emoció de manera inconscient. 

Així que si coneixem el significat de cada color, podrem apreciar millor el treball que hi 

ha darrere de tots ells per construir una nova gramàtica visual del color. (Peñalvert, 2019) 

Per tant, es pot parlar que en el món del cinema quelcom essencial per portar a cap aquesta 

psicologia del color és la roda de color. La roda de color és l'eina més comuna quan es 

tracta del control del color. I a partir d’ella i de la teoria del color en el cinema s’han 



  De camino al Norte - Memòria 36 

definit una sèrie de combinacions que es consideren especialment agradables en pantalla. 

Es poden considerar cinc esquemes cromàtics diferents. 

3.6.2.1.  Esquema de color complementari 

Aquest es dóna quan dos colors en els costats oposats de la roda de colors formen un 

parell complementari. Aquest es considera que és la variació que més s’ha utilitzat en el 

cinema, ja que es combina un color càlid a un color fresc i això produeix un alt contrast i 

un resultat vibrant. La saturació ha de gestionar-se, però un parell complementari sol ser 

bastant agradable a la vista. Sovint, un conflicte intern dins d'un personatge pot reflectir-

se en l'elecció del color en el seu entorn extern (Arjona, 2018). 

Fig.3.6.2.1.1. Exemple colors complementari. Font: http://www.triangleofficial.com/5-

principales-esquemas-cromaticos-color-cinematografico/#.XvEIA5MzZn4 

Tal com es veu en la imatge anterior el vermell i verd també són colors complementaris. 

Hickock els utilitza en la seva famosa pel·lícula Vértigo (Alfred Hitchcock, 1959) per a 

relacionar a la difunta dona del personatge i Judy Barton, una nova noia que coneix i li 

recorda a la seva antiga estimada (Arjona, 2018) 

3.6.2.2. Esquema de color anàleg 

Els colors anàlegs són els que es troben un al costat de l'altre en la roda de colors. 

Combinen bé i poden crear una harmonia general en la paleta de colors. Es tracta de colors 

més càlids o colors més freds, per la qual cosa no tenen el contrast ni la tensió dels colors 

complementaris. Són fàcils d'aprofitar en paisatges i exteriors, ja que sovint es troben en 

la naturalesa (Arjona, 2018) 
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Fig. 3.6.2.2.1. Paleta de colors El Padrino. Font: http://www.triangleofficial.com/5-

principales-esquemas-cromaticos-color-cinematografico/#.XvEIA5MzZn4 

Per exemple a la pel·lícula El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972) els tons cafè, ajuden 

no només a atorgar un estil clàssic d'una època passada, tal com la trama descriu, sinó 

que ressalta l'ús exquisit dels contrastos entre llums i ombres, dins d'un món de maldat i 

de terribles decisions, on els personatges amaguen la seva part més fosca darrere d'un 

elegant vestit italià (Arjona, 2018). 

3.6.2.3. Esquema de color triàdic 

Els colors triàdics són tres colors disposats uniformement espaiats al voltant de la roda de 

color. Generalment un ha de ser el dominant i així donaran una sensació vibrant fins i tot 

si els tons són poc saturats. Aquest és un dels esquemes de color menys comuns en el 

món del cinema i, encara que és difícil, pot ser bastant sorprenent (Arjona, 2018). 

Fig 3.6.2.3.1. Exemple esquema de color triàdic. Font: 

http://www.triangleofficial.com/5-principales-esquemas-cromaticos-color-

cinematografico/#.XvEIA5MzZn4 
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3.6.2.4. Esquema de color dividit-complementari 

Un esquema de color complementari-dividit és realment molt similar als colors 

complementaris, però en lloc d'usar el color oposat directe del color base, usa els dos 

colors al costat de l'oposat. En aquest esquema també s’aprecia l’alt contrast  però provoca 

menys tensió que un parell complementari (Arjona, 2018). 

Fig. 3.6.2.4.1. Paleta colors Quemar después de leer. Font: 

http://www.triangleofficial.com/5-principales-esquemas-cromaticos-color-

cinematografico/#.XvEIA5MzZn4 

3.6.2.5. Esquema de color tetràdic 

Els colors tetràdics consisteixen en quatre colors disposats en dos parells complementaris. 

El resultat que dóna és una paleta completa amb moltes variacions possibles i molt rica 

de colors. Com amb la majoria d'aquestes harmonies de color sol ser dominant (Arjona, 

2018). 

Fig. 3.6.2.5.1. Paleta de color Mama Mia. Font: http://www.triangleofficial.com/5-

principales-esquemas-cromaticos-color-cinematografico/#.XvEIA5MzZn4 
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L'acolorida escena de la festa de Mama Mia (Phyllida Lloyd, 2008) és un exemple d'una 

elecció tetràdica de colors que crea una paleta equilibrada i harmoniosa en una escena 

que d'una altra manera podria haver semblat una mala discoteca (Arjona, 2018). 

Tot això que hem vist anteriorment pel que fa als esquemes de colors, però encara no s’ha 

parlat de la psicologia del color en les pel·lícules o la influència del color en el cinema. 

A continuació s’explicarà què ens avoquen alguns colors quan els veiem en una escena. 

3.6.3.  L’influència del color en el cinema 

Crear una paleta de colors com a patró per dotar d'estètica les teves pel·lícules és 

important, però potser més important que això és l'ús del color com la intrínseca i 

poderosa eina explicadora d'històries que és. Com bé sabem, la sensació de blau vol dir 

sentir-se trist, quan alguna cosa està al roig viu és súper (Anònim, 2016). 

No és cap secret el fet que el color pugui manipular estats d'ànim i emocions de la gent. 

Els venedors els fan servir tot el temps per inspirar als clients a comprar productes o 

comunicar la idea d'una empresa o marca. Tot té a veure amb la psicologia del color 

(Anònim, 2016). 

La resposta emocional als colors varia depenent en gran manera de la cultura i el context, 

però la roda de les emocions de Plutchik, que es troba en l’Annex II del treball, posa en 

relleu alguns dels que són universals. 

Els realitzadors al llarg del temps han utilitzat els colors per a diferents fins. Com passa 

en la pel·lícula El Mago de Oz (Victor Fleming, 1945). Aquesta pel·lícula s’inicia en un 

color sèpia i quan entra a Oz es converteix en un món de colors per transmetre la fantasia 

d’aquest món.  

Fig. 3.6.3.1.  Fotogrames El mago de Oz. Font: Fotogrames extrets del film. 
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Els color també serveix per alertar a l'espectador del judici final com passa a la pel·lícula 

El sexto sentido (M. Night Shyamalan, 2000) on el vermell simbolitza la connexió amb 

el món dels morts, i pot ser vist durant tota la pel·lícula envoltant de blancs, que el fan 

destacar (Álvarez. M, 2018). 

Fig. 3.6.3.2.  Fotogrames de El sexto sentido. Font: Fotogrames extrets del film. 

A vegades els colors canvien a mesura que ho fa la història. En  Olvídate de mi (Michel 

Gondry, 2004) els cabells de Clementine canvien a mesura que ho fa la seva relació amb 

Joel. Quan inicien la relació comença sent un alegre verd, que es torna vermell quan 

augmenta la passió i va perdent força a mesura que ho fa el seu amor,  per acabar finalment 

en un trist blau.  Aquesta pel·lícula està plena de salts en el temps, de manera que aquests 

canvis també serveixen per saber en quin moment estem (Álvarez. M, 2018). 

Fig. 3.6.3.3.  Fotogrames de Olvídate de mi. Font: Fotogrames extrets del film. 

A la pel·lícula  El Protegido (M. Night Shymalan, 2001), el director fa una associació 

entre els personatges i els colors. Aquesta pel·lícula té una història inspirada en els 
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còmics, i una estètica molt influenciada per ells. Així el protagonista apareix sempre 

envoltat de verds, un color associat als superherois, mentre que l'antagonista s'envolta de 

morats, comú entre els dolents (Álvarez. M, 2018). 

Fig. 3.6.3.4.  Fotogrames de El Protegido. Font: Fotogrames extrets del film. 

Per acabar, no es pot parlar de color sense esmentar a Wes Anderson. El cineasta utilitza 

una estètica extremadament marcada, amb plànols caracteritzats per la simetria i colors 

que semblen trets d'un quadre. L'espectador mai arriba a submergir-se en la història, 

simplement l'observa des de fora com un conte. Així drames i fins i tot assassinats ocorren 

sense tenir cap impacte, passant a ser simplement una altra part del peculiar ambient que 

es crea en les seves obres. Wes Anderson és definitivament un dels pocs directors de 

cinema que tenen una bona proposta visual en les seves pel·lícules i que sap com portar 

a nivells extraordinaris la direcció d'art. Una cosa que crida poderosament l'atenció a 

l'hora de veure les seves cintes és el disseny de producció que aquestes tenen, els colors 

que utilitza i per descomptat els cautelosos moviments de càmera (Ivette. K, 2018). 

Fig. 3.6.3.5.  Fotogrames de Viaje a Darjeeling'. Font: Fotogrames extrets del film. 
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Fig. 3.6.3.6.  Fotogrames de Viaje a Darjeeling'. Font: Fotogrames extrets del film. 

No hi ha dubte que el color pot ser utilitzat encara més que per fer una escena de mirada 

bonica i interessant, pot ser usat per afegir una nova dimensió narrativa.  
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4. Anàlisi de referents 

En aquest apartat s’analitzaran un seguit de referents que han influït en la creació de la 

peça audiovisual desenvolupada en la part pràctica d’aquest treball. S’ha cregut que el 

més adient era classificar els referents en funció de la seva influencia, d’aquesta manera 

s’han dividit en quatre seccions: referents d’il·luminació, referents compositius, referents 

de color i referents específics.  

S’ha de tenir en compte que, a continuació, es farà tant un anàlisi global de totes les obres 

narrativament i estèticament, al mateix temps que es realitzarà un anàlisi més específic 

dels conceptes concrets que han inspirat el teaser. D’aquesta manera es pretén justificar 

l’elecció de cada un dels referents escollits i mostrar en quina mesura han servit 

d’inspiració. 

4.1. Referents d’il·luminació 

A continuació s’analitzaran diverses peces audiovisuals, ja siguin sèries de televisió o 

pel·lícules, que han influït en la il·luminació del projecte. 

4.1.1. True Detective 

La primera temporada de True Detective és una sèrie de televisió escrita per Nic 

Pizzolatto, dirigida per Cary Fukunaga i fotografiada per Adam Arkapaw. La primera 

emissió es va fer l’any 2014 a través del canal estatunidenc HBO. La sèrie de crim i drama 

està conformada en diverses temporades i en cada una d’elles seguíem les investigacions 

de diverses parelles de detectius. 

Aquesta temporada alterna tres moments temporals: El període central, ambientat en 

l’any 1995, amb algunes seqüències que succeeixen l’any 2002 i, l’any 2012, on els 

mateixos protagonistes de l’any 1995 són interrogats per agents de la policia. Una de les 

decisions més notables de Fukunaga i Arkapaw és la d’haver escollit el suport 

fotoquímic com a medi d’adquisició, en una època en què, tant la televisió com el cinema, 

estaven rendits als encants de les càmeres digitals. La justificació no és tant sols 

l’ambientació de l’època, sinó que tant Fukunaga com Arkapaw prefereixen el suport 

analògic abans que el digital. (Aguilar, 2015) 
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La segona decisió important tècnicament és la de rodar amb diferents jocs d’òptiques: les 

Panavision PVintage, que es van utilitzar pels segments ambientats en el 1995 i 2002, i 

les Panavision Primo, que es van utilitzar per a les seqüències de l’any 2012. Encara que 

la diferencia és subtil, aquesta es pot apreciar en el menor contrast i els flares més marcats 

de les PVintage (Aguilar, 2015). 

 1995             2012 

Fig. 4.1.1.1. Fotograma de la sèrie True Detective. Font: Fotogrames extrets de la sèrie. 

La imatge de True Detective (Fukunaga, C. 2014) no intenta reproduir la dècada dels 

noranta a través de clixés visuals de l’època, ni recorrent a la difusió o la utilització de 

colors estranys per ambientar, sinó que roda el passat i el present de la mateixa manera, 

amb l’excepció del canvi d’òptiques esmentat anteriorment. (Aguilar, 2015) 

L'estètica en general no té grans pretensions, sinó que pretén ser sòlida i mostrar-se veraç 

i natural. Per això, per exemple, quan els personatges es troben a l'interior de la comissaria 

la font d'il·luminació principal són les finestres i els fluorescents instal·lats al sostre 

d’aquesta, acompanyat d’alguna llum d'ulls, farcit, etc. (Aguilar, 2015) 

Fig. 4.1.1.2. Fotograma de la sèrie True Detective. Font: Fotogrames extrets de la sèrie. 
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Pel que fa als exteriors i alguns interiors De camino al Norte pretén seguir aquesta 

filosofia d'obtenir una imatge senzilla i directa amb llum justificada en les finestres i fonts 

naturals dels decorats. 

Però True Detective no és només un referent per a les imatges diürnes, sinó que ho és 

especialment per a les nocturnes. Per una banda Arkapaw utilitza una mescla de fonts de 

llum suaus com xemeneies, globus i aparells filtrats. I per l’altra banda utilitza llum 

rebotada a les parets per aparells de llum que apareixen en la mateixa imatge, tal com es 

mostra en els següents fotogrames. 

Fig. 4.1.1.3. Fotograma de la sèrie True Detective. Font: Fotogrames extrets de la serie. 

Un altre element a tenir en compte són les mescles de color que proposa, tant en l’interior 

de les cases dels protagonistes, com quan apareixen bars o locals nocturns.  

Fluorescents, tungstens, llums amb filtres CTO, HMI’s i fum, conviuen en moltes 

d’aquestes escenes. Els exteriors nocturns tenen el mateix plantejament, resulten veraços 

i creïbles, amb constants mescles de llum justificades per fanals, cases, la llum de la lluna, 

etc.  

Com a referents per a l’interior dels locals aquest treball no agafa només la primera 

temporada, sinó que agafa el conjunt en general. En els següents frames es pot  veure 

aquestes mescles de colors de dins dels bars o locals que De camino al Norte agafarà com 

a inspiració per a l’interior dels seus locals nocturns. 
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Fig. 4.1.1.4. Fotograma de la sèrie True Detective. Font: Fotogrames extrets de la serie. 

4.1.2. El Renacido  

El Renacido (Alejandro González Iñárritu, 2016) és una adaptació cinematogràfica de la 

novel·la The Revenant: A novel of Revenge  escrita per Michael Punk i inspirada en el 

personatge històric Hugh Glass. L’any 2016 es va estrenar la pel·lícula al territori 

espanyol, coescrita i dirigida pel director mexicà Alejandro González Iñárritu, amb la 

interpretació hegemònica de l’actor nord-americà Leonardo Dicaprio. La producció va 

tenir un pressupost de 135 milions de dòlars i va aconseguir una recaptació a taquilla de 

533 milions. La història transcorre a principis del segle XIX a l’inexplorat oest nord-

americà habitat en aquell moment per tribus indígenes. El protagonista es troba en una 

expedició en terres desconegudes i és brutalment ferit per un os, fins al punt que els seus 

companys l’abandonen a la seva sort. A partir d’aquest moment el protagonista passarà 

per una odissea en un terreny hostil i glaçat on l’instint de supervivència i la set de 

venjança el guiaran fins a aconseguir el seu objectiu, matar a l’assassí del seu fill. La 

pel·lícula va ser premiada a festivals d’arreu del món, entre altres, va ser nominada a 

dotze categories dels premis Oscar dels quals es va emportar el gallardó a la millor 

direcció, el de millor actor protagonista, i el de millor fotografia (Anònim, 2016). 

