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Resum 
 
En el present treball s’ha realitzat un estudi teoricopràctic enfocat en el videoclip animat 

com a format artístic audiovisual i en les seves aportacions creatives a l’hora 

d’acompanyar una obra musical. A través de l’anàlisi d’obres existents i de l’estudi de 

l’animació i del videoclip com a llenguatges audiovisuals, s’han distingit les 

característiques per concloure que el videoclip animat permet aportar una gran diversitat 

de recursos artístics  per reforçar el missatge d’una cançó. Per finalitzar, en la part pràctica 

del treball s’ha desenvolupat un producte audiovisual basat en les característiques 

exposades durant la part teòrica que consisteix en la producció d’un videoclip animat 

original titulat Así no hay quien viva. 

 
Resumen 
 
En el presente trabajo se ha realizado un estudio teórico-práctico enfocado en el videoclip 

animado como formato artístico audiovisual y en sus aportaciones creativas a la hora de 

acompañar una obra musical. A través del análisis de obras existentes y del estudio de la 

animación y del videoclip como lenguajes audiovisuales, se han distinguido las 

características para concluir que el videoclip animado permite aportar una gran diversidad 

de recursos artísticos para reforzar el mensaje de una canción. Para finalizar, en la parte 

práctica del trabajo se ha desarrollado un producto audiovisual basado en las 

características expuestas durante la parte teórica que consiste en la producción de un 

videoclip animado original titulado Así no hay quien viva. 

 

Abstract 
 
In this work, it’s been carried out the theoretical-practical study focused on the animated 

music video as an audiovisual format and its creative contribution when it comes to 

accompany a music theme. Through the actual works analysis and the animation and 

music video study as audiovisual languages, there’s been distinguished the characteristics 

to conclude that the animated music video allows to give a full diversity artistic resources 

to reinforce a song message. To conclude, in the practical work part, it’s been developed 

an audiovisual product based on the exposed characteristics during the theoretical part, 

which consists of an original animated video music production titled Así no hay quien 

viva. 
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1. Introducció 
 

La implementació del videoclip per a obres musicals ja és un element quasi obligatori per 

a qualsevol artista mínimament gran pel que fa a repercussió. Difícilment es publiquen 

cançons  sense un suport visual que l’acompanyi, i amb raó: el videoclip no només és una 

estratègia publicitària amb l’objectiu d’arribar a un nombre més elevat de públic, sinó que 

també forma part d’un reforç narratiu per entendre el missatge o les emocions que es 

volen transmetre a través d’aquella cançó. És per això que el videoclip ha esdevingut un 

dels formats audiovisuals més populars de l’era contemporània i que s’ha anat ramificant 

adaptant-se a diferents formats visuals existents, principalment del cinema. Un d’aquests 

formats, el qual ha aconseguit fer-se un lloc important dins del concepte global de 

videoclip, és el videoclip animat. 

 

L’animació com a format i estil visual ha estat present des de les primeres edats d’una 

gran majoria de les persones a través dels dibuixos animats infantils i, moltes vegades, ha 

sigut la que ha anat acompanyada de música per reforçar les accions, els estats d’ànim i 

les situacions espaciotemporals dels personatges. En el cas del videoclip animat, és 

l’animació la que juga el paper de suport a la música. És important no confondre la funció 

de suport com a un paper menys important, ja que cada part d’una peça audiovisual és 

essencial per a l’obra final, la qual no seria la mateixa si li faltés una d’elles. Evidentment, 

una cançó pot ser escoltada només a través del sistema auditiu d’una persona, però té la 

mateixa incidència en la seva percepció si va acompanyada d’una obra visual que segueix 

la història d’aquesta cançó?  

 

A través d’aquesta pregunta sorgeix la hipòtesi que marcarà un camí guia a recórrer a 

través d’un estudi analític i metòdic: el videoclip és un suport visual de gran influència 

en la música i és essencial per comprendre la història, el missatge o les emocions que es 

volen transmetre en ella. Tanmateix, el videoclip animat aconsegueix ser el format amb 

més recursos per aconseguir el seu objectiu. 

 

Es busca trobar respostes davant de la hipòtesi plantejada a través de l’estudi de 

l’animació com a suport visual de la música i fomentant el que aquest estil pot aportar a 

diferència del videoclip convencional, és a dir, el propi adaptat del cinema. L’estructura 

i seguiment que té el treball final contribueix a assolir els objectius, proporcionant un 
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seguiment teòric de la matèria i del llenguatge audiovisual estudiat i, finalment, posant-

ho en pràctica en un producte audiovisual que permet il·lustrar el que ha sigut exposat 

anteriorment. 

 

Per tant, es realitzarà un breu recorregut històric dels inicis de l’animació experimental 

on entra en contacte amb la música per primer cop, permetent trobar els precedents de 

l’animació en aquest àmbit i conèixer el llenguatge artístic i els seus recursos  com a 

format. Seguidament, s’estudiarà el videoclip per trobar les seves característiques 

principals i exposar els coneixements necessaris per poder parlar sobre la matèria d’estudi 

més endavant, de la mateixa manera que serà necessari per posar-lo en pràctica durant el 

producte final. Com a últim punt teòric, es tractarà el videoclip animat com a format únic 

i hibridació dels dos anteriors, que serà el principal subjecte d’estudi del treball per poder 

treure’n conclusions. En aquest punt es posen en comú les característiques dels dos 

apartats anteriors que hauran servit per donar-li pas i fer-ne una millor lectura del 

contingut, ja que la seva importància teòrica és essencial en aquest treball. 

 

Per tal de concloure i materialitzar l’estudi, es realitza una peça audiovisual que posa en 

pràctica la teoria anterior, la producció de la qual s’exposa de manera metòdica proposant 

un seguiment explicat prèviament i seguint totes les fases i etapes pertinents per la seva 

creació. Aquesta part aplicada permet posar en joc tots els recursos analitzats i poder 

mostrar-los per reforçar les afirmacions esmentades, a la vegada que permetrà mostrar de 

quina manera s’han assolit els objectius. 
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2. Objectius i abast 
 
2.1. Objectius del projecte 

A través d’aquest treball, s’estudiarà la influència de l’animació com a suport visual de 

la música a través de l’anàlisi de referents tant del mitjà visual en si, com en la seva 

mescla amb el so. Serà necessari l’anàlisi tècnic i narratiu d’obres ja existents, veure com 

depenen els dos àmbits entre ells creant una sola composició de valor únic i com es 

combinen tenint en compte les eines, la línia de producció i l’enfocament present per dur 

a terme una composició de l’estil. Tanmateix, es crearà una obra audiovisual en la part 

aplicada del treball que consistirà a realitzar una animació d’acompanyament a una cançó 

i que servirà per demostrar les afirmacions esmentades durant la part teòrica a través d’un 

llenguatge més visual i artístic. 