En aquest apartat es farà una anàlisi de la pel·lícula centrant l’atenció en la seva imatge, 

que va ser fotografiada per Emmanuel Lubezki també conegut com el “Chivo”. Amb el 

gallardó atorgat per l’acadèmia dels Óscar a la millor direcció de fotografia per El 

Renacido, Lubezki es va convertir en el primer guanyador a rebre el premi en tres edicions 

consecutives. Després de ser premiat l’any 2014 pel seu treball a la pel·lícula Birdman 

(Alejandro González Iñárritu, 2014) i el 2013 per la fotografia de la pel·lícula Gravity 

(Alfonso Cuarón, 2013) (Anònim, 2016). 
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El més destacable de la pel·lícula pel que fa a la direcció de fotografia és que no es va 

utilitzar cap element d’il·luminació artificial. “Es van comprometre a rodar el film 

utilitzant exclusivament la llum del sol i de les fogueres, evitant la inserció d’il·luminació 

artificial d’èpoques posteriors, i treballant amb la llum natural d’una forma creativa.” 

(Anònim, 2016). D’aquesta manera només van utilitzar les fogueres per reforçar la 

il·luminació, especialment en les escenes nocturnes. A través de les paraules de 

l’operador de steadycam Scott Sakamoto, membre de la Society of Camera Operators 

(SOC)  que va formar part de l’equip tècnic de la pel·lícula coneixem les següents dades 

tècniques: (Sakamoto, 2015). 

La nostra idea original era filmar els exteriors de dia en pel·lícula usant lents 

anamòrfiques – 35mm i 65mm- combinant amb la càmera digital Alexa 65mm per 

treballar en baixes llums. (…) La Alexa ST, Alexa M i la Alexa 65mm es van convertir 

en les opcions preferides juntament amb les Zeiss Master Primers i el 16mm de Leica. 

Per desembre, ja havíem abandonat el suport fotoquímic per complet. Les càmeres 

digitals ens proporcionaven les imatges que ens agradaven i també van resistir les dures 

condicions meteorològiques (Sakamoto, 2015).  

En aquesta ocasió Lubezki va treballar amb el suport digital, confirmant la tendència de 

la indústria, deixant de banda la utilització del suport fotoquímic. Com bé diu Sakamoto, 

en un principi es volia utilitzar el suport digital només per les escenes nocturnes, ja que 

les càmeres digitals com l’Alexa 65mm tenen un sensor amb major sensibilitat ISO que 

les càmeres analògiques, permeten compensar la falta de llum en escenes fosques. 

Remarcant el fet que la pel·lícula no va ser il·luminada amb fonts de llum artificial, només 

reforçant amb foc en les escenes exterior nit i interior nit. La utilització d’una càmera 

digital era gairebé un imperatiu per la sensibilitat ISO ja mencionada, el seu rang dinàmic 

i el còdec d’enregistrament ARRIRAW capaç d’obtenir una imatge sense compressió que 

posteriorment en la fase d’etalonatge es pogués corregir per aconseguir el resultat desitjat. 
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Fig. 4.1.2.1. Fotogrames pel·lícula El renacido. Font: Fotogrames extrets de la pel·lícula. 

Com podem apreciar en les figures adjuntades en la pàgina anterior el paisatge i la llum 

tenen un paper fonamental en la pel·lícula, ja que atorgant al film un estil cinematogràfic 

molt particular, perquè moltes d’elles van ser gravades a l’alba o al capvespre, també 

coneguda com l’hora màgica. D’aquesta manera s’aconsegueixen colors ataronjats de 

manera natural, sense fer ús de VFX, i uns cels nítids i ben exposats. Encara que el fet de 

rodar totes les escenes sense llum artificial complicaven la seva producció. “No es va 

passar per alt cap detall, inclosa l’hora òptima per filmar amb llum natural l’escena. El 

nostre èmfasis en rodar en el moment correcte del dia significava que la finestra 

d’oportunitats era molt petita i havies d’executar-ho sota pressió. La nostra capacitat per 

fer represes era molt limitada i la pressió estava en tots els departaments per fer-ho en el 

moment exacte” (Sakamoto, 2015).  

Fig. 4.1.2.2. Fotogrames pel·lícula El renacido. Font: Fotogrames extrets de la pel·lícula 

D’aquesta manera l’estil d’il·luminació utilitzat per a la realització d’aquesta pel·lícula, 

utilitzant només la llum solar, serà un referent fonamental per a la realització del teaser 
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que es desenvoluparà a la part pràctica.  El motiu principal és deu al baix pressupost que 

es tindrà per a la producció, ja que no es podrà llogar el material d’il·luminació necessari 

per a la il·luminació d’exteriors. Així que es farà un estudi previ de cada localització per 

a conèixer la seva orientació, mitjançant l’ús d’aplicacions mòbils, que permetin saber les 

hores de llum i la seva posició respecte al tir de càmera que es vol realitzar. Com es pot 

apreciar en les figures adjuntades, una correcta angulació de la càmera i posició del 

personatge respecta el fons, permeten generar imatges amb una il·luminació interessant 

en l’àmbit cinematogràfic i lumínic, generant contrast i volum en el rostre del personatge 

o bé deixant entrar la llum solar directament a la imatge, creant el que es coneix com a 

flare, que bàsicament és una reflexió de la llum solar creada per la seva entrada a través 

de les lents de vidre de les òptiques. Aquests tenen una gran rellevància a nivell 

compositiu, ja que formen part de la imatge que veu l’espectador, i fins i tot amb un ús 

intencionat  i una correcta utilització poden afegir valor narratiu a la història. Dit això 

s’utilitzaran els coneixements extrets de l’anàlisi de la pel·lícula per aconseguir una 

correcta il·luminació en les escenes realitzades a l’exterior, intentant crear unes imatges 

ben exposades i utilitzant la llum solar per a crear volum, contrast i una correcta exposició 

del cel.  

4.2. Referents compositius  

A continuació s’analitzaran una sèrie de referents audiovisual en l’aspecte compositiu, de 

pel·lícules o series, tenint en compte la posició dels personatges dins l’escena i dels 

diferents elements que els envolten. 

4.2.1.  Malditos bastardos 

Malditos Bastardos (Quentin Tarantino, 2009) és una pel·lícula escrita i dirigida pel 

director nord-americà Quentin Tarantino. Es va estrenar l’any 2009 i va comptar amb un 

pressupost de setanta milions de dòlars, obtenint una recaptació a taquilla de tres-cents 

vint-i-un milions de dòlars. La pel·lícula està ambientada a França durant la segona guerra 

mundial, en l’època on l’Alemanya nazi havia envaït el territori. En el film es mesclen 

diferents gèneres cinematogràfics com el spaghetti western i el cinema bèl·lic italià de la 

dècada dels anys seixanta, però sempre conserva un estil propi del director marcat per 

diàlegs llargs i un gran nombre de referències de múltiples pel·lícules. La direcció de 

fotografia de la pel·lícula va ser realitzada per Robert Richardson, un director de 

fotografia Nord-Amèrica, que ja havia col·laborat anteriorment amb Tarantino en la 
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realització de Kill Bill (Quentin Tarantino, 2003) i posteriorment a Django Unchained 

(Quentin Tarantino, 2013) o la recent estrenada Once upon a time in Hollywood (Quentin 

Tarantino, 2019). 

La pel·lícula va ser filmada utilitzant el negatiu com a suport per a la captació de la 

imatge, mitjançant dues càmeres, la  ARRIFLEX 435 i la Panavision Panaflex Millenium 

juntament amb l’ús d’òptiques anamòrfiques. L’aspect ratio de la pel·lícula és de 2.39:1 

aconseguint una imatge amb una gran sensació panoràmica. S’ha escollit aquesta 

pel·lícula com a referent compositiu per a la seva proposta visual i el valor narratiu que 

té cada pla en el desenvolupament de la història. Com bé diu Chris Centrella: “En Bob 

no es conforma. No fa un pla només per taxar-lo de la llista. Amb en Bob, cada pla és al 

cent per cent encara que només sigui un de 36 frames”.  La pel·lícula s’ha escollit com a 

referent degut a la seva cuidada composició, especialment en seqüències on convergeixen 

diferents personatges i on tots ells tenen un espai dins del quadre. 

Fig. 4.2.1.1. Fotogrames pel·lícula Malditos bastardos. Font: Fotogrames extrets de la 

pel·lícula. 

En la figura adjuntada anteriorment podem veure tres fotogrames extrets de la pel·lícula. 

Els tres tenen una cosa en comú i és que la posició de la càmera en relació amb el subjecte 

té una angulació molt similar, especialment en els de la part esquerra. D’aquesta manera 

el que interpreta l’espectador amb un pla contrapicat, és que el personatge es troba en una 

situació de superioritat i transmet una sensació de poder. La imatge de la dreta presenta 

una petita diferència, a part de ser un pla contrapicat, es tracta d’un pla subjectiu que 

representa la vista d’un soldat nazi capturat pels bastards. D’aquesta manera l’ús  

d’aquesta tipologia de pla està més que justificada, ja que el personatge es troba estirat a 

terra. En els altres dos la utilització d’aquesta tipologia de pla té un sentit narratiu. En la 

imatge inferior esquerra, l’actriu està enmig d’unes escales instants abans d’incendiar el 
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seu cinema per matar a l’alta esfera nazi que es troba visualitzant un curtmetratge en el 

seu interior. En la imatge superior esquerra, el caporal de l’exèrcit nazi, està registrant 

una casa de camp on hi ha sospites que estigui amagada una família jueva. L’ús d’aquest 

tipus de pla reforça la imatge de poder que té el personatge dins de l’escena, ja que si 

troba la família jueva amagada al soterrani, el seu destí serà la mort. En el teaser del 

curtmetratge que es realitzarà en la part pràctica d’aquest treball s’introduirà algun pla 

contrapicat seguint aquest referent compositiu per emfatitzar certs personatges i 

aconseguir dotar-los de caràcter a través de la composició de la imatge. 

4.2.2. Dark 

Dark és una sèrie de ciència-ficció creada per Baran Bo Odar i Jantje Friese que es va 

llançar l’any 2017 a la plataforma de streaming Netflix. Actualment s’han estrenat dues 

temporades i la tercera ja està en fase de producció. Va ser la primera sèrie de parla 

Alemany en veure la llum a la plataforma i la primera temporada va tenir una gran acollida 

per part de l’audiència, cosa que va fer que la productora americana es decidís  a invertir 

en la producció de la segona i tercera temporada.  

La història està ambientada en l’actualitat en una petita localitat alemanya anomenada 

Winden. La trama principal esdevé en el present encara que s’intercala amb seqüències 

del passat per la naturalesa de la història que mostra la possibilitat de viatjar en el temps. 

La narrativa comença amb la frase d’Albert Einstein:  “La diferència entre el passat, el 

present i el futur només és una il·lusió persistent”. En un principi la sèrie es planteja com 

a un trhiller policíac on s’investiga la desaparició d’un nen. A mesura que avança la trama 

l’espectador va descobrint el passat de diferents personatges que fan pensar que hi ha 

alguna cosa més enllà d’una simple desaparició  

S’ha escollit aquesta sèrie com a referent compositiu perquè més enllà del gran treball  

visual que hi ha darrere de cada pla, introdueixen diferents elements simbòlics dins de la 

narrativa de la història que ajuden a crear una atmosfera i reforçar la credibilitat de la  

història. D’aquesta manera s’intentaran reproduir els elements mencionats per a la 
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realització del teaser, i es treballarà dins del departament d’art per reproduir un llibre que 

simbolitzi el llibre dels morts de la civilització egípcia (Guillén, 2017). 

Fig. 4.2.2.1. Simbología Dark. Font: https://cuatrobastardos.com/2017/12/14/dark-los-

simbolos-segun-quien-los-utiliza/ 

Els tres fotogrames adjuntats anteriorment són presents en la trama de la sèrie i cadascun 

d’ells amaga un significat darrere. En el primer de tots podem veure l’entrada a una 

caverna, i de fet és allà on s’inicia el primer fet significatiu de la sèrie, ja que una vegada 

hi entra el nen desapareix i més tard es troba mort al bosc. Aquesta entrada a la cova es 

podria relacionar amb la història mitològica on els herois que hi entren, una vegada surten 

no són els mateixos, ja que han passat per un seguit de situacions que els han fet més 

forts. També es podría associar la cova com una porta d’entrada a l’inframón (Guillén, 

2017). 

El segon fotograma podem veure un tatuatge a l’esquena del personatge, com una mena 

de manuscrit. Si l’analitzem amb detall podem veure que aquest representa la Taula 

Esmeralda, un manuscrit atribuït a Hermés Trisgemisto. “La mateixa és un document que 

conté la descripció de l’art de la gran obra alquímica, que simbòlicament ens porta a 

descobrir la pedra filosofal. Per arribar a entendre el seu significat hem de transcendir de 

les limitacions mortals, físiques. I aquesta lectura ha de començar amb la rellevant frase 

«quod est inferius es sicut quod est superius» és a dir «el que està per sota es com el que 

està a dalt» (Guillén, 2017). Aquesta associació cobra sentit dins de la trama de la sèrie, 

ja que reforçaria l’argument que utilitzen per justificar la mort dels personatges, i la seva 

teoria dels viatges en el temps present a la trama (Guillén, 2017). 

El tercer i últim fotograma es veu en un pla zenital un ramat d’ovelles mortes. Aquest 

mateix succés està present en el llibre de l’apocalipsi del cristianisme, on es relata la fi 

del món a través de diferents catàstrofes i una d’elles és la mort sobtada del ramat. El 

moment en el qual succeeix aquest fet l’espectador pensa que ha sigut per causes 

sobrenaturals, o si més no de manera misteriosa,  ja que fins al moment no té massa 
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informació sobre els viatges en el temps, cosa que ha provocat que el magnetisme de la 

terra disminueixi i provoqui, entre altres coses, la mort del ramat (Guillén, 2017). 

Pel que respecte a la fotografia de la sèrie el seu director de fotografia, Nikolas Summerer, 

va treballar amb el suport digital utilitzant la càmera de cinematografia digital Arri Alexa 

65 i les òptiques Arri Ultra Primes. El més destacable en aquest aspecte és que la imatge 

tendeix a utilitzar uns tons dessaturats, a excepció del color groc i els tons ocre, presents 

en la jaqueta d’un dels personatges principals, la porta d’entrada a l’escola o diferents 

elements que apareixen al llarg de la sèrie (Guillén, 2017). 

Fig. 4.2.2.2. Simbología Dark. Font: Fotogrames extrets de la sèrie 

D’aquesta manera s’aconsegueix guiar l’atenció de l’espectador a través de la utilització 

d’un color que destaca per sobre dels altres en totes les escenes on s’utilitza. Per 

aconseguir remarcar-lo per sobre dels altres colors s’ha pres una decisió quan a direcció, 

i conseqüentment, a tots els departaments on es veu afectada aquesta decisió per 

aconseguir que tot vagi en sintonia, des de l’equip de vestuari fins a l’equip d’art.  Tal 

com s’ha comentat anteriorment al marc conceptual, dins de la teoria del color, la 

utilització d’una tonalitat o color determinat afecta la percepció que té l’espectador de la 

imatge que està veient. D’aquesta manera la utilització del color groc dins de la sèrie es 

pot interpretar com un recurs visual per a centrar l’atenció de l’espectador. El fet de 

dessaturar la resta de color i potenciar el groc, color que acostuma a ressaltar per sobre 

dels altres, ajuda a que destaqui encara més i aconsegueix generar un estil visual més 

marcat. Així doncs per a la realització del teaser s’agafarà també com a exemple la 
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utilització d’un vestuari de color que destaqui per sobre del paisatge o el decorat i 

s’utilitzarà per centrar l’atenció de l’espectador en el personatge protagonista (Guillén, 

2017). 

4.3. Referents de Color 

4.3.1. Breaking Bad 

Breaking Bad (Gilligan, V, 2008) és una sèrie de televisió americana, creada i produïda 

per Vince Gilligan. Des de la seva primera emissió a través de la cadena AMC el gener 

del 2008, ha comptat amb la participació d’una gran varietat de professionals. Pel que 

respecte a l’estètica visual de la sèrie han treballat diversos directors de fotografia com 

Michael Slovis, Reynaldo Villalobos, Nelson Cragg o Peter Reniers al llarg de les cinc 

temporades.  

Des de l’inici va comptar amb una gran acollida per part de l’audiència, que va quedar 

rendida als seus personatges, especialment del protagonista Walter White interpretat per 

Bryan Cranston, hi havia una trama que anava in cresciendo a cada capítol, encara que 

també va rebre alguna que altra crítica especialment a la primera temporada. Alessandra 

Stanley va publicar al The New York Times un article on deia el següent: “El ritme és el 

que fa  que Breaking Bad sigui pesada en algun moment de la història” (Bermejo, 2016). 

En la mateixa línia de crítica Rob Owen  va publicar al Pittsburgh Post-Gazette: “Una 

sèrie de televisió ha de repartir la motivació del personatge amb la freqüència suficient 

per a mantenir als espectadors sintonitzats, i no estic convençut que Breaking bad ho faci” 

(Bermejo, 2016). 

Encara que temps després de la seva finalització també va rebre bones crítiques de 

personalitats reconegudes, una d’elles Pedro Almodóvar que l’any 2016 va concedir una 

entrevista a la revista cinemania on afirmava: “Breaking Bad per mi és la gran sèrie. Per 

mi és el Shakespeare de les sèries dels últims sis anys”(Bermejo, 2016).  Deixant de banda 

a la crítica professional i centrant-nos en la valoració subjectiva del públic, a la gran 

majoria de pàgines web està dins del top tres com a sèrie millor valorada. Agafant com a 

referència el portal digital  film affinity, el públic li dóna una puntuació de 8,8 punts sobre 

10, amb més de 95.000 vots (Bermejo, 2016).   
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En el seu camí a l’èxit podríem anomenar diferents factors que l’han portat ser actualment 

una sèrie de culte. Però en aquest apartat analitzarem un dels seus grans punts forts, el 

tractament del color. Des de la primera temporada van aconseguir una estètica visual 

identitària que van mantenir fins a la conclusió de la trama. “Tots els seguidors de 

Breaking Bad sabem la cura que la producció d’AMC dona a la fotografia i a la tonalitat 

de colors en la que es mou la imatge, que s’ha convertit en un dels principals elements 

narratius de la sèrie, a l’altura de la seva pròpia història” (Domínguez, 2012). 

Fig. 4.3.1.1. Fotogrames pel·lícula Breaking bad. Font: Fotogrames extret de la pel·lícula 

En les dues figueres adjuntades anteriorment, a l’esquerra, podem observar un frame del 

capítol pilot i, a la dreta, un frame del tretze capítol de la cinquena i última temporada. 

Com es pot apreciar el tractament del color, tot i no ser del tot exacte, té una gamma 

cromàtica molt similar. La principal desigualtat que hi podem apreciar és el color i la 

saturació del to de pell, sent a la imatge de la dreta més pronunciada que a la de l’esquerra. 

Encara que això podria tenir una justificació narrativa, ja que a la primera imatge tot i 

tenir una pistola a les mans el protagonista no es troba en una situació de perill real. En 

canvi a la segona imatge el personatge acaba de passar un moment d’angoixa on es 

pensava que moriria, al mateix temps que la tensió dramàtica de la cinquena temporada 

és molt superior. Encara i així en ambdues imatges podem apreciar com l’escenari, el 

desert, té un paper molt important en la composició de la imatge i acompanya  a la 

perfecció els personatges. Com a última similitud podríem destacar que ambdós plans 

estan enregistrats amb òptiques angulars. A la primera es pot apreciar amb més detall 

gràcies a la dimensió de la pistola que es troba en primer terme, i en la segona imatge ho 

veiem gràcies l’enquadrament, on els personatges tenen de fons el cim del desert. Per a 

la realització del teaser s’agafarà com a referència principal l’ús de les localitzacions com 

a element narratiu, i s’intentarà aconseguir una gamma cromàtica equilibrada en relació 

amb el vestuari i als personatges, al mateix temps que s’intentarà realitzar una 
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postproducció de color similar: colors saturats, però no estridents, i cels nítids i blavosos 

amb l’ajuda d’un filtre polaritzador. 

Un altre dels factors remarcables al llarg de les cinc temporades és l’associació dels 

personatges amb un color determinat, però el més interessant encara, és que la seva 

evolució psicològica va lligada a un canvi d’aquestes tonalitats present al vestuari. 

“Òbviament, no només es tracta de la imatge que veiem, sinó de tot el que es projecta a 

través d’ella: la llum, l’escenari, el vestuari, l’atrezzo... hem vist com tots aquests 

elements aporten reforços cromàtics a la personalitat dels seus personatges i inclús 

evolucionen a través de la sèrie” (Domínguez, 2012) 

Fig. 4.3.1.2. Paleta de colors de Breaking Bad. Font: www.tdylf.com 

Com podem veure a través de la figura anterior l’evolució de la gamma cromàtica dels 

personatges és immensa, especialment la del Walter White, començant la primera 

temporada amb tons grisos i verds, i a mesura que evoluciona la trama utilitza una gran 

varietat de tons: marrons, grocs, beis i negres.  

 Com diu el seu creador i director Vince Gilliani: “Vull fer una cronologia cromàtica per 

cada un dels episodis, on t’asseus amb el colorista i t’assegures que el color de cada escena 

és just de la manera que ho vols”. Encara que aquest aspecte no és una decisió del director 

de fotografia, té una repercussió immensa en la imatge i en el seu resultat final, ja que 

s’utilitza el vestuari per mostrar l’evolució i l’estat d’ànim dels personatges a través del 

color de la roba i aquesta afecta directament a la imatge  arribant de manera directa i veraç 
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a l’espectador. “De fet, aquest èmfasi en l’apartat visual ha aconseguit que veiem la 

televisió d’una altra manera, prestant molta més atenció als detalls, sabent que ningún 

d’ells és fruit de la casualitat” (Domínguez, 2012). Així doncs també es tindrà com a 

referent la manera en què s’utilitza el vestuari i el seu color per a dotar d’un significat 

concret a la psicologia del personatge. Així doncs s’assignarà un color concret al vestuari 

dels diferents personatges que apareixen al teaser, encara que no hi haurà una evolució 

dels colors com a Breaking bad, ja que la narrativa de la història està plantejada de manera 

lineal i la temporalitat és molt més curta. 

4.4. Referents específics 

En aquest apartat es comentaran els referents específics que han inspirat de manera directa 

en la creació de la peça audiovisual en qüestió.  

4.4.1. El silencio del samurai 

El silencio del samurai (Goroka, 2018) és un curtmetratge documental que parla de la 

carrera esportiva del pilot català de MotoGP Dani Pedrosa. En aquest es fa una anàlisi de 

la trajectòria del pilot a través d’un seguit d’entrevistes a diferents testimonis i de la 

narració del pilot. El documental va ser produït per Red Bull Media House en coproducció 

amb la productora barcelonesa Goraka. S’ha agafat aquest documental com a referent 

visual, pel fet que la història que es desenvoluparà és una road movie i en el documental 

en qüestió hi ha diverses seqüències que esdevenen en una carretera. En concert s’agafarà 

com a referent visual les imatges aèries captades mitjançant un drone amb una càmera 

digital integrada.  

A la introducció i a la conclusió del documental apareixen un seguit d’imatges que van 

influenciar de manera directa al desenvolupament del storyboard i posteriorment de la 

realització i el muntatge del teaser. En la producció del documental l’enregistrament de 

les imatges aèries va ser a càrrec d’Utopic drones. Aquesta productora de Barcelona està 

especialitzada en l’enregistrament d’imatges aèries per a cinema i publicitat, i treballen 

amb el dron DJI inspire II capaç d’enregistrar imatges aèries amb una resolució d’imatge 
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de fins a 5.2K en format DNG. D’aquesta manera l’anàlisi del documental “El silencio 

del samurai” serà únicament de les imatges aèries que es veuen al llarg de curtmetratge. 

Fig. 4.4.1.1. Plans aeris El silencio del Samurai. Font: Fotogrames extrets del film 

Les figueres de la part superior de la composició van inspirar en la realització de l’opening 

del teaser. Les dues imatges tenen una gran força compositiva, caracteritzades per uns 

angles molt marcats, un pla zenital, que aconsegueix aplanar la imatge. D’aquesta manera 

el subjecte en moviment queda molt integrat amb el fons, la carretera, que a diferència de 

les dues imatges inferiors on el subjecte està en un angle més lateral a la càmera es pot 

apreciar millor la seva forma i es diferencia millor del fons.  

Un altre aspecte a tenir en compte és la ubicació, que determina la tipologia de la 

vegetació i la fisonomia de la mateixa carretera. Com podem apreciar en dues de les 

imatges, estan enregistrades en zones muntanyoses, amb una vegetació densa i unes 

corbes que ressegueixen la forma de la muntanya. En les altres dues imatges veiem que 

estan en un altre tipus de paisatge, a cel obert i amb una vegetació menys densa on hi ha 

més visibilitat. Per últim destacar, encara que no es pugui apreciar a través de les figures 

adjuntes, en totes elles la càmera està en moviment, acompanyant la direcció del subjecte 

i suavitzant el moviment. 

Com a principal diferència per a la realització del teaser es disposarà d’un drone DJI 

Phantom 4, capaç d’enregistrar a una resolució d’imatge 4K, però amb el gran 
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inconvenient que no pot enregistrar  arxius en format RAW i, per tant no es podrà realitzar 

una correcció de color tan acurada. Pel que fa a la tipologia de plans per a la seqüència 

inicial, sí que se seguirà el patró d’utilitzar plans zenitals, amb una diferència 

significativa, que la càmera no estarà en moviment sinó que restarà passiva i veure’m el 

moviment del cotxe per si sol. En últim lloc la composició de l’enquadrament anirà 

determinada per la fisonomia de la localització, buscant un enquadrament més tancat, que 

el del referent, i que tingui una geometria marcada que permeti una continuïtat entre els 

dos plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  De camino al Norte - Memòria 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia i flux de treball   

 
 

61 

5. Metodologia i flux de treball 

En aquest apartat s’aplicaran les bases teòriques treballades en la investigació. Per 

desenvolupar el projecte de manera coherent amb els conceptes investigats, 

s’implementaran els coneixements en relació amb la direcció de fotografia per a la 

realització del teaser  De camino al norte. 

A continuació s’exposa la metodologia que se seguirà en la part pràctica del treball, 

diferenciant entre les tres fases que compren un projecte audiovisual: Preproducció, 

Producció i Postproducció. En aquest apartat es farà menció de tots els passos que se 

seguiran per a materialitzar la idea fins a portar-la a terme, en especial a tot el que es 

refereix a la direcció de fotografia. Encara que també es mencionaran altres afers externs 

a la investigació, però que són essencials per al desenvolupament del projecte. 

5.1. Preproducció 

En aquest apartat s’explicaran tots els processos previs a la realització del rodatge del 

teaser. L’objectiu d’aquest punt és mostrar els processos que s’han seguit en un ordre 

cronològic i les diferents decisions preses per al desenvolupament pràctic del treball. 

Aquesta part del procés ha sigut amb diferència la més llarga de les tres fases, ja que es 

va iniciar l’agost de 2018 i acabar el març de 2019. 

5.1.1 Guió literari 

El guió cinematogràfic és un document de producció en el que s’exposa el contingut d’una 

obra cinematogràfica amb tots els detalls necessaris per a la seva realització. 

Un director de fotografia no intervé en el procés de guionatge, però pel que respecta a  De 

camino al Norte  l’autor d’aquest treball i director de fotografia del teaser, sí que ha 

participat i pres decisions durant aquest procés. Durant tot el procés de guionatge, 

guionista i director de fotografia han tingut reunions per a desenvolupar una versió 

definitiva del guió. La intenció de desenvolupar una història de manera conjunta era, per 

una banda, mantenir una estreta relació entre els caps de departament i per l’altre 

aconseguir una unitat en l’estil visual i narratiu de la història. D’aquesta manera es van 

poder ajuntar etapes en el procés de preproducció, cosa que va permetre poder a començar 
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a treballar en els diferents processos de manera separada però tots en la mateixa línia, ja 

que s’havia consensuat prèviament les diferents visions de la història. 

Encara que finalment s’ha produït un teaser, la idea original era fer un curtmetratge 

d’aproximadament uns quinze minuts de durada, així que en el guió literari es troba tota 

la narrativa de la història. Aquest procés es va iniciar el mes d’agost de l’any 2018 i 

després de sis versions de guió, a mitjans de novembre de 2018 es va donar com a versió 

definitiva. En l’Annex III del treball s’adjuntarà una còpia de l’última versió del guió. 

5.1.2. Estil visual 

Durant una de les diverses reunions entre el guionista, el director /director de fotografia i 

altres membres de l’equip, es va decidir fer un Google Drive per definir l’estil visual del 

curtmetratge. La idea era que quan els diferents components de l’equip pensessin en el 

curt els hi vingués un mateix estil. Es va dividir en tres carpetes: referents lumínics, 

referents tipus de plans i referents de so. Amb aquestes tres carpetes ja es podia extreure 

una idea general del que volia ser el curtmetratge. A continuació s’exposa  com a exemple 

un dels referents mencionats anteriorment, que van ajudar en un inici per a cercar l’estil 

visual desitjat. A l’Annex IV s’adjuntaran els altres exemples de les mostres visuals que 

es van buscar com a inspiració. 

Fig. 5.1.2.1. Referents estil visual. Font: Elaboració pròpia 

Aquest procés es va desenvolupar paral·lelament a la creació del guió literari, una vegada 

ja s’havia acabat la primera versió. El que va ajudar en aquest punt va ser poder compartir 

diferents punts de vista contraris, per acabar trobant l’estil idoni per a la història.  
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5.1.3. Equip tècnic 

Una vegada acabat el guió literari es van començar els contactes amb els diferents caps 

de departament que es volia que participessin en el projecte. A tots ells se’ls va enviar 

una còpia del guió perquè poguessin donar el seu punt de vista, i en cas que els hi 

interessés el projecte poguessin començar a fer un desglossament del guió. En l’apartat 

d’anàlisi de resultats s’explicarà com es van dividir els rols finalment. 