 

Tenint en compte el que es vol aconseguir, es pot construir un objectiu general que 

perseguirà el treball: 

 
I) Explorar les possibilitats que pot aportar l’animació com a suport visual de la música. 

 
A partir d’aquest objectiu principal, apareixen d’altres secundaris que es plantegen per 

reforçar-lo i ajudar a treure les conclusions finals del treball: 

 
I) Qüestionar la infravaloració de l’ús d’animacions com a videoclip. 

II) Comparar les possibilitats que ofereix l’animació amb les del videoclip convencional. 

III) Demostrar com el videoclip animat pot ajudar a comprendre el missatge o tema 

principal d’una obra musical. 

 
2.2. Abast  

 
L’abast del treball és aconseguir revalorar el rol de l’animació com a format i la seva 

manera de fer arribar un missatge aportant un suport visual a la intenció musical d’una 

cançó, tal com ho faria el videoclip convencional però a través del seu propi llenguatge 

visual i recursos. A partir de l’estudi a través de referents i posant en pràctica el format 

amb la part aplicada es buscarà assolir-ho eficaçment.  



4                                                                                 El videoclip animat com a suport visual de la música 
 

 
Pel que fa a la part aplicada, es vol arribar a crear completament una animació complexa 

de múltiples escenes narratives des de zero. Es tracta d’una tasca densa i que requereix 

molt temps de preparació i de producció que, a més, serà creada tan sols per una persona. 

Tot i això, acabar el vídeo a temps queda dins de l’abast del treball amb la intenció 

d’obtenir el producte final i estar preparat per llençar-lo al públic. La intenció de 

difondre’l amb una estratègia de màrqueting per arribar al màxim públic actiu queda fora 

de l’abast, ja que el projecte se centrarà només en el procés de creació d’aquest i la 

demostració pràctica dels objectius assolits anteriorment. 
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3. Anàlisi de referents  
 

Com es demostrarà durant el procés del treball, les possibilitats que abasta el format de 

l’animació supera les del videoclip convencional donant pas a incomptables portes que 

s’obren dins de la imaginació. Tot i existir un nombre limitat de tècniques dins del gènere, 

cada artista ofereix una visió diferent de les altres aportant sempre una pinzellada personal 

que fa que cada obra esdevingui única. Aquesta és una de les característiques que 

relaciona l’animació amb la música: cada artista percep la realitat i expressa els seus 

sentiments a través de la seva experiència personal, la qual és diferent de qualsevol altre.  

 

Es pretén mostrar i analitzar una sèrie de referents que exposin diferents maneres de 

combinar l’animació amb la música per il·lustrar l’ampli ventall de possibilitats que 

ofereix l’animació i que ajudarà a comprendre explicacions dins del marc teòric del 

treball. Tanmateix, existirà un altre grup diferent de videoclips animats que il·lustraran 

les característiques que es pretenen aplicar durant la creació de l’animació en la part 

pràctica.  

 

Tal com es pot observar en la Taula 3.1, es pretén desenvolupar una estructura de referents 

que es ramificarà en dues branques generals per poder tractar cadascun de manera 

organitzada: referents de l’estudi, que serviran per fer un primer contacte amb la part 

teòrica del treball, i referents aplicats, els quals seran posats en pràctica posteriorment 

durant l’animació creada pel treball. Per il·lustrar clarament les diferents maneres que té 

la part visual com a suport, la primera branca es ramificarà en dues variants: la tècnica 

d’animació i la intenció del seu contingut. 

 

 
 

Figura 3.1. Esquema estructural dels referents (Elaboració pròpia, 2020). 
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3.1. Referents d’estudi 
 

3.1.1. Suport a través de la tècnica  
 

Aquest apartat busca mostrar com la tècnica de l’animació escollida per acompanyar una 

obra musical és essencial per la seva funció de suport visual, essent la clau per il·lustrar 

els sentiments i les emocions que l’artista vol expressar. Les tècniques van molt més enllà 

de les dimensions espacials que s’estableixen en una animació, conegudes com el 2D i el 

3D. Existeixen moltes altres possibilitats on les eines emprades, la matèria física 

modelada i el mitjà es combinen i modifiquen de moltes maneres per crear estils únics 

que permeten posar en pràctica recursos de posada en escena diferents amb una amplia 

diversitat de possibilitats. 

 

Sledgehammer (P. Gabriel, 1986) 

 
Sledgehammer és un single de rock del cantant anglès Peter B. Gabriel que forma part del 

disc So (1986) i que esdevingué el major èxit musical de l’artista i una obra mundialment 

coneguda fins aleshores. Tal com s’explica a l’article de Musign dedicat a l’obra, el seu 

èxit no pertany només a la cançó en si, sinó que va acompanyat d’un complex vídeo 

animat que Stephen R. Johnson i el grup especialitzat en animació Aardman Animators 

van crear a partir d’un guió original on el mateix cantant va aportar idees (2017, §7). 

 

El vídeo és una combinació de stop-motion i pixelació. Aquesta segona tècnica és una 

variant del stop-motion on l’element manipulat no és matèria inerta, com n’és el cas del 

primer, sinó que s’utilitzen persones. A Sledgehammer, s’utilitza al mateix cantant com 

a subjecte a animar, mentre que l’escenari i altres elements que l’envolten i interactuen 

amb ell són animats a través de la tècnica stop-motion. 

 

El tema de la cançó pot ser interpretat d’una manera o una altra, ja que les metàfores 

juguen un paper molt dens pel que fa a la lletra. Aquestes comparacions surrealistes són 

l’element clau per tal de ser representades en el videoclip a través del stop-motion, els 

quals van apareixent i interactuant amb el cantant. Gràcies a l’animació i a aquesta 

tècnica, es poden construir i moure elements en un ambient de ficció surrealista i, a 



Anàlisi de referents  7 
 

vegades, abstracte. A més, la tècnica permet crear un moviment dels elements que no es 

percep com la realitat. Per tant, l’estètica cinètica d’aquesta també ajuda a crear aquesta 

ambientació imaginaria fora de l’habitual. 

 

 
 

Figura 3.2. Fotograma del videoclip animat Sledgehammer. Autor: P. Gabriel. 

(Elaboració pròpia, 2021). 
 