5.1.4. Càsting 

Paral·lelament es va començar a anunciar el projecte a través de plataformes en línia 

enfocades a posar en contacte a creadors i realitzadors audiovisuals amb actors i actrius 

amateurs, com per exemple Yatecasting o Soloactores. El creador d’aquest treball van 

tenir una participació activa en aquesta fase del procés, especialment en la gestió dels 

anuncis i la cerca de l’espai per a la realització del càsting, però la dinàmica del càsting i 

la selecció dels candidats va córrer a càrrec del director i el guionista del curtmetratge.  A 

través d’aquestes plataformes es va aconseguir un gran nombre de sol·licituds per a 

participar en el curtmetratge. D’aquesta manera es va aplicar un primer filtre a tots els 

participants que encaixaven en el perfil dels personatges que necessitàvem. El següent 

pas va ser buscar un espai per poder realitzar el càsting. Després de fer una recerca per 

internet d’espais útils i disponibles per a llogar es va escollir l’Espai Jove La Fontana, al 

districte de Gràcia. 

Fig. 5.4.1.1 Sala polivalent, Espai Lliure la Fontana. Font: Elaboració pròpia 

Tot seguit es va contactar amb el centre i es va fer una reserva de dues jornades. A 

continuació es va contactar amb tots els interessats a realitzar el càsting presencial i se’ls 

va comunicar la ubicació i les dates del càsting. Una vegada van confirmar l’assistència 



  De camino al Norte - Memòria 64 

es va fer una plantilla amb Excel per organitzar la informació de tots els participants i 

portar un control dels horaris. 

El resultat global va ser molt positiu, amb gairebé trenta participants presencials, es va 

portar a terme sense incidents. Després de revisar les filmacions de tots els participants 

es va escollir el protagonista i el coprotagonista de la història per unanimitat. Encara que 

en un inici el perfil d’edat que es buscava pel protagonista era un home al voltant dels 

quaranta anys, en veure l’acting d’un dels participants es va deixar enrere, ja que havia 

aconseguit el que es buscava: credibilitat. 

Uns dies més tard es va comunicar a tots els participants la decisió que s’havia pres i es 

va començar a treballar amb els actors seleccionats de manera activa, amb una 

comunicació a través de videotrucades per a resoldre dubtes del caràcter dels personatges. 

A més en el càsting presencial es va preguntar quina disponibilitat tenien per al mes de 

març. D’aquesta manera es va poder començar a plantejar quins dies de gravació es podia 

tenir en funció de la disponibilitat de l’equip tècnic i els actors.  

5.1.5. Storyboard i Pla de rodatge 

Un cop es va tenir confirmada la participació de l’equip tècnic i els actors, i tenint assignat 

el mes de març com a data per la gravació es va començar a treballar amb el pla de rodatge 

i l’storyboard. En primer lloc es va fer un desglòs del guió, per a determinar les 

seqüències que es volien gravar per al muntatge del teaser. D’aquesta manera es va poder 

reduir el metratge del guió de manera molt considerable, encara que es van mantenir 

gairebé totes les localitzacions principals de la història. Així doncs es podien reduir els 

dies de gravació i el seu cost, però sense renunciar als elements que caracteritzaven la 

història per aconseguir una peça audiovisual atractiva que permetés aconseguir 

finançament per a la seva producció. 

 Una vegada es van decidir les seqüències que es volien per al teaser es va començar a 

treballar amb l’storyboard per a veure quines necessitats es tindrien per a la seva 

producció. Es va treballar amb el programa d’edició d’imatge Photoshop per a la seva 

creació, a través d’imatges d’estoc, o bé extretes d’algun referent anteriorment analitzat. 

Principalment es va desenvolupar com una eina perquè la resta de l’equip el pogués fer 

servir com a guia visual de com seria la trama. Una vegada acabat el storyboard es va 

compartir a tots els departaments perquè aportessin la seva opinió i es comencés una cerca 
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activa, per exemple, de l’equip de producció dedicat a la cerca de les localitzacions on es 

desenvoluparia la trama o de l’equip d’art per a aconseguir o recrear els objectes 

necessaris per a la filmació del teaser. En l’Annex V  del treball es troba adjunta una còpia 

del storyboard que va desenvolupar el creador d’aquest treball, de manera consensuada 

amb el segon director.  

Un cop realitzat l’storyboard es va centrar l’atenció a desenvolupar el guió tècnic. Aquest 

es va desenvolupar parant l’atenció en distribuir de la manera més lògica possible totes 

les seqüències, ja que el fet de tenir tantes localitzacions complicava la seva compilació 

en un o dos dies de rodatge. A més a més a excepció de dues seqüències d’interior tota la 

resta eren d’exteriors i per tant era inviable unir moltes escenes d’exterior per les hores 

de llum del sol. Així doncs es va creure convenient dividir el rodatge en quatres dies de 

gravació. El primer dia es va decidir rodar les escenes de tancament, així com la carretera 

on se li espatlla el cotxe al protagonista, el bosc i el gorg d’aigua. El segon es va dedicar 

a realitzar tota la seqüència inicial del teaser, amb els plans aeris que obren la història, i 

el pla d’exterior cotxe en el qual la càmera anava amarrada al capó del cotxe a més de 

rodar varis plans amb el coprotagonista. Al tercer dia es va dedicar de manera integra a 

una sola localització, el bar-motel, on es van desenvolupar dues escenes i es va comptar 

el protagonista i dos actors secundaris. Per últim el quart dia es va dividir en dues 

localitzacions, durant el matí a la benzinera abandonada en la que es necessitava de la 

presència del personatge protagonista, l’antagonista i un actor secundari. I a la tarda la 

barra del bar-motel que va ser en una localització diferent a la del tercer dia perquè no es 

disposava d’una barra de bar. Aquests quatre dies es van agrupar en grups de dos dies 

consecutius, cosa que va permetre aconseguir una millor tarifa a l’empresa de lloguer de 

material, i els blocs de dos dies de rodatge van estar separats una setmana 

aproximadament. D’aquesta manera es va poder quadrar la disponibilitat d’actors i equip 

tècnic unificant al màxim possible les seqüències per abaratir el cost del rodatge. En els 

Annexos VI s’adjuntarà el pla de rodatge de cada un dels dies per a veure de manera més 

clara la separació de les seqüències i l’organització del rodatge. 
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5.1.6. Llista de material 

Una vegada es va tenir clara la narrativa del teaser i la tipologia de plans que es buscava 

per a la seva realització es va començar a desenvolupar la llista de material necessari per 

a la seva producció. Com s’ha comentat amb anterioritat es comptava amb un baix 

pressupost i per tant es va intentar minimitzar el màxim el cost del lloguer de material. 

Per aquest motiu es va recórrer a SERMAT, el servei de lloguer de material que tenen a 

disposició els estudiants del centre universitari. Encara que també es van buscar empreses 

de lloguer de material per a proveir un joc d’òptiques per a les seqüències d’exterior del 

primer i segon dia de rodatge. A més el creador d’aquest treball disposava d’un equip de 

càmera en propietat cosa que va abaratir molt els costos. Per al lloguer del material es van 

fer dues comandes de dos dies cadascuna, en funció de la localització on es rodava, 

diferenciant principalment si eren seqüències d’exterior o d’interior, per a reservar i portar 

el material estrictament necessari. Un sobre excés de material que finalment no es fes 

servir dificultava la logística del transport i s’hauria d’agafar un vehicle extra per a 

transportar-lo, per això es va decidir acotar molt el material necessari per a cada un dels 

dies de rodatge. 

Així doncs es va fer una primera comanda a AVISUAL PRO, empresa de lloguer de 

material situada a Barcelona, per llogar un joc d’òptiques esfèriques, i obtenir una imatge 

nítida en les seqüències d’exteriors. També es va tenir en compte que s’hauria d’inventar 

un sistema per a l’ancoratge de la càmera al capó del cotxe. I contactar amb un excompany 

del grau que té en propietat un drone per a realitzar els plans aeris. A més a més es va 

haver d’inventar un sistema d’ancoratge per enganxar la càmera al capó del cotxe, aquest 

normalment es fa amb un sistema de ventoses i barres metàl·liques. A causa del seu elevat 

cost es va desenvolupar un mètode per aconseguir el pla desitjat mitjançant unes cintes 

amb unes sibelles que permetien tensar-la i utilitzant tovalloles i coixins per tenir una 

base sòlida on col·locar la càmera a sobre del capó. El segon dia de rodatge es va comptar 

amb la col·laboració d’un excompany del grau que tenia en propietat un drone i la 

pertinent llicència. Aquestes dues solucions van permetre estalviar molts diners en el 

lloguer del material. 

En segon lloc es va fer una comanda a SERMAT per al lloguer del material d’il·luminació 

necessari per a les seqüències d’interior del bar-motel i la de la barra del bar. En el pla de 

viabilitat s’adjunten les llistes de material utilitzades en els quatre dies de rodatge.  
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5.1.7. Localització tècnica  

Aquesta fase del procés de preproducció va començar a agafar forma poc temps després 

de donar per tancar l’storyboard. Aproximadament un mes abans del rodatge del teaser 

ja s’havien tancat totes les localitzacions principals on es desenvoluparia l’acció.  Es va 

buscar un dia per fer una inspecció tècnica amb l’equip format pel codirector, la cap de 

producció, i el director de fotografia. El que es pretenia amb la localització tècnica de tots 

els escenaris era tenir clara la seva ubicació, i plantejar l’storyboard sobre el terreny per 

a determinar la realització de cadascuna de les escenes. A més va servir per acabar de 

determinar l’ordre del rodatge en funció de cada una de les localitzacions amb la intenció 

d’aprofitar al màxim les hores de llum. 

En el cas de les localitzacions interiors també va servir per veure l’espai, els punts de 

llum, la potència de la qual disposava al recinte i la facilitat per a carregar i descarregar 

el material. No es va pagar cap import per a les localitzacions interiors, ja que, per 

exemple, en el cas del bar-motel es disposava del contacte d’anys anteriors on el creador 

del treball i el codirector/guionista ja havien realitzat un rodatge en el mateix. En el cas 

de la barra del bar es va aconseguir a través d’un amic de manera gratuïta perquè un 

familiar seu n’és el propietari.  

En resum, en tot el metratge del teaser surten un total de set localitzacions diferents, tenint 

en compte que en algú cas les localitzacions comptaven amb diferents ubicacions molt 

pròximes que permetien un rodatge fluid i s’ha contat com una ubicació única. A 

continuació s’explicaran les localitzacions. 

5.1.7.1. Carretera C-153 

Per aquesta localització es va buscar una carretera amb poc trànsit i que encaixés amb 

l’estètica del treball, un paisatge despoblat, sense edificacions a la vista que poguessin 

distreure la vista de l’espectador. Es va trobar una carretera a Sant Pere de Casserres que 

quadrava amb el que es buscava. En la primera visita es va analitzar la sortida del sol i la 

seva posició durant totes les hores del dia mitjançant una aplicació de mòbil gratuïta 

anomenada SunSurveyor. Tot i no ser una carretera gaire transitada tenia l’inconvenient 

que hi havia carrils a doble sentit. Això suposaria una major coordinació entre els 

membres de l’equip per intentar evitar el encreuament amb altres vehicles.  
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Fig. 5.1.7.1.1. Mostra SunSurveyor. Font: Elaboració pròpia. 

5.1.7.2. Bosc 

Aquesta segona ubicació es trobava a escassos minuts de la primera localització cosa que 

facilitava el rodatge. En un principi es va buscar un bosc més frondós però la proximitat 

entre la primera i segona localització va ser un factor determinant. El més complicat en 

aquesta localització era el transport del material, ja que hi havia un camí de terra però 

estava en mal estat i per tant s’hauria de deixar el cotxe a uns tres-cents metres de la 

ubicació i portar el material fins allà per un camí de terra i pedres. Tot i això l’escenari 

era idoni pel que es buscava, ja que l’ombra dels arbres facilitaria el rodatge en les hores 

de més intensitat de llum, que era quan estava previst gravar aquesta seqüència. Aquesta 

seria la segona localització del primer dia de rodatge.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1.7.2.2. Ubicació bosc. Font: Elaboració pròpia. 
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5.1.7.3 El riu ter 

Aquesta ubicació va ser una de les més complexes de trobar. En un inici es va plantejar 

la possibilitat d’enregistrar l’escena final en un llac o un gorg, on el protagonista llencés 

la bossa a l’aigua i posteriorment s’endinsés en ella. Les condicions climàtiques tot i no 

ser estar a ple hivern no eren gaire favorables, ja que l’aigua estava a uns quinze graus i 

per tant l’opció que el protagonista es banyés a l’aigua va quedar descartada. Així doncs 

fent la localització tècnica on s’estava buscant la riba del riu ter amb el monestir de Sant 

Pere de Casseres de fons, buscant un enquadrament similar com l’exposat a continuació. 

Fig. 5.1.7.3.1. Ubicació el riu Ter. Font: https://www.lidiapujol.com/el-cos-sant-

monestir-de-casserres-28-juny-a-les-1930/ 

Encara que es va contemplar la possibilitat de rodar l’escena final en el mirador de la 

figura adjuntada a anteriorment, es va escollir com a la localització final una altra 

ubicació, ja que tenia un simbolisme molt més icònic i era precisament el que s’estava 

buscant la fusió de la terra amb l’aigua per a mostrar la unió de l’ànima amb el cos.  

Fig. 5.1.7.3.2. Ubicació el riu Ter. Font: Elaboració pròpia 
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Aquesta localització estava situada a uns cincents metres del mirador que es veia a la 

figura anterior i es va trobar al fer una cerca de la riba del riu. Aquesta tenia el gran 

aventatge que es podia accedir gairebé fins a la mateixa ubicació a través d’un cami de 

sorra. D’aquesta manera a part de que visualment era més atractiva, ja que el protagonista 

podia baixar per les escales que arribaven fins a l’aigua, tenia un millor accés que 

l’anterior. A més el mirador es trobava en una esplanada on no hi havia ombres i per tant 

la llum era molt més directa. En canvi a les escales hi havia vegetació i uns arbres alts 

que ajudaven a la difusió dels raigos del sol. Per últim la ortientació que tenia era excelent, 

ja que es buscava grabar l’escena durant la posta de sol, ja que seria l’última seqüència 

del primer dia de rodatge per aprofitar la llum de la hora màgica i el sol es posava just 

darrera de les escales. Amb tots aquests factors es va determinar que la ubicació trobada 

durant la localització tècnica era millor que la que s’havia plantejat en un inici.  

5.1.7.4. Carretera BV-1489 

El segon dia de rodatge es gavaria íntegrament en aquesta ubicació. El punt fort de 

la localització és que es tracta d'una carretera de muntanya de quatre quilòmetres i mig 

però està en una zona amb una densitat de població molt baixa, ja que en total hi ha uns 

deu habitatges. Per tant es tracta d'una carretera molt poc transitada cosa que facilitaria el 

rodatge. En aquesta ubicació es desenvoluparia tota la introducció del teaser. 

Començant pels plans aeris a primera hora del matí per evitar tenir ombres del drone a la 

imatge. 

Fig. 5.1.7.4.1. Ubicació carretera. Font: Elaboració pròpia 

Com es pot veure en les fotografies adjuntades la fisonomia de la carretera ressegueix la 

muntanya, i hi ha un gran nombre de corbes que visualment donen molt dinamisme a la 

imatge. A més hi ha molta vegetació i un gran camp de visió que permet una gran varietat 

d’enquadraments, especialment en els plans aeris. D’aquesta manera es va prioritzar el 

paisatge, ja que era un element molt important en la història. Encara que la ubicació també 
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era excel·lent per les necessitats del rodatge. Pel que respecte al desplaçament amb cotxe 

està situat a escassos quaranta-cinc minuts de Barcelona, ciutat d’origen del 

desplaçament. Per últim en tractar-se d’una carretera de sentit únic va permetre a l’equip 

de producció tallar el trànsit en cas que pugés un cotxe mentre s’estigués gravant una 

presa. 

5.1.7.5. Hostal Isla Cristina 

Aquest hostal està situat al centre de la ciutat de Mataró. En un inici es va plantejar l’opció 

de buscar un motel de carretera que tingués habitacions per realitzar les escenes interiors 

a l’habitació, la recepció i la barra de la zona de bar, a més de realitzar una pla a l’exterior 

del local de l’arribada i la sortida dels personatges. Finalment no es va trobar cap opció 

idònia i es va optar per realitzar la seqüència interior en l’hostal Isla Cristina, el qual va 

cedir l’espai de manera gratuïta. Així doncs no era possible la gravació dels exteriors del 

bar-motel, ja que aquesta localització estava en plena ciutat i no encaixava en el perfil de 

motel de carretera.  

Fig. 5.1.7.5.1. Mapa Mataró. Font: Captura pantalla Google Maps 

Així que es va decidir utilitzar l’espai interior de l’hostal i buscar una segona localització 

per a l’escena de la barra del bar. En la localització tècnica es va veure que l’espai era 

bastant petit i per tant s’havia de treballar amb un equip reduït. També es va veure que 

per a la realització del pla seria necessari un objectiu gran angular, ja que el passadís era 

molt estret i s’havia de col·locar la càmera i una grua d’un metre. 
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Fig. 5.1.7.5.2. Hostal Isla Cristina. Font: Elaboració pròpia 

L’hostal es trobava en una segona planta amb ascensor, així que pel que fa al material de 

càmera i d’il·luminació es podria carregar sense problemes. A més es va veure que davant 

de l’edifici hi havia un espai de càrrega i descarrega que, en cas d’estar lliure, facilitaria 

descarregar el material. Al ser una localització interior seria necessari utilitzar material 

d’il·luminació, que en aquest cas es llogaria a SERMAT i per tant la recollida i tornada 

de material es podria fer al mateix dia de rodatge. Pel que fa a les entrades de llum a les 

habitacions, els espais comuns com la recepció o el passadís no tenien finestres, i a les 

habitacions sí que hi havia, però estaven tapades per una lona de plàstic, ja que la façana 

de l’edifici estava en obres.  

En relació amb els punts de llum, les habitacions tenien diversos endolls per poder 

connectar els llums i il·luminar l’escena. Es va consultar al propietari i no va posar cap 

problema perquè s’utilitzessin. El principal inconvenient era que la gravació s’hauria de 

fer amb l’hostal en funcionament, així que l’escena de la recepció es complicaria una 

mica. A més s’hauria de treballar en silenci perquè les altres habitacions estarien plenes. 

Per tant, es va tenir en compte que el dia de la gravació podrien haver-hi problemes amb 

els sorolls indesitjats. Tot i això es va escollir aquesta localització, perquè encaixava amb 

l’estil que es buscava per a l’escena i on es disposava d’espais comuns per a la gravació 

a diferència de les altres opcions.  

5.1.7.6. Collada de Parpers 

A la collada de Parpers hi ha una antiga benzinera abandonada. Per a la realització del 

teaser es va trobar oportú escollir aquesta escena del guió literari, encara que no se sabia 

amb certesa si es podria trobar una ubicació que encaixes en el que s’estava buscant. Es 

va trobar aquesta antiga benzinera situada a uns vuit kilòmetres de la població de Dosrius. 
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En aquesta ubicació el que es buscava per sobre de la resta era un pla general que permetés 

ubicar els personatges en l’escenari. 

El principal inconvenient és que a l’estar abandonat no hi havia sortidors de benzina per 

simular com el protagonista omplia el dipòsit del cotxe. Tot i això el més important era 

aconseguir una localització que estigués abandonada i no hi hagués un gran trànsit de 

persones. Així doncs la ubicació complia amb tots els requisits que es buscava, estar 

abandonada, proximitat geogràfica i estar poc concorreguda. Pel que fa a l’accés amb el 

cotxe estava tancat amb unes tanques de formigó però es podia accedir pujant per sobre 

d’una petita vorera. Pel que fa a l’orientació es va decidir programar el rodatge pel matí, 

per aprofitar la llum natural que entrava lateralment entre les deu i les onze i mitja del 

matí. 

Fig. 5.1.7.6.1. Ubicació benzinera. Font: Elaboració pròpia 

5.1.7.7. Bar-Restaurant La pineda 

Aquesta ubicació es va escollir per a realitzar el pla de la barra del bar. En un inici es va 

plantejar realitzar la seqüència sencera però es va descartar quan es va anar a visitar la 

localització, perquè l’atmosfera del local no acabava d’encaixar amb la de la història. Per 

altra banda, el que es tenia molt clar per a la realització del teaser era que s’havia de rodar 

el pla de la barra. En aquest aspecte la localització sí que complica amb el que es buscava, 

ja que el cap i a la fi, el que es buscava era una barra. 
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Fig. 5.1.7.7.1. Ubicació Bar-Restaurant. Font: Elaboració pròpia 

Respecte a la seva ubicació es trobava al polígon industrial de Llerona. Tenia un bon 

accés per arribar-hi amb cotxe i per carregar i descarregar el material. A l’interior del 

local hi havia un espai diàfan amb la barra a la part dreta del local, i les taules i cadires es 

podien apilar en un racó. Pel que fa als punts de llum el local comptava amb endolls a 

gairebé a totes les parets. Pel que fa a l’entrada de llum natural el bar tenia tres finestres, 

però aquestes també tenien uns porticons de fusta que permetien tapar l’entrada de llum. 

Aquest últim punt és rellevant perquè la seqüència representa que és de nit i per tant 

l’entrada de llum no interessa. Així doncs el local complia les condicions necessàries per 

a la realització del pla que s’havia plantejat inicialment.  

5.1.8. Esquemes de Llum    

Un cop es va realitzar la visita a totes les localitzacions del teaser es va començar a 

treballar en els esquemes de llum per a les escenes que necessitaven il·luminació en els 

espais d’interior. Aquests esquemes es van fer per a tenir un plantejament previ al rodatge, 

d’aquesta manera es podria mostrar l’equip tècnic i resoldre dubtes. A més a més es van 

realitzar tenint en compte l’anàlisi de referents fet anteriorment. L’objectiu principal 

d’aquesta anàlisi era aconseguir esbrinar quines eines van utilitzar i poder aconseguir una 

estètica visual similar.  

Així doncs es van fer els esquemes de llum necessaris i es van realitzar un total de quatres 

esquemes de llum, un per a cada pla plantejat l’stroyboard en escenes d’interior. Una 

vegada acabats es va revisar la llista de material d’il·luminació i es van fer petites 

modificacions. 
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Fig. 5.1.8.1. Exemple esquema de llum. Font: Elaboració pròpia 

Per realitzar els esquemes d’il·luminació es va utilitzar un programa gratuït anomenat 

ShotDesigner. Amb aquest es van posar tots els elements principals que es trobarien en 

el set, com els personatges, la posició de la càmera, el micròfon i els focus d’il·luminació.  

5.3.2 Producció 

En aquesta fase del procés es van posar en pràctica tots els coneixements extrets de la 

investigació teòrica realitzats en aquest treball. A més a més és on es va materialitzar tota 

la feina feta a la fase prèvia de preproducció. Durant aquesta fase van haver-hi diferents 

situacions durant el rodatge, la majoria d’ells havien estat previstos, però en algun cas 

van sorgir certs problemes que van modificar el plantejament inicial. 

Per explicar aquesta fase en l’apartat de l’anàlisi de resultats es farà una distinció de cada 

un dels dies de rodatge i s’explicaran els problemes i les solucions de cadascun d’ells. 

5.3.3 Postproducció 

En un principi la tasca d’edició la volia fer el director i guionista juntament amb el director 

de fotografia i creador d’aquest treball, ja que no s’havia definit un editor pel projecte. 

Com es va enrederir l’entrega del treball es va començar a plantejar l’opció d’externalitzar 

el muntatge del teaser per donar-li un altre punt de vista extern als creadors. Finalment 

es va donar amb un conegut en comú que estava disposat a realitzar el muntatge. Una 

vegada va acceptar el treball es va fer una primera reunió per explicar-li la història, 

comentar el material que s’havia rodat i passar-li els arxius bruts dels quatre dies de 

rodatge. Una vegada es va posar a treballar en el projecte es va mantenir el contacte per 
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a veure com evolucionava el muntatge i comentar possibles modificacions. Igual que en 

els apartats anteriors s’explicaran els detalls concrets de la postproducció en l’anàlisi de 

resultats. 

5.3.3.1. Correcció de color  

Aquesta fase del procés va ser realitzada pel creador d’aquest treball encara que només 

es va poder fer una primera edició del tractament del color i serà la que s’entregarà com 

a part pràctica. Es va utilitzar el programa d’edició gratuïta Davinci Resolve per a fer la 

correcció del color. Aquest programa permet configurar amb exactitud les 

característiques tècniques utilitzades en el rodatge, especificant el model de càmera o el 

còdec amb el qual es va enregistrar. Com que els clips bruts del rodatge estaven 

enregistrats en RAW es van poder modificar tots els paràmetres de càmera com per 

exemple la sensibilitat ISO o la temperatura de color dels clips.  

Pel que fa a la correcció de color es va fer una edició bàsica per aconseguir una imatge 

nítida i visualment atractiva. En tot moment es va tenir en compte el referent de color 

analitzat anteriorment en aquest treball. D’aquesta manera es va treballar cada pla per 

aconseguir igualar els plans correlatius o de la mateixa escena per aconseguir una 

continuïtat lumínica i de color entre ells. A més en aquesta fase del procés es va poder 

aprofitar el rang dinàmic de 18 stops de la càmera per a recuperar les zones de la imatge 

que en el rodatge es va decidir sobreexposar o subexposar, com el cel en l’exterior o les 

zones fosques en el motel. Donat que es coneixien les prestacions tècniques que oferia la 

càmera es va poder aprofitar i corregir les imperfeccions en la postproducció. En algun 

pla es va re enquadrar la imatge per a donar més dramatisme a l’escena, ja que haver 

treballat amb 5K es podia retallar la imatge sense perdre resolució en l’exportació final  
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6. Anàlisi i resultats 

A continuació es farà un anàlisi d’alguns dels apartats esmentats durant la metodologia 

(preproducció, producció i postproducció) explicant alguns problemes i solucions que 

van sorgir durant el procés. I per últim es presentarà la sinopsi, el cartell i les fitxes 

tècnica, artística i d’equip. 

6.1. Preproducció 

6.1.1. Anàlisi estil visual 

Tal com s’ha comentat es van fer uns documents amb diferents estils visuals possibles 

per al teaser. Després de contemplar les diverses opcions es va decidir escollir True 

Detective com a refent per a l´ús que fan de la il·luminació interior i perquè  fan servir 

una combinació de colors vius que ajuden a justificar la narrativa de la història. En el guió 

literari es va decidir que, per exemple, el bar-motel de carretera, fos un lloc visualment 

atractiu on es mostressin els diferents pecats carnals com l’avarícia o la luxúria per a 

mostrar subtilment que el protagonista està en el llimbs i que tot el que hi ha fora la 

carretera intentarà atrapar al protagonista perquè no arribi al més enllà. Finalment no es 

va poder aconseguir del tot, ja que es volien mostrar altres pecats, com el de la gola amb 

una família obesa menjant a una taula, però no es va aconseguir una localització que 

mostrés el caràcter que es volia per aquella seqüència. Però en aquest espai sí que es va 

voler remarcar el contrast amb l’exterior i utilitzant colors saturats i una paleta de colors 

de verds, vermells i magentes per representar la luxúria. Com la idea en aquesta seqüència 

va ser mostrar les temptacions i es va decidir trencar l’estètica visual que s’havia treballat 

fins al moment. Això implicava un risc en l’àmbit narratiu i tècnic, perquè s’havia 

d’integrar subtilment, de manera que l’espectador s’ho cregués sense posar en dubte el 

canvi. 

L’altre gran referent a nivell visual va ser la sèrie Breaking Bad, que en un inici no s’havia 

plantejat com a tal, però es va veure adient replantejar la manera de realitzar les 

seqüències d’exterior. Amb aquest referent es va donar més protagonisme a les 

localitzacions exteriors, ja que, igual que a la sèrie, juguen un paper fonamental a la 

història perquè la carretera es el nexe d’unió del món dels vius amb el dels morts. És per 
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això que es va buscar un estil d’il·luminació naturalista, és a dir que la llum sempre estigui 

justificada per l’espai on es troben els personatges.  

Pel que respecta al ritme i els moviments de càmera en un inici es va pensar en plans 

estàtics utilitzant una estructura per ancorar la càmera a l’exterior del cotxe. A mesura 

que avança la història i la tensió dramàtica d’aquesta, es van anar introduint 

progressivament plans en moviment.  

6.1.1.1. Paleta de colors 

En aquest apartat s’ha volgut mostrar la paleta de colors de dos frames del teaser per 

entendre l’estètica visual de tot el projecte. Per aquest motiu s’ha escollit un pla interior 

i un pla a l’interior del cotxe, ja que és on es desenvolupa gran part de la història.  

Tal com es veu en les paletes de color i com ja s’havia dit anteriorment, s’ha volgut fer 

ús de tons neutres durant tot el camí, a excepció del bar-motel que es mostren colors més 

vermellosos per representar la luxúria.  

Fig. 6.1.1.1.1. Paleta de colors. Font: Elaboració pròpia. 

Fig. 6.1.1.1.2.. Paleta de colors. Font: Elaboració pròpia. 
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6.1.2. Anàlisi equip tècnic 

En un inici es van definir els rols de direcció, cap de producció, director d’art, cap de 

vestuari, ajudant de càmera, direcció d’actors i DIT. A mesura que avançava la 

preproducció es va decidir escurçar el metratge, ja que era inviable produir un 

curtmetratge per un tema econòmic. D’aquesta manera es va decidir realitzar un teaser 

que captés l’essència de la història i a través de la seva producció es pogués fer una cerca 

de finançament extern. Per aquest motiu es va reduir els membres de l’equip tècnic de tal 

manera que es reduïssin els costos de producció. Finalment es va crear un equip tècnic 

petit, per a la realització del teaser, que va comptar amb el creador d’aquest treball com 

a director de fotografia i operador de càmera, un ajudant de càmera, el guionista com a 

codirector, un operador de dron, una cap de producció i un tècnic de so. D’aquesta manera 

es reduiria considerablement el cost de la producció, a la vegada que es comptava amb 

un petit equip tècnic per a  solucionar qualsevol inconvenient durant el rodatge.  