És interessant analitzar la posada en escena d’aquest videoclip i relacionar-lo amb les 

possibilitats i límits que aporta el llenguatge de l’animació. El cantant es mostra en un 

punt fix del quadre durant quasi tot el vídeo sense canviar la seva posició, més enllà de 

les seves facials i la rotació del cap, mentre que el seu entorn canvia constantment a 

mesura que avança la cançó. Aquesta possibilitat que permet transportar un personatge a 

qualsevol lloc i fer-lo d’ell esclau d’una posició en el quadre només podria ser aportada 

per un format com l’animació d’aquesta manera tan única. És un recurs que ofereix una 

llibertat creativa on els elements poden ser tractats de manera individual, 

independentment del que es faci amb els altres. No existeix una connexió fixa entre ells, 

la qual cosa obre les portes a la creació de nous efectes visuals que el vídeo convencional 

no ofereix, com per exemple transicions, canvis d’ambient i d’escenaris, aparició 

d’elements sobtats, etc. Mentre que un videoclip convencional necessitaria una estructura 

narrativa a través de diferents plans per mostrar tot el que es veu, l’animació permet 

mostrar tots aquests elements en un sol pla, sense la necessitat de fer ús del tall en el seu  

muntatge, tenint la possibilitat de modificar les seves accions dins del quadre de manera 

lliure. Això aporta una fluïdesa narrativa molt potent a l’hora d’explicar una història. 
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No només és un recurs que s’utilitzi amb stop-motion, sinó que també ho permet fer servir 

en els altres formats dins de l’animació. És un recurs que serà tractat i posat en pràctica 

en la part aplicada per demostrar aquesta possibilitat de llibertat pel que fa a la creació 

narrativa de l’animació. 

 

Take on me (A-ha, 1984) 

 
Una de les cançons que han passat a la història i que s’ha fet icònica fins a l’actualitat és 

Take on me, de la banda noruega A-ha. No va ser durant l’estrena de la cançó l’any 1984 

quan va esdevenir un èxit, sinó que va crear tendència durant el seu rellançament 

acompanyada del videoclip. Segons l’artícle “Los vídeos más revolucionarios en la 

història de la música que vale la pena recordar” del diari digital El Sol, “el videoclip de 

A-ha va marcar un punt clau en la història de la música, més que per la seva lletra, el 

ritme musical, l’estructura i les tècniques utilitzades van fer inoblidable aquest vídeo” 

(2013, §9). 

 

El vídeo no està creat a través de l’animació completament, sinó que es combina amb 

imatges reals que, conjuntament, creen una història al voltant de la cançó. Aquesta mescla 

de formats permet crear una narrativa on s’ajunten realitat i ficció. Les imatges reals 

representen la realitat del protagonista i, l’animació en canvi, un món imaginari on 

s’endinsa la protagonista del vídeo a través d’unes vinyetes de dibuixos que està veient.  

 

La tècnica d’animació del vídeo és la rotoscòpia. Aquesta permet fer una combinació 

perfectament adequada per la situació narrativa per dues raons: per una banda, el fet que 

la part fictícia sorgeixi d’unes vinyetes crea el vincle perfecte per l’entrada d’aquest món 

fictici dins del real, on es manté la seva forma visual de dibuix. El còmic representa un 

pont metafòric entre les dues realitats que permet creuar d’una a l’altra. Per altra banda, 

el tipus de moviment realista propi de la tècnica es combina de manera sincrònica amb el 

moviment que es percep com a realista. Aquesta semblança que té l’estil aconseguit a 

través de la tècnica utilitzada amb la realitat, on la distorsió de les lleis físiques és mínima, 

crea una combinació que una altra tècnica no hauria aconseguit de la mateixa manera. 



Anàlisi de referents  9 
 

 
 

Figura 3.3. Fotograma del videoclip animat Take on me. Autor: A-ha (Elaboració 

pròpia, 2021). 

 

3.1.2. Suport a través de la intenció del contingut  

 
Una altra manera de presentar l’animació com a suport visual és segons el seu contingut. 

És a dir, el què es mostra i de quina manera té relació amb la cançó. Pot anar relacionat 

directament amb la lletra de la cançó, representant visualment el que es parla de manera 

literal o creant una història a partir del tema narrat, il·lustrar una experiència que es vol 

compartir a partir de la representació sensorial o sentimental de l’artista, buscar la 

sincronia amb el ritme de la música, etc. En aquest cas, la tècnica pot seguir sent clau en 

el suport o pot tenir un paper simplement estètic i que acompanyi de manera adequada el 

contingut. 

 

Feel Good Inc. (Gorillaz, 2005) 
 

Gorillaz és un grup britànic de rock conegut per implementar animacions d’una estètica 

única en les seves obres audiovisuals. Les seves cançons sempre van acompanyades d’un 

vídeo animat 2D (amb petites aportacions 3D) a mans del director Jamie Hewlett, on a 

cada un d’ells il·lustra de manera professional i artística el missatge de cada cançó amb 

una història on els protagonistes són personatges que representen els membres de la 

banda. Feel Good Inc. és una de les cançons més reconegudes del grup. En aquest cas es 

mostra la visió que té el cantant de la societat actual on, segons especifica la lletra, les 

persones estan condemnades a la rutina creient que són lliures, però que realment viuen 

cegament ancorats en un món controlat el qual ells mateixos estan destruint. El cantant, 
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que és el protagonista de l’animació, explica que ell ha caigut en aquest parany social, tot 

i ser-ne conscient, i aspira a ser lliure com ho era en un passat. 

 

El videoclip animat de Feel Good Inc. dóna un punt de suport a la cançó a través de la 

narrativa d’una petita història que il·lustra el missatge. No representa exactament la lletra 

de la cançó, però sí que mostra elements relacionats a allò que es va dient per tal que 

l’espectador entengui a què es refereix l’artista. Quan parla de com funciona la societat a 

partir de les persones com a engranatges d’aquesta, no s’il·lustra el que diu, però es 

mostra al protagonista en una situació de tristesa dins d’una torre que pretén formar part 

de la ciutat i que es mostra obscura i bruta. En canvi, quan parla del món on ell trobaria 

la pau, se’l mostra sobrevolant els núvols en un fragment de terra transportat per un molí 

de vent. Aquest altre escenari, a diferència del primer, és més net i lluminós i aporta la 

sensació de calma i serenitat que descriu el cantant. 

 

 
 

Figura 3.4. Fotograma del videoclip animat Feel Good Inc.. Autor: Gorillaz. 

(Elaboració pròpia, 2021). 