6.2. Producció 

Tal com s’ha esmentat en l’apartat de metodologia a continuació s’analitzarà 

minuciosament cada un dels dies de rodatge i els problemes sorgits durant el procés de 

gravació. 

6.2.1. Dia 1 

El primer dia de rodatge es va realitzar a les proximitats del monestir de sant Pere de 

Casseres. Per aquest motiu l’equip de rodatge es va desplaçar fins allà amb transport 

privat. En aquest dia de rodatge no hi havia escenes d’interior, i per tant, el transcurs de 

la jornada de rodatge depenia  de les condicions climatològiques i de les hores de llum.  

Seguint el pla de rodatge es va començar la jornada per la seqüència on el protagonista 

està conduint el cotxe per la carretera i de cop i volta el motor comença a treure fum i es 

veu obligat a parar. Per a realitzar aquest pla, la càmera és a l’interior del cotxe, i com 

que l’espai interior no era molt gran només va poder pujar al cotxe l’operador de càmera 

i director de fotografia, l’ajudant de càmera i el tècnic de so. En aquesta seqüència es va 

treballar amb un objectiu 24 mm. Amb aquesta òptica es va poder aconseguir 

l’enquadrament plantejat. A més es va treballar amb un diafragma f/5.6 que aconseguia 

una profunditat de camp no gaire amplia, però suficient per a enfocar el protagonista i el 
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que tenia davant. Per compensar l’exposició que hi havia a l’interior del cotxe i la que hi 

havia a l’exterior es va utilitzar un filtre ND6, de dos passos i un filtre polaritzador per 

aconseguir un cel més nítid i blavós. La principal complicació de la seqüència era simular 

com el motor del cotxe s’espatllava i començava a treure fum. Per aconseguir-ho es van 

utilitzar unes bombes de fum, de color blanc i de color negre, però només es van comprar 

quatre unitats i per tant el pla havia de realitzar-se en un màxim de quatre preses. 

Una vegada s’havia explicat l’acció a l’actor i es va compondre l’enquadrament del pla 

es va començar a rodar. Per un tema de raccord i de fluïdesa del rodatge es va decidir 

gravar tota la seqüència sense talls. Principalment perquè la durada de les bombes de fum 

era d’uns dos minuts i mig i es volien aprofitar al màxim. El punt inicial des d’on es 

començava l’acció era un descampat al costat de la carretera, i el punt final era una 

desviació a un camí de sorra. En el punt final és on estava la resta de l’equip tècnic a 

excepció de l’auxiliar de càmera que es quedava al punt d’inici un cop s’havia fet la 

claqueta i encès la bomba de fum. Com que la carretera era de dos sentits i es volia evitar 

que apareguessin altres vehicles en direcció contrària es va mantenir una comunicació per 

intentar evitar al màxim aquesta situació. Després de la primera pressa es van corregir 

petits detalls d’actuació, i ens vam adonar que el fum produït per la bomba de fum havia 

entrat a l’interior del cotxe a través dels conductes de l’aire condicionat.  

Fig. 6.2.1.1. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Així que es va voler solucionar i per la segona pressa es van tancar per evitar l’acumulació 

de fum a l’interior del vehicle. Un cop revisat el material es va observar que en tancar els 

ventiladors del cotxe l’efecte de fum era molt menor i no donava la sensació que 

s’espatllés el motor. Per aquest motiu es va decidir tornar a obrir els ventiladors de 

l’interior i fer un altra pressa. En aquest tercer intent es va aconseguir el que es buscava, 

un acting creïble i poc trànsit dins de l’escena.  Així doncs va sobrar una bomba de fum 

que va permetre realitzar una altre presa des del punt final on s’aturava al cotxe. Amb 
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aquestes presses es van buscar diferents enquadraments que complementessin el 

muntatge final, oferint nous punts de vista. Encara que el resultat no va funcionar gaire 

bé perquè al col·locar la bomba de fum a l’exterior del cotxe es veia la procedència de la 

bomba de fum i la direcció del fum, fent que l’acció no fos gaire creïble.  

A continuació es va seguir amb la seqüència que estava plantejada en el pla de rodatge 

on el protagonista està caminant pel bosc transportant una bossa. Es van realitzar un total 

de tres plans diferents, fent un seguiment del personatge des de davant, des de darrera i 

un últim amb la càmera estàtica que l’acompanyava amb una panoràmica. Per a realitzar 

aquests plans es va seguir treballant amb l’objectiu 24 mm però en aquesta ocasió es va 

utilitzar una obertura de diafragma més oberta, amb una obertura de f/4. D’aquesta 

manera es va poder compensar la falta de llum natural que hi havia a causa de gravar les 

escenes sota l’ombra del bosc.  

Fig. 6.2.1.2. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar en les figures adjuntes es van aprofitar els raigs del sol per a crear 

a l’anomenat efecte flare. Aquest va ser buscat de manera intencionada i es va plantejar 

en la fase de preproducció. Per aconseguir-ho va ser molt important la ubicació i la seva 

orientació respecte a el sol. És per això que en fer la localització tècnica es va buscar un 

tir de càmera que tingués el sol de cara, vora el migdia, que era l’hora prevista per a gravar 

aquesta escena. El tractar-se de plans de seguiment no van haver gaires problemes a l’hora 

de realitzar-los i es va tenir temps suficient per a fer repeticions fins a aconseguir el 

resultat desitjat. 

Per últim ens vam desplaçar a l’última ubicació del dia, a la riba del riu Ter. En aquesta 

localització el més important era aconseguir una continuïtat lumínica i anar amb compte 

amb el raccord dels moviments del personatge, ja que es volia captar l’escena des de 

diferents punts de vista. El fet de decidir enregistrar la seqüència durant l’hora màgica 

complicava la seva realització, ja que no hi havia massa temps per a repetir o per possibles 
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errors tècnics, ja que una vegada que se’n va el sol la llum canvia dràsticament en pocs 

minuts. Així que es va començar a gravar l’escena una estona abans de la posta del sol 

amb un ordre concret, començant des de l’inici de l’escala amb la càmera col·locada 

darrere del personatge i gravant tota l’acció des de diferents punts de vista.  

Fig. 6.2.1.3. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

En aquest primer pla es va gravar una panoràmica vertical que començava amb la càmera 

al cel i anava baixant lentament fins a trobar amb el personatge. Per aquesta pla es va 

treballar amb el mateix objectiu 24 mm i una obertura f/4. En aquest cas si es van tornar 

a fer servir els filtres ND 6, i el filtre polaritzador per aconseguir un color blavós més 

intens. Com es pot apreciar en la figura de l’esquerra encara hi havia una mica de llum 

directe, que generava un dibuix a la caçadora del protagonista amb les ombres de les 

branques dels arbres. Altra vegada l’orientació de la ubicació i l’hora en la que es va 

gravar l’escena van ser claus per aconseguir una il·luminació interessant sense l’ús de 

focus artificials.  

Fig. 6.2.1.4. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Una vegada es va gravar aquest primer pla que comportava un moviment de càmera i per 

tant tenia una major complicació tècnica es va canviar l’enquadrament de la càmera, 

pujant el seu eix i contrapicant la imatge per aconseguir un enquadrament més simètric. 

Es va decidir gravar tota l’acció des de l’inici de l’escala fins a gairebé el final. Una 

vegada es va aconseguir una presa bona es va canviar l’enquadrament, buscant el contra 

pla del que s’acabava de gravar, aprofitant que l’eix del tir de càmera estava exactament 

en el centre en els dos casos. Com es pot apreciar en la figura de l’esquerra el sol encara 
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estava present en la imatge generant un contrallum en les soques dels arbres. Encara i així 

es va haver d’obrir un pas el diafragma per a compensar la falta de llum en les zones 

fosques de la imatge.  

Les dos últimes presses del dia van anar condicionades per la falta de llum i per tant es 

van haver de desenvolupar amb molt poc temps i sota pressió per aconseguir tot el 

material que es buscava. A més a més es van realitzar diferents plans que finalment no es 

van utilitzar en muntatge on el protagonista llença la motxilla a l’aigua.  

Fig. 6.2.1.5. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

La imatge de l’esquerra va ser l’última que es va gravar en la jornada i es pot apreciar que  

començava a faltar llum a la zona on es troba el personatge. En aquest cas es va voler 

agafar l’acció des d’un angle general per a ubicar el protagonista a l’escenari. Tot i que 

no hi havia les condicions lumíniques ideals es va poder compensar la falta de llum obrint 

un stop el diafragma i traient el filtre ND de dos passos. Es va utilitzar l’objectiu 24 mm 

per a realitzar la imatge adjunta encara que va donar temps de fer un canvi d’òptica i es 

va muntar el 50 mm per a tenir un pla general més tancat. Encara que aquest finalment 

no es va utilitzar en el muntatge. En la figura de l’esquerra es va tenir molt poc marge, ja 

que la mida de l’escala i el seu estat no van permetre gaire llibertat de moviment i només 

van fer possible que estigués al set l’operador de càmera i director de fotografia i el tècnic 

de so. Encara i així va aconseguir un pla amb un gran dinamisme, ja que el protagonista 

s’asseu i la càmera l’acompanya. Per aconseguir-ho es va treballar càmera en mà utilitzant 

només el suport estatiu amb les manetes per a poder controlar millor el pes de la càmera. 

A més es va aconseguir gravar en el moment oportú, ja que els raigs de sol il·luminen el 

cap del personatge separant-lo una mica del fons.  
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6.2.2. Dia 2 

El segon dia de rodatge es va realitzar en les proximitats del municipi Figaró-Montamany. 

En aquesta jornada es va comptar amb la col·laboració d’un operador de dron per a 

realitzar les seqüències aèries. Seguint el pla de rodatge que es va planificar a la fase de 

preproducció es va començar la jornada de gravació per les seqüències aèries per evitar 

tenir l’ombra del dron en la imatge. Es van donar les indicacions a l’actor que seria 

l’encarregat de conduir el cotxe encara que al ser un pla zenital tampoc es veia qui estava 

al volant però així es va començar a habituar a la seva conducció per a les seqüències 

posteriors.  

La localització escollida era una corba de 180 graus i una recta a part de la mateixa 

carretera i el paisatge de muntanya que s’aprofitaria per enregistrar algun pla general de 

seguiment per a tenir una major varietat de plans aeris que es poguessin fer servir per a 

enllaçar seqüències en la fase de muntatge. Les dues ubicacions escollides tenien les 

característiques necessàries per a realitzar els plans plantejats al storyboard i gràcies a 

l‘estabilitzador d’imatge de  tres eixos es va aconseguir enquadrar la imatge com es volia. 

Fig. 6.2.2.1. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar en les imatges el que es buscava amb aquests dos plans que obren 

el teaser era una continuïtat entre ells. Per això es van fer servir les guies que oferia el 

sistema operatiu que utilitza el dron que mostra la regla dels terços, per aconseguir que 

la carretera tingués una mida igual en els dos plans i que estiguessin en la mateixa posició. 

Tot i els esforços va haver un petit desajust i no acaben de tenir la mateixa proporció però 

a l’afegir un tall en el muntatge i un petit reenquadrament la sensació de continuïtat sí que 

es va aconseguir. Per últim el fet que en la imatge de l’esquerra tingui les ombres de 

l’arbre dibuixades a terra es va tenir en compte en la fase de preproducció i es va buscar 

la millor hora per gravar-la que era al voltant de les nou del matí. En canvi en la imatge 

de la dreta no es veuen ja que es va utilitzar l’únic tros de la carretera que era totalment 
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recta, i no hi havia arbres amb l’altura suficient per aconseguir que es produïssin aquestes 

ombres a terra. Tècnicament es va enregistrar a 24 frames per segon a una resolució de 

4K i amb una focal de f/8. Una vegada realitzat aquests dos plans es van realitzar dos 

plans de seguiment del cotxe. Per l’enregistrament de les imatges aèries es va estar una 

hora i quinze minuts aproximadament. 

A continuació es va procedir a muntar l’equip de càmera per a realitzar la seqüència més 

complicada del dia, on s’havia de col·locar la càmera al capó del cotxe. Per a poder-la 

col·locar es van utilitzar unes tovalloles, uns coixins i unes cintes amb sivelles que 

permetien tensar les cintes i amarrar la càmera el més fort possible per evitar vibracions 

o moviments. Pel que fa al material de càmera es van muntar el mínim d’accessoris 

necessaris per a realitzar el pla, utilitzant la sabata de càmera i les barres metàl·liques per 

a utilitzar-les  com a ancoratges, el monitor, la bateria, un objectiu 14 mm, el filtre 

polaritzador i el filtre ND6.  

Fig. 6.2.2.2. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

 

Fig. 6.2.2.3. Col·locació càmera al cotxe. Font: Elaboració pròpia 

El suport que es va desenvolupar va complicar amb les expectatives, ja que va resistir als 

sotracs del camí i a les vibracions generades pel motor del cotxe aconseguint un pla amb 

una gran fluïdesa gràcies al moviment del cotxe. En la primera presa es va anar amb més 
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cura per a comprovar que l’ancoratge no es destensava o es movia. Una vegada revisat el 

material de la primera presa es van donar certes indicacions a l’actor i es va incrementar 

la velocitat de conducció per augmentar la sensació de moviment. Es van realitzar un total 

de cinc preses, encara que a la tercera es va aconseguir un resultat òptim, però 

malauradament va entrar un pèl entre els filtres de càmera que va fer repetir el pla, treure 

els filtres i netejar-los.  

Una vegada s’havia donat per bo el pla de l’exterior del cotxe es va desmuntar el sistema 

d’ancoratge i es va començar a treballar en el pla que tindria la mateixa acció però des de 

l’interior del cotxe. Una de les complicacions que tenia aquest pla era aconseguir una 

fluïdesa del moviment de càmera, ja que es volia acompanyar els moviments del 

personatge de manera subtil. Com que l’espai interior no era massa gran no es podia 

utilitzar un estabilitzador d’imatge electrònic per a corregir els possibles moviments o les 

vibracions, ja que la seva dimensió és considerable. En canvi es va utilitzar una muntura 

de càmera simple amb els grips per agafar el pes de la càmera amb les mans. Igual que 

en el pla anterior en l’acció el protagonista que està conduint el cotxe es creua a la 

carretera amb un desconegut que recorre el camí a peu. Per tant es van haver d’acotar les 

marques pel personatge secundari i indicar molt bé quan havia de començar a caminar 

per a tenir-lo dins de l’enquadrament. Pel que fa als aspectes tècnics es va seguir utilitzant 

el filtre polaritzador per aconseguir el mateix color de cel en totes les seqüències i el filtre 

ND6 per a poder rebaixar el diafragma de la càmera i aconseguir una menor profunditat 

de camp. En aquest cas es va obrir el diafragma a f/5.6 perquè a l’interior del cotxe no hi 

havia tanta llum com a l’exterior i es veia més fosc. Per això es va decidir sobre exposar 

una mica les altes llums i no les baixes, per rebaixar-les posteriorment en la fase 

d’etalonatge. 