 

Time to pretend (MGMT, 2007) 

 
Time to pretend és una cançó del grup estatunidenc MGMT i que és una de les peces del 

seu àlbum Oracular Spectacular. El vídeo que acompanya l’obra musical no és animació 

en la seva totalitat, ja que es mostra els membres de la banda gravats a càmera. És una 

cançó on, més que transmetre un missatge, busca la immersió dins de la seva experiència 

causada per l’LSD. És aquí on l’animació entra en joc representant un escenari psicodèlic 

propi dels efectes causats per la droga i representats amb imatges abstractes que els 
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envolta. Els personatges s’incrusten en l’escenari a partir d’un croma “mal fet” de manera 

intencionada. L’acabat de l’efecte no és bo, ja que no es busca la perfecció, sinó la 

representació de quelcom búlgar i abstracte per apropar-se a allò que volen representar.  

 

La tècnica emprada en aquest videoclip demostra que l’animació no és un format que es 

limita només a utilitzar el dibuix o la il·lustració animada per la seva creació, sinó que 

també pot ser un recurs utilitzat amb imatges reals a través d’elements utilitzats en la 

mateixa gravació, com el croma. 

 

 
 

Figura 3.5. Fotograma del videoclip Time to pretend. Autor: MGMT (Elaboració 

pròpia, 2021). 
 

Move your feet (Junior Senior, 2002) 

 
Move your feet és un single del grup danès Junior Senior que pertany a l’album D-D-

Don’t stop the beat (2002). Va ser una cançó d’èxit en el seu moment i va anar 

acompanyada d’un vídeo animat d’una tècnica força peculiar: píxel art. 

 

No és la tècnica l’element clau a analitzar del vídeo, sinó que és el que es mostra. Move 

your feet, com ja avança el seu títol, és una cançó que anima a ballar a l’audiència. No 

busca explicar cap història ni cap sentiment concret, sinó que busca crear emocions a 

través de la música amb un ritme molt marcat i amb un estil propi de ser reproduït a sales 

de ball de l’època. Per tant, a través d’aquest disseny de píxels colorits i moviments 
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robòtics marcats, es crea una sincronia del ritme que acompanya a la producció de la 

cançó i ofereix  un ritme visual a l’audiència.  

 

A més, pel que fa a el seu contingut, apareixen repetidament diferents personatges (des 

de persones fins a objectes i peces de menjar amb vida pròpia) ballant al ritme de la cançó, 

la qual cosa no hauria pogut ser recreada a través del vídeo tradicional.  

 

 
 

Figura 3.6. Fotograma del videoclip animat Move your feet. Autor: Junior Senior 

(Elaboració pròpia, 2021). 

 

3.2. Referents aplicats 

 
Per tenir un primer contacte amb la que serà la part aplicada del treball, la qual consistirà 

en la creació d’un videoclip animat, s’observaran abans alguns referents que tindran 

relació amb ella segons els seus diferents aspectes o elements. L’obra desenvolupada serà 

completament original, però per definir totes les seves característiques; com és l’estètica, 

el tipus de moviments, l’estructura narrativa, la tècnica i més elements importants a 

destacar; caldrà fer un estudi analític d’altres ja existents que seran fonts d’inspiració.  

 

Rabbit (Run Wrake, 2005) 

 
Rabbit és una faula explicada a través d’una animació del iemenita Run Wrake. 

L’animació tracta d’una parella de germans que descobreixen un geni que converteix els 
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insectes en joies, plomes i tinta. Els nens decideixen capturar-lo i explotar-lo per 

aconseguir riquesa, però un cop aconsegueixen caixes senceres de joies i veure que no és 

suficient per ells, l’avarícia provoca que vagin a vendre les plomes i la tinta per donar-li 

menjar al geni i poder-ne guanyar més. El geni, enfadat perquè no té més menjar, 

converteix totes les joies en insectes, els quals acaben devorant als nens.  

 

La lliçó que dona Run Wrake a l’espectador a través de la faula és la mateixa a la qual fa 

referència la frase “qui tot ho vol, tot ho perd”: ser massa avariciós provoca que un ho 

acabi perdent tot. És interessant fixar-se en la manera que té d’explicar-ho, ja que no 

escull una estètica qualsevol sinó que hi ha una meditació prèvia en utilitzar-la: en ser 

una faula, tenint un format característic de comptes curts dirigits generalment a infants, 

l’artista utilitza un disseny propi dels comptes infantils i li dóna vida a través de la tècnica 

d’animació 2D digital. La tria d’aquesta tècnica permet endinsar-se fàcilment en la faula 

i transportar a l’espectador en aquest llenguatge que tothom ha conegut en algun moment 

de la seva vida. 

 

L’animació 2D digital és una tècnica moderna on s’utilitzen softwares per aconseguir el 

seu resultat i que permet combinar l’animació 2D tradicional amb el Cutout, els dos en 

format digital. Es pot considerar que els dos formats pateixen una evolució dirigida al 

món digital on s’aplica els mateixos procediments de producció però dins dels softwares. 

La tècnica utilitzada per Run Wrake substitueix els retalls per capes digitals les quals són 

elements propis de la narració creats o extrets per l’artista i que pot posicionar, modificar 

i desplaçar amb el mateix software. Aquesta tècnica permet ser flexible a l’hora de triar 

el tipus de disseny, ja que el procés és digital i serà el mateix sigui quin sigui el material 

a animar. És una tècnica que ofereix moltíssimes possibilitats i que permet reutilitzar 

material, fer-ne copies i modificar de tantes maneres com el software et permeti. 
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Figura 3.7. Fotograma del curtmetratge Rabbit. Autor: R. Wrake (Elaboració pròpia, 

2021). 

 

Cálico Electrónico (Nikodemo Animation, 2004) 

 
Cálico Electrónico és una sèrie d’animació espanyola humorística creada per l’equip de 

Nikodemo Animation on es fa sàtira d’un superheroi amb un perfil contrari al mateix 

concepte (és gras, no té cap habilitat especial i no és especialment llest). A través d’un 

humor molt verd, la sèrie es va fer coneguda sobretot en l’àmbit d’internet i a mesura del 

temps es va anar expandint internacionalment fins a arribar al seu final. 

 

Una de les peculiaritats més visuals que té com animació és el seu disseny, el qual forma 

part d’un estil propi del cartoon i que acompanya molt bé el gènere tan humorístic i 

característic de la sèrie. És un estil que es relaciona molt bé amb el gènere i que Niko, el 

fundador de la productora, va fer propi d’aquesta sèrie. Les característiques que el 

construeixen, com més endavant s’explicarà, donen forma a una posada en escena molt 

interessant on els personatges mantenen una importància superior a la resta dels elements 

de l’escena. 