Fig. 6.2.2.4. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 
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Per  a tenir una mica més d’espai i mobilitat dins del cotxe es va enretirar el reposa caps 

del copilot per aconseguir aquesta angulació de càmera respecte el personatge. D’aquesta 

manera es va poder fer servir el seient per a repenjar el pes de la càmera i aconseguir una 

major estabilitat. Així es va aconseguir tenir una imatge estàtica però amb la llibertat per 

seguir l’acció del personatge en tot moment.  

Una vegada es va donar per bo el pla de l’interior del cotxe es va canviar la ubicació i es 

va desplaçar l’equip de càmera. En aquest cas es va ubicar la càmera en un descampat i 

el cotxe s’aturava just davant de la càmera. Aquesta estava repenjada sobre el trípode 

però sense estar trincada, simplement recolzada per a simular que estava sota el trípode i 

en el moment precís poder fer un seguiment del protagonista sortint del cotxe. Aquest pla 

va suposar una gran complexitat tècnica, principalment pel moviment que comportava fer 

el seguiment en el moment exacte i a una gran velocitat, perquè la càmera estava ubicada 

a uns dos metres i mig de la porta del pilot. A més es va haver de fer un ajustament del 

focus de la imatge, i no es comptava amb un sistema d’enfocament a distància cosa que 

va dificultar encara més el pla. Es van realitzar un total de vuit intents i finalment es va 

donar per bona la vuitena presa. Aquesta es va enregistrar amb una f/11 i es van treure el 

filtre ND6, ja que es volia tenir una major profunditat de camp i un enfocament més 

ampli. Encara que en el muntatge final no es va utilitzar la seqüència sencera, ja que era 

bastant llarga i trencava el ritme de muntatge. Encara i així es van utilitzar diferents 

trossos de la seqüència intercalats amb els plans des dels altres punts de vista com el pla 

de capó o el de l’interior del cotxe.  

Fig. 6.2.2.5. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Com es pot apreciar en la imatge altra vegada el factor de l’orientació en la que es trobava 

la ubicació i l’hora en la que es va enregistrar va ser clau en el rodatge. Degut al fet que 

el sol estigués de fons es van aconseguir els flares i una situació lumínica interessant, ja 
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que els personatges tenen els raigs del sol a l’esquena i els hi marca les faccions a més de 

separar-los del fons.  

Finalment es van gravar un parell de plans recurs per acabar la jornada de rodatge. 

Aquests es van realitzar a l’interior del cotxe a última hora de la tarda quan hi havia una 

llum més suau i difusa. A més a més es van planificar a última hora del dia per si es donés 

el cas que hi hagués alguna complicació durant el rodatge que ens fes anar amb retard es 

poguessin suprimir o intentar realitzar un altre dia.  

Fig. 6.2.2.6. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

En la figura de l’esquerra es veu un dels elements creats per els departament d’art per a 

la realització del teaser. Es van voler afegir referències de simbolismes egipcis i un mapa, 

ja que és la guia que te el protagonista per a seguir el seu camí. El pla de l’esquerra va ser 

una mica més complicat, ja que tenia un canvi d’enfocament, a part que l’actor havia de 

moure el mirall i deixar-lo en el punt just per a veure l’altre actor. A més el personatge es 

veu a través d’un mirall i es troba per darrere del vidre del cotxe. Així que es van fer 

diversos intents fins a aconseguir que tingués el moviment just i estigues enfocat.  

6.2.3. Dia 3 

El tercer dia de rodatge es va dedicar exclusivament a la gravació de la seqüència del bar-

motel. Com ja s’ha mencionat anteriorment aquest està ubicat a la ciutat de Mataró i el 

vam tenir a la nostra disposició de manera gratuïta però no en exclusiva ni amb total 

disponibilitat horària. Es va acordar amb el propietari començar la jornada a les tres de la 

tarda i no allargar el rodatge més enllà de les set de la tarda. Per tant es va planificar un 

pla de rodatge molt acotat per a complir amb tots els plans que volien realitzar en la 

localització.  

En principi només havíem de gravar un total de tres plans a la localització, però el fet 

d’haver de carregar i descarregar el material de càmera i d’il·luminació, aparcar el cotxe, 
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preparar el set i corregir les possibles alteracions del plantejament inicial d’il·luminació 

deixaven aproximadament menys d’una hora per a realitzar cada pla. Així doncs es va 

decidir començar pel que suposava una major complicació tècnica, ja que hi havia un 

moviment de càmera vertical utilitzant una grua. Perquè en el cas que s’allargués la seva 

realització i haguéssim de marxar del bar-motel per falta de temps, tinguéssim el pla més 

important per a la narrativa del teaser. 

Fig. 6.2.3.1. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Visualment  la càmera comença a terra i puja en el seu eix vertical amb el moviment que 

fa l’actriu en treure’s la bata. Una de les complicacions era quadrar aquest moviment amb 

el de la càmera, a més que hi ha un canvi d’enfocament. Quant a la il·luminació es va 

treballar amb dues fonts de llum de tipus fluorescent, una Kino flo de 1,20m de quatre 

tubs i un altre de 0,6m. Les dues es van filtrar amb un filtre amb White difusion ½ per 

aconseguir una llum més suau, a més d’utilitzar uns filtres de color magenta per a 

il·luminar el primer terme del pla i un de color blau turquesa per al segon terme. Per a 

donar una mica de textura es va voler omplir l’espai amb una mica de fum. Per 

aconseguir-ho es van utilitzar dos vaporitzadors de fum, ja que no es tenia un gran 

pressupost per a llogar una màquina de fum, i es va aconseguir el mateix efecte. 

Fig. 6.2.3.2. Esquemes de planta. Font: Elaboració pròpia 

En la Figuera de la dreta es mostra el plantejament inicial que es va fer en la fase de 

preproducció. La idea inicial era utilitza la Kino de dos tubs, de manera lateral al 
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personatge que es troba dins de l’habitació, però una vegada estava col·locada es va 

observar que el contrast que generava a la cara del personatge no era el que s’esperava. 

Per aquest motiu es va decidir volar la Kino utilitzant un Ceferino i una espasa perquè 

quedes just a sobre del personatge i il·lumines el seu cap, a la vegada que la  Kino de 

quatre tubs col·locada al passadís il·luminava lleugerament el seu rostre, especialment 

quan treu el cap pel passadís per mirar que no hi ha ningú. Tècnicament el pla es va gravar 

amb un objectiu zoom Canon 16-35 mm f/2.8, a 20 mm f/4 i dos terços.  A continuació 

es van realitzar dos plans més a dins de l’habitació, els quals es va utilitzar el mateix 

objectiu, i els mateixos filtres de colors. Per a finalitzar la jornada es va anar a la recepció 

de l’hostal on hi havia un petit taulell i un armari per les claus de les habitacions. Allà es 

va gravar un pla amb el propietari de l’establiment que prèviament s’havia ofert per a fer 

de recepcionista i a l’equip de càsting li va semblar un bon candidat. Els esquemes de 

llum previs i definitius que es van utilitzar estaran adjunts a l’Annex VII. 

6.2.4. Dia 4 

El quart dia de rodatge es va realitzar a la collada de Parpers, ubicació on hi ha una antiga 

benzinera abandonada. Aquesta està situada a les proximitats del terme municipal de 

Dosrius. Es va començar el rodatge pel pla general on es veia la benzinera de fons. Per a 

realitzar el pla es va treballar amb l’objectiu zoom Canon 16-35 mm f/2.8. Les condicions 

climatològiques del dia era un cel nuvolat i per sort va ser així durant tot el matí que era 

la franja horària que estava prevista la realització de les seqüències exteriors. D’aquesta 

manera es va tenir una llum menys dura i va permetre treballar amb diafragmes més 

oberts. 

Fig. 6.2.4.1. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Una vegada es va donar per bona la presa del pla general va aparèixer un cotxe a gran 

velocitat que va preguntar qui érem i que hi fèiem allà. Va resultar ser el propietari, es va 
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parlar amb ell per explicar-li el que estàvem fent però no va voler donar-nos permís per 

estar allà i vam haver de readaptar els plans que s’havien plantejat durant la localització 

tècnica. El fet que fos un espai abandonat va fer impossible trobar qui era el propietari 

del terreny i no es va poder demanar permís per anar-hi. Donat que no hi havia més 

opcions prop de l’àrea metropolitana on hi hagués una benzinera abandonada, es va 

decidir anar-hi de totes maneres per a realitzar la seqüència allà.  

Una vegada es va tenir clar com reorganitzar els plans que faltaven per rodar es va moure 

el cotxe i es van donar les indicacions pertinents als actors. Per sort ja s’havia gravat el 

pla general on s’aprecia que es troben a una benzinera abandona, i es van poder falsejar 

la majoria de plans per tal de simular que  el cotxe i els personatges seguien en el mateix 

lloc.  

Fig. 6.2.4.2. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Al desplaçar la ubicació del cotxe només uns metres més enllà d’on estava ubicat va 

permetre conservar el mateix entorn i tipus de vegetació. D’aquesta manera es va 

aconseguir minimitzar els possibles errors de raccord que es poguessin produir per culpa 

del canvi d’ubicació. Per altra banda es va decidir posar els filtres ND6 per a poder 

utilitzar una apertura de diafragma més oberta, en el cas de les dues figueres adjuntes es 

va treballar amb f/4 i dos terços. Amb aquesta solució es va aconseguir tenir un fons més 

desenfocat perquè passes més desapercebut.  

Els plans que es van veure més afectats van ser els relacionats amb un personatge que se 

suposava que estava reposant a la porta de la benzinera. A uns cinquanta metres de la 

benzinera es va trobar una petita capella amb un altar i una verge. En aquesta hi havia 

unes escales i es va reubicar l’escena en aquesta nova ubicació enquadrant el pla de tal 

manera que no és veies la capella de fons. 
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Fig. 6.2.4.3. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

En aquesta localització es va gravar un últim pla de l’autoestopista tirat a terra amb la 

seva motxilla. Es va aprofitar que era una zona muntanyosa per utilitzar el terra de i arbres 

de fons. Era un pla molt important dins del guió, ja que representava el punt de ruptura 

entre els dos personatges, i suposadament havia de ser al parking del Bar-motel.  

Fig. 6.2.4.4. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

Quan es va acabar de rodar totes les seqüències es va desplaçar tot l’equip fins a la segona 

ubicació del dia, el Bar-Restaurant La Pineda. Aquesta ubicació està situada al polígon 

industrial de Llerona i l’arribada estava programada a les quatre i mitjà de la tarda perquè 

el local ja estaria tancat i estaria a la nostra disposició. Una vegada es va arribar es va 

descarregar tot el material de càmera i d’il·luminació, i es va començar a muntar el set. 

En primer lloc es va adequar l’espai enretirant taules i cadires per tenir lloc per posar els 

focus i la càmera. Quan es va tenir preparat el set es van ubicar els actors i se’ls hi van 

donar les indicacions pertinents. 
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Fig. 6.2.4.5. Frame del teaser. Font: Elaboració pròpia 

En aquest pla es va fer ús l’objectiu zoom Canon 16-35 mm f/2.8, a 35mm i una apertura 

de f/5.6. La idea era utilitzar els filtres de colors per a ressaltar la psicologia de cada un 

dels personatges. Per il·luminar l’escena es van fer servir tres focus Ianiro Gullivert d’1K, 

filtrats amb White difussion ½ per a suavitzar la duresa de la llum. En aquest pla el referent 

analitzat del marc conceptual és la sèrie True Detective en una escena que esdevé en un 

Bar utilitzen una proposta de color similar utilitzant els colors per a separar els 

personatges. 

Fig. 6.2.4.6. Esquemes de planta. Font: Elaboració pròpia 

En un principi s’havia plantejat utilitzar només dos punts de llum, però finalment es va 

decidir utilitzar un tercer focus filtrat amb White difussion ½ i un filtre de color blau per 

a donar un punt de color a la paret i separar els personatges del fons. A més a més es van 

utilitzar banderes col·locades amb ceferinos per adreçar més la llum i evitar les filtracions 

de llum no desitjades.  
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6.3. Postproducció 

Donat que el projecte havia estat enregistrat amb REDCODE RAW a una resolució de 

5K va ser necessari fer proxys del material brut per tenir un workflow de treball més 

òptim, ja que fer el muntatge amb arxius de tanta resolució dificultava la lectura dels 

arxius a l’ordinador i no es podia visualitzar el material a temps real. Així doncs es van 

fer proxys del material convertint-los a Apple Proress 422 per a realitzar el muntatge, ja 

que és un còdec que comprimeix bastant els clips, reduint el seu pes i facilitant el 

muntatge. D’aquesta manera es podia treballar amb una qualitat d’imatge inferior però 

que permetia fer el muntatge de manera molt més ràpida i servia per a fer-se a la idea del 

resultat final que tindria la imatge. 

Es va descartar enviar els arxius a través de plataformes en línia per evitar problemes de 

compressió o descompressió del material que poguessin danyar el material que rebés el 

muntador, a part que els arxius tenien un gran pes i no es podien enviar de manera 

conjunta i s’haurien de dividir els clips en múltiples paquets d’enviament. Així doncs es 

va decidir fer els proxys i entregar al muntador un disc dur amb tots els arxius originals i 

els proxys.  

Una vegada es va donar per tancat el muntatge del projecte es va fer una última reunió 

amb el muntador per a fer la transferència del muntatge, entregant un arxiu en format 

H.264 i un arxiu XML. L’arxiu amb el format H264 es va enviar al tècnic de so que va 

participar en el projecte i es va treballar amb l’arxiu XML per a poder unir els arxius bruts 

amb el muntatge i treballar en l’etalonatge del projecte amb els arxius RAW a màxima 

resolució.  

A continuació es mostra la correcció de color aplicada en alguns plans del projecte 

ensenyant els arxius en bruts enregistrats per la càmera i el seu tractament de color. 

Fig. 6.3.1. Frames del teaser. Font: Elaboració pròpia 
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Fig. 6.3.2. Frames del teaser. Font: Elaboració pròpia 

En les figures adjuntes de la part esquerra es poden observar els clips en RAW enregistrats 

per la càmera. A  la part dreta el mateix frame amb una correcció de color primària, 

aquestes se’ls hi va pujar la saturació per a ressaltar els colors predominants en l’escena. 

A més a més es van modificar certs paràmetres, com per exemple les baixes llums, el 

contrast o les ombres, per aconseguir balancejar els plans de la mateixa escena i 

aconseguir un resultat igual quan a saturació, contrast, luminància i color. 

6.4. Sinopsi 

A continuació es mostrarà la sinopsi que es creu que millor descriu la història que es vol 

explicar. 

El protagonista s’endinsarà en un viatge de carretera on ens preguntarem què amaga en 

el maleter del seu cotxe i cap a on va. Durant aquest viatge es creuarà amb diferents 

personatges, alguns d’ells intentaran que es quedi, d’altres l’animaran a seguir el seu 

viatge i l’advertiran que es doni pressa per arribar al seu destí. Descobrirem que la 

carretera és el punt d’unió de molts viatgers, i que tothom que es troba fora d’aquesta, és 

perquè s’ha deixat endur per les temptacions que s’ha trobat en el camí i s’ha quedat 

atrapat als llimbs. Al final de la història descobrirem que el protagonista és mort i que ha 

de transportar el seu propi cos fins al més enllà per poder gaudir de la vida eterna. 