 

Pel que fa als personatges, tenen unes proporcions exageradament irreals, pròpies de les 

caricatures i que identifiquen molt bé als personatges. Les línies del cos són molt 

gruixudes, marcades i amb un format vectorial. En canvi, els escenaris no tenen unes 



Anàlisi de referents  15 
 

línies de contorn tan marcades. Això ajuda a donar importància als personatges i a 

identificar-los ràpidament dins del quadre. 

 

Els colors són molt vius i contrastats en els personatges, mentre que en escenaris són més 

homogenis i monocromàtics, una altra manera de destacar molt als personatges. També 

existeix una il·luminació digital amb una textura molt dura, és a dir, no hi ha contorns de 

reflexos o ombres difuminats, sinó que es tracta de línies de límits molt marcats i amb 

baixa opacitat que la converteix en una forma homogènia. Tanmateix, existeix un alt 

contrast en la il·luminació amb les ombres i les altes llums molt marcades, les quals es 

creen amb zones pintades de negre i blanc i, posteriorment, baixant un percentatge de la 

seva opacitat.  

 

Per últim, cal destacar el volum que existeix en cada escena. El fet de difuminar els 

escenaris i mantenir als personatges molt clars, contrastats i enfocats ajuda també a donar 

importància a aquests, ja que existeix una separació entre capes 2D que aporta volum i 

una visió més tridimensional al quadre. A més, aquesta diferència d’apropament dels 

elements a través del desenfocament es reforça amb els canvis d’exposició, on n’és més 

baixa en els que es troben més allunyats, com és el fons normalment, i més alta en els que 

s’aproximen més a la càmera invisible, que acostumen a ser els personatges donada la 

gran importància que se’ls hi dóna. 

 

 
 

Figura 3.8. Portada de la sèrie animada Cálico Electrónico. Autor: Nikodemo 

Animation.  
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Phineas and Ferb (Dan Povenmire y Jeff Marsh, 2008) 

 
Phineas i Ferb és una sèrie animada televisiva que repeteix el seu fil narratiu a cada 

capítol, on dos germans fan plans extravagants i surrealistes que, al final de cada episodi, 

desapareixen sense deixar rastre. Existeixen trames secundàries on apareixen més 

personatges que intervenen i es creuen en el seu camí, creant un univers animat que ha 

despertat l’interès de molts espectadors consumidors de dibuixos animats. 

 

L’opening de la sèrie, és a dir la seqüència de crèdits inicial, resumeix d’una manera 

excel·lent la trama de cada capítol i el tipus d’activitats que posen en pràctica els 

protagonistes. La lletra de la cançó consisteix en un llistat d’activitats surrealistes, tals 

com escalar la Torre Eiffel, passejar un elefant pel jardí de casa seva, crear vida a l’estil 

Frankenstein, etc. i s’acompanya d’escenes curtes fent cada una de les activitats que es 

van mencionant. Per tant, és una animació que acompanya literalment la lletra de la cançó 

i que ajuda a imaginar les diferents situacions i fins on poden arribar els protagonistes 

durant la sèrie. En tractar-se de situacions tan estranyes i que a simple vista costen 

d’imaginar, la decisió d’anar-ho ensenyant a través dels mateixos dibuixos ajuda a 

l’espectador a veure-ho sense problemes i a fer un primer apropament del que es trobarà 

si veu el capítol.   

 

És curiós mencionar també que, durant els últims compassos de la cançó, els dos germans 

apareixen en escena tocant la guitarra i ballant la mateixa cançó, sent conscients 

narrativament que l’estan seguint com si es tractés d’un videoclip propi d’un grup de 

música o d’un concert en directe. A més, també fan referència al fet que dins de la sèrie 

hi ha escenes musicals (no a tots els capítols) on tenen una connexió narrativa amb la 

trama. 
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Figura 3.9. Fotograma de l’opening de Phineas i Ferb. Autor: D. Povenmire; J. Marsh. 

(Elaboració pròpia, 2021). 

 

BoJack Horseman (Raphael Bob-Waksberg, 1990) 
 

BoJack Horseman és una sèrie animada emesa per la plataforma Netflix i creada per 

l’estatunidenc Raphael Bob-Waksberg. Tracta la vida d’un personatge en forma de cavall 

però de característiques i estil de vida propi d’una persona humana. Ambientat en la vida 

d’una antiga estrella de Hollywood, el protagonista busca trobar un sentit a la seva vida 

personal i professional després d’haver passat els seus dies de glòria i fama.   

 

El seu opening és tractat d’una manera força peculiar, ja que utilitza un recurs exclusiu 

de l’animació on la posada en escena és el factor clau per desenvolupar-ho. En aquesta 

escena introductòria de la sèrie, el protagonista es troba centrat en el quadre mentre que 

va passant per diferents escenaris relacionats amb la narrativa de la sèrie sense canviar la 

seva posició. És un recurs freqüent en animació, ja que el format permet fer-ho d’una 

manera senzilla, separant dues capes generals: el personatge i l’escenari. Mentre que la 

capa del personatge es manté en escena tota l’estona, la de l’escenari varia constantment. 

Tot i això, existeix una relació visual entre les dues on l’ambient lumínic i narratiu dels 

escenaris afecta condicionalment al personatge. Per exemple, si l’escenari és una 

discoteca, les llums pròpies de l’ambient incideixen en el personatge, el qual es troba en 

un estat borratxera (ulls vermells, despentinat i vestit com si estigués de festa). Tot i que 

mantenen aquesta relació entre el personatge i l’escenari, tècnicament les capes són 

tractades de manera individual tenint en compte en quin moment es troben les dues. 
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Aquest recurs permet posar en context a l’espectador, deixant clar com és el protagonista 

durant la sèrie i veient l’espai i temps en el qual es troba ambientada. Es tracta del mateix 

recurs que utilitzen  Stephen R. Johnson i la productora Aardman Animators pel videoclip 

de Sledgehammer (1986) de l’artista P. Gabriel, analitzat anteriorment, encara que en 

aquest cas es basa en una tècnica mixta entre càmeres 3D amb shaders 2D i animacions 

2D dels personatges, en comptes de pixelació i stop motion. La intenció, però, és la 

mateixa: mantenir al protagonista centrat en el quadre mentre el seu voltant varia segons 

el moment narratiu. 

 

 
 

Figura 3.10. Fotograma de l’opening de BoJack Horseman. Autor:  R. Bob-Waksberg. 

(Elaboració pròpia, 2021)
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4. Marc teòric  
 
Per dur a terme un treball analític que tracta la influència del videoclip animat  sobre una 

obra musical, és pertinent realitzar una indagació profunda sobre cada un dels aspectes 

que construeixen el discurs del tema tractat a partir d’estudis que aportin la informació i 

visió necessària per crear l’enfocament adequat. Cal desglossar el format que es tracta a 

partir dels dos grups que el conformen i, posteriorment, analitzar el conjunt d’aquests.  

 

Per tant, en el marc teòric del treball es tractarà, per una banda, l’animació com a suport 

visual de la música per conèixer el primer contacte del format amb un so melòdic, com 

va ser la seva primera unió a través de treballs experimentals per després obrir altres 

portes en aquest camp creant nous productes durant el seu creixement. Per altra banda, 

s’indagarà sobre el videoclip convencional com a format fent un recorregut històric des 

dels seus orígens per poder comprendre com influeix en l’actualitat i quina és la seva 

intencionalitat principal. Finalment, es tractarà el videoclip animat com a format únic i 

principal subjecte d’estudi del treball per comprendre el motiu de la hibridació dels dos 

formats anteriors i les possibilitats que ofereix a diferència del videoclip convencional.  

  

4.1. Animació i música 
 
4.1.1 Animació abstracta  
 
L’animació no va tenir contacte amb la música en cap àmbit fins a principis del segle XX 

on, segons explica R. Bassan al seu article Cinema and Abstraction: From Bruno Corra 

to Hugo Verlinde (2011, §3), els dos germans italians Bruno Corra i Arnaldo Ginna van 

voler posar en pràctica un vídeo experimental basat en la pintura abstracta esdevinguda 

l’any 1910 però incorporant moviment en la imatge. A partir d’aquest concepte, els 

artistes van crear l’animació de The Rainbow on se simulaven les tecles d’un piano a 

partir d’elements cromàtics pintats directament sobre pel·lícula, que eren animats al ritme 

de la música que sonava. Un any més tard també van crear The Dance, un altre treball de 

les mateixes característiques que va impulsar aquell nou moviment com a subjecte 

d’estudi per donar-li el nom de “ritme colorit”, batejat pel pintor francès Léopold Survage 

l’any 1913.  
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Tot i existir aquestes dues primeres peces d’animació com a primer contacte amb un ritme 

musical, D. Flórez explica en el seu article Animación: Abstracción (2011, §12) que 

l’origen de l’animació abstracte se sol cedir a l’artista Hans Richter, un pintor alemany 

que, a través de fotografies, l’any 1921 va donar vida a retalls de cartó junt amb una 

música de fons que l’acompanyava en el vídeo final. Es tracta d’un vídeo on la forma 

visual és sempre un o diversos rectangles que van creixent, decreixent i desplaçant-se per 

l’escena. És una obra que utilitza l’escala de grisos i que no va incorporar cap altra paleta 

cromàtica aleshores. Rythmus 21 va esdevenir una peça experimental de referència en 

l’àmbit i marca un inici en el recorregut històric del camp de l’animació i la música. 

 

Paral·lelament al pintor, un altre artista alemany va experimentar també el mateix àmbit 

sense saber la posada en pràctica de Richter. C. Ghetti explica al seu article Animación y 

cine abstracto (2012) que Walter Ruttman també va saber veure la possibilitat de 

combinar l’art abstracte de la pintura en un format animat amb la música i va crear una 

sèrie d’obres anomenada Opus, que comença amb el vídeo Opus I  i acaba amb Opus IV. 

En aquest cas, també tracta de formes abstractes que es desplacen i es transformen al 

ritme de la banda sonora com és el cas de Rythmus 21, però amb la incorporació de color 

en aquestes, el qual també juga un paper important en l’escena i que varia segons el 

moment. Les formes no es limiten al polígon rectangular, com fa Walter Ruttman, sinó 

que apareixen també triangles, formes circulars i altres de més complexes variants com 

si es tractés de pinzellades d’un quadre.   

 

Si s’ha de parlar d’un artista durant la història que va connectar l’animació amb la música 

d’una manera única i innovadora durant l’època, aquesta persona és Norman McLaren. 

L’anglès cineasta reuneix una sèrie d’obres on l’animació abstracta juga el paper de 

l’instrument dins l’escena, i la part sonora i la visual depenen l’una de l’altre 

completament, creant una sincronia de ritmes on les formes apareixen al ritme dels sons. 

Es pot apreciar de manera clara a Synchromy (1971), una obra on les línies contrasten 

entre elles a través del color i apareixen i desapareixen de manera molt rítmica junt amb 

una cançó basada en la percussió. McLaren aconsegueix donar so a la imatge, on el que 

es veu sembla la font sonora que percep l’espectador. Així ho explica J. Chavete: 

“L’espectador està veient el so que escolta. El ‘somni de Bach’ convertit en realitat. Un 
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experiment ja proposat per Laszlo Moholy-Nagy a Tonendes ABC (ABC de los sonidos, 

1993), però que Norman McLaren va ser capaç de desenvolupar del tot.” (2002, p. 243)  

 

La manera que té l’autor de poder representar el so a través de l’animació, i així ho explica 

J. J. Bakedano en el seu llibre Norman McLaren Obra Completa (1987, p. 212), era 

manipular la pel·lícula tenint com a pauta la música que s’observava en ella. Segons les 

tonalitats i la freqüència sonora que hi hagués, l’artista dibuixava més o menys formes i 

variava el seu volum dins del marge. D’aquesta manera, la sincronia entre els dos 

llenguatges artístics era harmònica i es podia seguir una mateixa línia sonora a través dels 

dos. 

 

D’aquesta manera, McLaren aporta una visió a l’animació abstracta molt important i la 

uneix a la música com dos elements que creen una harmonia audiovisual única en ajuntar-

se. Tot i ser un exemple perfecte a mostrar, Synchromy no és l’única obra que ho 

aconsegueix. Animacions com Boogie-Doodle (1941), Begone Dull Care (1949), Love 

on the Wing (1939), Spook Deporte (1939) són algunes de les altres obres on l’artista posa 

en pràctica aquesta sincronia audiovisual  i aconsegueix dotar la imatge del so. 

 

Un altre gran referent de l’animació abstracta junt amb la música, i mestre de McLaren, 

és Len Lye. Forma part dels grans innovadors de l’animació experimental i la seva obra 

destaca sobretot per la complexa i laboriosa manera que té de pintar sobre la pel·lícula. 

En les seves obres es pot veure que l’artista no es limita a una sola tècnica per gravar 

sobre els fotogrames, sinó que varia freqüentment rascant, pintant amb pinzells, plomes, 

tintes de diferents colors i, segons assegura J. Chavete (2002, p. 225), eines quirúrgiques. 

D’aquesta manera aconsegueix crear una varietat de formes, colors i textures que crea 

una estètica molt complexa i visualment rica en l’escena.  