6.5. Cartell  

Per a la realització del cartell s’ha utilitzat el programa Photoshop i un fotograma del 

rodatge. S’ha escollit un pla zenital de la carretera, ja que és considera que es el fil 

conductor de la història i té un gran protagonisme en la narrativa de la història. També 

s’ha volgut jugar amb la direcció de la carretera i del cotxe, que es dirigeix cap al Nord 

literalment, tal com fa el protagonista durant tota la història. 
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Fig 6.5.1. Cartell del teaser. Font: Creat per Laia Junyent 
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6.6. Fitxa tècnica, artística i equip tècnic 
 

Taula 6.6.1. Fitxa tècnica. Font: Elaboració pròpia 
 

Taula 6.6.2. Fitxa artística. Font: Elaboració pròpia 
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Taula 6.6.3. Fitxa equip tècnic. Font: Elaboració pròpia 
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7. Conclusions 

La creació d’un projecte audiovisual comporta un gran esforç en l’àmbit creatiu i tècnic. 

Aquest treball ha suposat un gran aprenentatge tant en l’àmbit acadèmic com en el 

professional. Abans de començar a desenvolupar la seva creació es tenien pocs 

coneixements amb relació a la direcció de fotografia que actualment, gairebé dos anys 

després, són  molt més amplis.  

A l’inici de tot el procés es va enfocar com un projecte molt ambiciós, amb un gran treball 

de guió que comportava una gran producció. Amb el temps es va veure que la seva 

viabilitat tècnica i econòmica s’havien de portar a terme amb una planificació a llarg 

termini. Per aquest motiu es va decidir realitzar una peça audiovisual més curta, en forma 

de teaser, on es poguessin demostrar els coneixements adquirits durant el grau. D’aquesta 

manera es va poder produir una peça audiovisual que mostres els personatges, la història 

i l’estil visual que es buscava per a la seva realització. Això permetria en un futur seguir 

treballant en el projecte per a intentar donar sortida al guió i aconseguir finançament per 

a la seva producció o facilitar la seva venda perquè fos produïda.  

Quant als objectius plantejats en les primeres fases d’aquest treball, una vegada finalitzat, 

es poden extreure unes conclusions objectives en relació amb als resultats obtinguts. Pel 

que respecta als objectius acadèmics que es van plantejar es pot afirmar que s’han 

complert gairebé tots. Fent especial menció al primer objectiu en relació amb l’estudi 

teòric sobre les eines de les quals disposa un director de fotografia. Una vegada realitzada 

la investigació es va plantejar el rodatge de manera molt diferent de la que es pensava en 

un inici. Es van utilitzar tots els coneixements adquirits per a tirar endavant el projecte 

amb un equip tècnic i humà reduït però suficient per a la seva realització. Això va 

permetre crear un ambient de treball idoni pel projecte, això si, sacrificant en gran mesura 

un dels altres objectius acadèmics plantejats: crear un equip tècnic seguint els estàndards 

de la indústria i aconseguir una jerarquia ben definida. Pel que fa a l’estudi de la 

psicologia del color es va investigar de quina manera influïen en la percepció de 

l’espectador i es van utilitzar els coneixements per a desenvolupar una paleta de color 

acord amb la història. Per últim l’anàlisi de referents realitzar va ser de gran inspiració 

pel projecte i va servir per a estudiar en profunditat els mecanismes i recursos utilitzats 

en un gran nombre de produccions actuals. 
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Respecte a els objectius del projecte realitzat durant les tres fases del procés s’han 

obtingut bons resultats. En especial a la fase de preproducció on es va poder realitzar un 

bon treball encara que es va alterar de certa manera el procés donat que normalment el 

director de fotografia no participa en el desenvolupament del guió literari. En certs 

moments van suposar discrepàncies d’opinió però sempre des del respecte, i aquestes 

idees contraposades van fer créixer el projecte. En relació amb les localitzacions es van 

aconseguir trobar paisatges i escenaris que encaixaven en el to de la història, encara que 

es va ser difícil aconseguir algunes d’elles i no es va poder trobar un bar-motel per a 

gravar l’entrada dels personatges des de l’exterior. A més es va poder fer una inspecció 

tècnica de totes elles que va ajudar molt a l’hora de planificar el rodatge.  

Pel que fa a la producció del teaser una de les grans pors era treballar amb la llum natural, 

ja que es depenia de les hores de llum, l’orientació de les localitzacions i les condicions 

climàtiques dels dies de rodatge. Va ser una decisió arriscada però vista amb perspectiva 

va ajudar a dotar a la història del realisme que es buscava i va permetre potenciar els 

colors i textures de la naturalesa. En aquest apartar va ser de vital importància l’estudi 

realitzat en el marc conceptual del treball, que va ajudar a entendre la llum, el color, i la 

composició que en definitiva són les eines bàsiques amb les quals treballa un director de 

fotografia. 

En la’última fase del procés és on es veu reflectida tota la feina feta en les altres fases i 

és en aquesta on és dona forma al projecte. És on convergeixen totes les idees i es 

materialitzen, donant a la història un sentit. En aquest punt es va aconseguir un workflow 

de treball correcte però no es va poder treballar en els efectes sonors com s’havia plantejat 

en un inici, i per això en el futur es modificarà el projecte afegint els elements sonors que 

falten per a potenciar les emocions i afegir dramatisme. Pel que fa al tema del treball, es 

va poder realitzar la correcció de color per  ressaltar elements dins de l’escena i, igualar 

el color i l’exposició per a aconseguir una continuïtat lumínica en tot el film. 

En definitiva la realització d’aquest treball ha permès ampliar els coneixements que es 

tenien prèviament amb relació a la direcció de fotografia, i ha suposat un abans i després, 

en l’àmbit professional donat que s’ha pogut exercir durant totes les fases del procés el 

rol de director de fotografia. És un punt final a un cicle i s’espera poder ampliar en un 

futur els coneixements extrets. Com bé va dir Charles Chaplin “El temps és el millor 

autor, sempre troba el final perfecte”
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9. Estudi de viabilitat 

9.1. Planificació 

9.1.1. Planificació inicial 

En primer lloc cal especificar que el projecte De camino al Norte es va iniciar el curs 

passat, l’any 2018. Per aquest motiu a continuació s’adjuntarà la planificació inicial que 

tenia el projecte, ja que pretenia presentar-se el juny del 2019.  

Això es va fer a partir d’un Diagrama de Gantt on les tasques a realitzar es van dividir de 

la següent forma: desenvolupament del guió, investigació i marc teòric, contactar amb 

l’equip tècnic, càsting, cerca de localitzacions, preparació del material de rodatge, 

rodatge, postproducció, maquetació final, presentació del projecte.  

Tal com es veu en el diagrama es va calcular que tot el projecte des de l’inici fins al final 

tindria una durada d’onze mesos. Per a la realització del diagrama s’ha utilitzat el 

programa en línia: Canva. 

Fig 9.1.1.1. Diagrama de Gantt_V1. Font: Elaboració pròpia 

 



  De camino al Norte - Memòria 106 

9.1.2. Desviacions 

Com ja s’ha explicat anteriorment el projecte finalment es va allargar més del que 

s’esperava, així que es va decidir no presentar-lo l’any 2019. Encara que el projecte ja 

estava gravat i es tenia una primera versió de muntatge, no va arribar a convèncer a l’autor 

pel que feia a la postproducció i en l’àmbit teòric encara faltava per tancar algun apartat 

de manera més polida. Així que la decisió es va prendre de manera conjunta amb el tutor 

del treball, per no presentar un treball qualitativament just i poder millorar-lo, ja que 

s’aspirava a més. Així que a continuació es presentarà un diagrama de Gantt dels temps 

reals del projecte. 

Durant l’any 2020, s’ha aprofitat tot el temps del confinament, a causa de la pandèmia 

mundial, per tancar els apartats que faltaven del treball escrit i fer un muntatge nou del 

projecte. Tal com es veu en el nou diagrama, s’ha estat treballant en el projecte fins al 

mes de Juny-Juliol fent els últims retocs finals per deixar el treball llest. 

Fig 9.1.2.1. Diagrama de Gantt_V2. Font: Elaboració pròpia 

9.2. Anàlisi de la viabilitat tècnica 

9.2.1. Programes / Eines 

A continuació s’explicaran els programes dels quals s’ha fet ús durant el projecte.  



Estudi de viabilitat   

 
 

107 

Photoshop  

En primer lloc trobem el programa Photoshop, un programa d’edició de fotografia 

desenvolupat per l’empresa Adobe Systems Incorporated. Aquest pertany a un grup de 

programes anomenat Creative Cloud.  El cost d’aquesta aplicació és de 24,19€/mes.  

S’ha fet ús d’aquest programa principalment per la realització del cartell del teaser i per 

la creació del storyboard.  

DaVinci Resolve 

DaVinci Resolve és un programari d'edició de vídeo no lineal desenvolupat 

per Blackmagic Design. La seva versió més recent és DaVinci Resolve 16 la qual 

funciona en ordinadors amb sistema operatiu Windows, Mac US X i Linux. El programari 

permet als usuaris transferir i registrar vídeos a un disc dur on pot ser editat, processat i  

exportat en múltiples formats. Aquest és un programa amb una versió gratuïta i si es vol 

una versió més extensa del programa per uns 275€ + IVA. 

Aquest és un dels programes de gran pes en aquest projecte, ja que és el que s’ha utilitzat 

pel muntatge i la correcció de color del teaser. S’ha escollit aquest programa per la seva 

interfície intuïtiva i els coneixements previs que tenia l’autor sobre el funcionament 

d’aquest. 

Shot Designer 

Shot Designer és una aplicació mòbil innovadora per directors que accelera el procés de 

fer diagrames animats amb la càmera o esquemes de llum. La versió gratuïta 

de Shot Designer no permet guardar i exportar.  

Tal i com s’explica aquí aquesta aplicació s’ha utilitzat per a la realització dels esquemes 

de llum dels diferents plans que surten en el teaser. 

Sun surveyor 

Sun Surveyor ens permet conèixer en tot moment on estarà la posició del sol i de la 

lluna en qualsevol moment i lloc. Això es fa a través de quatre eines principals: una 

brúixola 3D, vista de mapa, vista de càmera i vista del carrer per a fer proves. 
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Aquest programa és molt útil per a saber les hores de llum, quan sortirà i marxarà el sol 

i per on. Així que aquest és l’ús que li ha donat aquest projecte a l’aplicació. 

9.2.2. Llista material 

En aquest apartat s’exposarà amb detall la llista del material que s’ha necessitat 

tècnicament per a portar a cap el projecte.  
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Taula 9.2.2.1. Llista material. Font: Elaboració pròpia 

 



Estudi de viabilitat   

 
 

111 

9.3. Anàlisi de la viabilitat econòmica 

En aquest projecte totes les despeses han anat a càrrec de l’autor, per aquest motiu no 

s’exposarà cap pla de finançament.  

A continuació es mostrarà el pressupost que es va establir al principi del projecte. Tant 

els actors com l’equip van participar de forma gratuïta i voluntària, per aquest motiu els 

costos respecte l’equip humà són inexistents. Pel que fa al material de càmera, com ja 

s’ha dit anteriorment, la càmera i la majoria de complements són propietat de l’autor, per 

aquest motiu no existeix un cost directe del lloguer, encara que sempre s’ha de tenir en 

compte que existeix un desgast del material cada vegada que se’n fa ús. 

Pel que fa al material d’il·luminació es va demanar tot a SERMAT, el servei que ofereix 

la universitat de lloguer de material a cost zero. I per últim respecte el material d’àudio 

tampoc va haver-hi un cost real, ja que la persona que se n’ocupava es va portar el seu 

propi material de forma voluntària. 
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 Persona Preu Observacions Total 

GUIÓ I MÚSICA 

Escriptura Guió · 0 € · 0 € 

Total: 0 € 

CÀSTING 

Principals 

Protagonista · · · · 

Autoestopista · · · · 

Secundaris 

Ancià benzinera · · · · 

Recepcionista Motel · · · · 

Prostituta · · · · 

Total: 0€ 

ESCENOGRAFIA 

Atrezzo Jan Delgado 97 € · 97 € 

Vestuari Jan Delgado 50 € · 50 € 

Maquillatge Laia Junyent 20 € · 20 € 

Total: 167€ 

LOCALITZACIONS 

Benzinera · · · · 

Carretera · · · · 

Motel · · · · 

Riu · · · · 

Bar · · · · 

Total: 0€ 

PRODUCCIÓ 

Dietes i transport · 220 € · 220 € 

Equip tècnic 

Director/a Àlex Arellano i 
Jan Delgado · · · 
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Taula 9.3.1. Pressupost Font: Elaboració propia 

 

 

 

 

 

Director de fotografia Jan Delgado · · · 

Operador/a càmera Jan Delgado · · · 

Ajudant de càmera Andres 
Martínez-Vargas · · · 

Cap de producció Laia Junyent · · · 

Gaffer Andres 
Martínez-Vargas · · · 

Art i Vestuari Jan Delgado i  
Laia Junyent · · · 

Sonidista Joan Li · · · 

Operador Dron Eric Barberà · · · 

Material 

Càmera · 90 € Lloguer òptiques 2 
jornades 90 € 

Il·luminació · 0 € Material de SERMAT 0 € 
Total: 310€ 

POSTPRODUCCIÓ 

Equip tècnic 

Muntador/a Miquel Tejero · · · 
Àudio Joan Li · · · 

Colorista Jan Delgado · · · 
Total: 0€ 

TOTAL: 477 € 
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9.4. Aspectes legals 

Respecte la visualització del treball, es podrà veure però no modificar. A causa de la 

pandèmia que s’ha viscut els últims mesos no hi haurà una còpia en físic a la biblioteca 

del Tecnocampus. Encara i així en cas que més endavant es demanés una o s’hi tingués 

accés d’alguna forma, física o digital, per protegir aquest projecte s’ha escollit la següent 

llicència de Creative Commons. 

 

 

Atribució - No comercial – No derivades 

Aquesta és la llicència més restrictiva, ja que només permet la descàrrega de les obres. 

També permet la publicació d’aquesta sempre que es reconegui a l’autor, però no es pot 

modificar ni utilitzar-se amb fins comercials.  
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10. Annexos 

Annex I. Tipologies de plans
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Annex II. Roda de les emocions de Plutchik 
 

  
Font: https://co.pinterest.com/pin/99360735503430616/
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Annex III. Guió literari
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Annex IV – Mostres estil visual 
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Annex V - Storyboard 
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Annex VI – Pla de rodatge 
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Annex VII – Esquemes de llum 
 

Escena 5.4 - Porta habitació motel (Grúa) 

 

Esquema il·luminació inicial 

 

Esquema il·luminació final 
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Escena 5.3 - Mostrador motel 

 

 

Esquema il·luminació inicial 

 

Esquema il·luminació final  
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Escena 5.2  - Barra bar 

 

Esquema il·luminació inicial  

Esquema il·luminació final 
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Escena 5.5  - Habitació motel 

 

Esquema il·luminació inicial  

 

Esquema il·luminació final 
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