 

Una de les seves grans obres és Color Box (1935), on aconsegueix el mateix resultat que 

McLaren des de la perspectiva de la relació harmònica entre so i imatge. L’artista tracta 

les formes de manera sincrònica a la música, destacant unes línies gruixudes que 

apareixen, es multipliquen, s’estiren i s’encorben segons el to, la freqüència i la varietat 

d’instruments de la música. De manera secundària, altres formes també acompanyen 

aquest element en sincronia amb la resta de la banda sonora. És una obra molt completa 
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on les eines tractades varien molt i que ha passat a la història com un referent de 

l’animació abstracta.  

 

Una altra obra a destacar de l’artista és Trade Tattoo (1937). En aquest vídeo, Len Lye 

experimenta la combinació de l’animació abstracta amb la imatge real on es combinen en 

el mateix pla i també de manera seqüencial. A més, adhereix escrits gravats en la 

pel·lícula i que en el vídeo es van mostrant en forma de paraules clau molt destacades. 

Per tant, aquesta obra va posar en pràctica un primer contacte amb els Motion Graphics 

en el camp específic de les tipografies en vídeos animats, i a més amb el videoclip en 

incorporar imatge real al ritme d’una cançó.   

 

Si existeix un màxim referent en el camp de l’experimentació i combinació entre música 

i animació abstracta, aquest és Oskar Fischinger. G. Bendazzi explica en el seu llibre 

Cartoons: 100 años de cine de animación (2003) que l’artista va ser un ambiciós buscador 

d’una nova forma artística anomenada “ritme del color”, la intenció de la qual era utilitzar 

els secrets harmònics de la música que ell tant apreciava i transformar-los en imatges. Al 

començament, no era partidari de combinar la música en les arts visuals, però la seva 

evolució com artista va obrir-li noves portes i va permetre no tancar-se en aquell 

pensament que no li deixava avançar com a creador. Així ho explica J. Chavete: “La seva 

concepció de la relació de la música amb el cinema va ser canviant amb el temps. A 

l’inici, afirmava que la música era un simple acompanyament, una forma d’atraure a les 

masses. En la seva opinió les pel·lícules haurien de ser mudes. Posteriorment, va dedicar 

en les seves obres la consecució d’unió perfecta de ritme visual i sonor, com tants altres 

artistes audiovisuals abstractes.” (2015, p. 230) 

An Optical Poem (1938) és una de les seves obres destacades d’animació abstracta en 

sincronia musical que va dur a terme per Hollywood, on la peça sonora pertany al 

compositor hongarès Franz Liszt. En aquesta obra, l’artista utilitza formes el·líptiques i 

quadrades acolorides amb paletes de colors poc contrastades i que visualment creen una 

estètica més monocromàtica, tot i que la varietat dins de la gamma cromàtica és àmplia 

(utilitza moles variants d’un mateix color). També juga amb la luminància de les formes, 

creant volum en aquestes i aconseguint efectes visuals peculiars, per exemple esferes 

girant al voltant d’altres més grans com si es tractés de petits sistemes solars. La sincronia 

de l’orquestra amb les formes es basa en la varietat dels seus components, és a dir, com 
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més varietat d’instruments sonen en una mateixa escena, més varietat de formes animades 

es veuen. 

4.1.2. Motion Graphics 

Un altre camp audiovisual on la relació entre l’animació i la música és l’element principal 

és els Motion Graphics. Als inicis del cinema, les pel·lícules se solien introduir amb una 

capçalera estàtica sobre un fons pla i, en algun cas, una mica més tractat adherint marcs 

o sanefes. No va ser fins a principis del segle XIX quan van aparèixer artistes com Saul 

Bass, qui va començar a utilitzar l’animació per introduir les pel·lícules i que la seva 

combinació amb la música va donar pas a l’era dels Motion Graphics i, a conseqüència, 

una nova porta per l’animació. M. Betancourt explica a The origins of Motion Graphics, 

Cinegraphic (2012) que els gràfics en moviment van sorgir després de segles de 

desenvolupaments anteriors i d’una aspiració cultural general per crear un art visual 

comparable a la música: literalment una "música visual". Per tant, l’animació buscava un 

cop més relacionar-se amb la música per generar un contingut audiovisual conjunt. 

Segons M. Betancourt, els orígens dels Motion Graphics no busca fins comercials, sinó 

que sorgeix de la curiositat creativa dels artistes i d’una continuació de l’experimentació 

de l’animació abstracta i de voler sincronitzar l’animació amb la música per la creació 

d’obres artístiques. L’autor assegura que l’animació abstracta és el primer fenomen 

audiovisual que uneix els dos camps i que els Motion Graphics apareixen gràcies al seu 

seguiment d’experimentació creativa per part dels artistes de l’època, contribuint en 

l’evolució i desenvolupament de nous formats on l’animació i la música fan un paper 

conjunt pel seu contingut. És cert que la seva aparició va aconseguir impressionar al 

públic i incrementar l’interès cap al cinema, beneficiant així al mercat audiovisual i al seu 

consum en sales de cinema. Tot i això, no existeix la certesa de que aquest fos el principal 

objectiu de la creació del format i s’ha esmentat més la fam de creació i experimentació 

artística com a motiu principal de la seva aparició.  

La utilització de les lletres combinades amb l’animació no era la primera vegada que 

apareixia, però el seu tractament sí que era innovador. Ja existien animacions abstractes 

on la lletra era un element visual que formava part del seu contingut, per exemple a Trade 

Tattoo (1937) de l’artista Len Lye esmentat anteriorment. En aquest cas, però, no era 

l’element principal i el motiu pel qual tots els altres depenguessin d’ell en l’escena, sinó 
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que era una implementació més entre les altres moltes experimentacions de l’obra. Els 

Motion Graphics s’encarreguen de mostrar les lletres amb una importància especial i que 

són protagonistes en el format, ja que la seva intenció és ser llegides clarament pel públic 

per donar acreditació als creadors i col·laboradors de l’obra a la qual fan referència. Per 

tant, l’animació es basa en com es mostraran i de quina manera la seva combinació amb 

la música aconsegueix fer-ho d’una manera artística. 

El fet de mesclar animació dins d’una pel·lícula de format convencional, és a dir d’imatge 

real, va ser també un fet innovador que els Motion Graphics van aportar a la indústria 

cinematogràfica. Tot i no estar integrat en la narració, ja que es podria considerar una 

escena individual i no forma part de la història de la pel·lícula, no s’havien mesclat mai 

els dos formats en una mateixa producció de cap altra manera, sinó que les pel·lícules 

eren de cinema convencional o d’animació, però mai les dues en una mateixa. Les 

primeres pel·lícules on es posa en pràctica aquest tipus de format és a mitjans del segle 

XX amb pel·lícules com Levando anclas (1945) de G. Sidney, Mary Poppins (1964) i La 

bruja novata (1971) de R. Stevenson, Pedro i el dragón Elliott (1977) de D. Chaffey i 

¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) de R. Zemeckis entre altres. És per això que els 

Motion Graphics s’avancen més d’un segle abans en incorporar animació i vídeo real en 

una mateixa producció cinematogràfica. 

Els Motion Graphics són l’exemple perfecte per demostrar que l’animació permet crear 

un contingut únic i utilitzar eines i processos que amb el vídeo convencional no es podrien 

aconseguir o, en el cas de poder apropar-se a la seva intencionalitat, no oferiria la mateixa 

qualitat ni experiència que aquesta. En aquest cas, els Motion Graphics permeten aportar 

a l’espectador informació narrativa, a part dels crèdits del personal que ha creat l’obra, en 

un temps curt i de manera molt directe i visual amb un ritme molt marcat i fluid aconseguit 

gràcies a la música que l’acompanya. No existeixen tantes maneres de recrear crèdits amb 

un format semblant, pel que fa a l’estètica, que aconsegueixin transmetre a l’espectador 

el mateix i que ho facin en el temps i amb el ritme que aquesta branca de l’animació és 

capaç de fer-ho. Tal com expliquen R. Gallagher i A. M. Paldy (2007) a Exploring motion 

graphics:  

L’art del Motion Graphic és tan dinàmic com el seu nom indica, ja que dóna vida a 

paraules i imatges inanimades, codificant-les en un missatge per una audiència 

específica. Per les autores, Motion Graphics és text, gràfics, o una combinació 
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d’ambdues que es mouen en el temps i en l’espai i utilitzen ritme i moviment per 

comunicar-se. Motion Graphics apel·la al nostre sentit d’urgència servint-nos la 

informació més rellevant, entregada en fragments, permetent-nos absorbir la 

informació que creiem important i evitant-nos el procediment de text i gràfics 

superflus en el missatge. Amb l’ús de Motion Graphics, som capaces d’obtenir una 

gran quantitat d’informació en un espai petit i en un curt període de temps. (p. 3) 

Per altra banda, la relació dels Motion Graphics amb la música és essencial per acabar 

d’aconseguir el format i atraure l’atenció de l’espectador. J. Halas (1984) explica que els 

Motion Graphics aconsegueixen el seu objectiu i la seva creació total si s’aconsegueix 

una relació propera i harmoniosa amb la música i la coreografia que el seu ritme genera 

i, gràcies a això, aconseguir obtenir un paral·lelisme rítmic entre elles. En cas de no fer-

ho o de crear una relació entre les dues formes d’una manera descuidada o desequilibrada, 

el resultat és menys atractiu i el seu valor potencial inexplorat. 

La corona a màxim referent històric en l’àmbit dels Motion Graphics se l’emporta Saul 

Bass, reconegut per les seves obres en aquest sector a partir d’una estètica molt personal 

i icònica que va fer-se pròpia gràcies als seus treballs artístics. Algunes de les seves 

seqüències de crèdit més reconegudes són les de Vértigo (1959), Psycho (1971), The man 

with the Golden arm (1967), etc. La manera en què l’artista aconsegueix endinsar-se en 

la narrativa de les pel·lícules de les quals crea les seqüències de crèdit mostra amb 

perfecció l’objectiu dels Motion Graphics a partir d’animacions molt treballades i 

sincròniques amb la música que les acompanya. 

Un altre dels grans referents d’aquest llenguatge audiovisual és Kyle Cooper. Tot i que 

l’artista treballa un estil molt diferent a Saul Bass, la seva manera d’explicar històries a 

partir dels títols de crèdit mai han deixat indiferent a l’espectador. Tal com explica B. 

Suárez al seu article Tyempo. Saul Bass, Kyle Cooper y Totuma TV (2011), “ell va 

proposar trencar elements com la llum, l’obscuritat, la distància, el balanç de color i la 

profunditat generant espais alterns amb els quals comunicar. Cada quadre del temps donat 

per la música i espai disponible en la pantalla van ser utilitzats amb elements, ruptures i 

fragments que contenia cadascuna, una significació particular per la resta de la pel·lícula.” 

(p. 8). En la majoria de les seves obres, el seu treball consisteix a presentar els crèdits 

sobre escenes de la mateixa pel·lícula o elements que tenen relació amb la seva narrativa, 

combinant-se entre si a través d’efectes i altres objectes transitoris que es van donant pas 
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fluidament. D’entre les seves obres destaquen els motion graphics  dissenyats per Seven 

(1995), Gattaca Death Man on Campus (1997) i The Island of Doctor Moureau (1996), 

tot i que ha estat present a innumerables produccions actuals. 

4.1.3. Estils i tècniques d’animació 
 

En el món de l’animació existeixen tantes maneres de representar les coses a través 

d’aquest format com d’avanços ha fet la tecnologia de l’àmbit. Un mateix personatge es 

pot representar de moltes maneres variades i depèn de dos factors: l’estil i la tècnica. 

 

L’estil d’animació fa referència al disseny visual identificatiu de cada artista i es relaciona 

més amb el “com ho fa” i que permet reconèixer l’artista a través de la visualització de 

l’obra. D. Tomic és un il·lustrador, animador i tatuador croat que, a través dels seus llibres 

d’il·lustracions de mescla i aplicació d’estils entre obres, defineix de manera visual el que 

és l’estil.  

 
 

Figura 4.1. Il·lustració de diferents estils en un sol personatge. Autor: D. Tomic. Extret 

de la pàgina web personal de l’autor (2020). 

 

La tècnica, en canvi, fa referència al mitjà que s’utilitza per dur a terme l’animació. 

Durant els inicis històrics de l’animació, es van començar a utilitzar eines molt bàsiques 

com són el llapis per dur a terme animació tradicional 2D, però a mesura que ha anat 

evolucionant la tecnologia del sector, han sorgit noves tècniques amb eines innovadores 

que aporten una estètica variada a cadascuna d’elles i que ofereix noves possibilitats dins 
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la indústria. Tal com expliquen L. Casas, N. Górriz i M. Ribas (2011), “vist des d’una 

perspectiva històrica, el fet és que cada tècnica expressiva tendeix a crear el seu propi 

llenguatge”. (p.19). 

 

Entre les moltes tècniques existents dins del camp de l’animació, es poden trobar 

l’animació tradicional 2D o cel animation, la rotoscòpia, l’stop motion (amb variants com 

el clay animation, el go-motion, el Cutout o animació de retalls i la pixel·lació), animació 

3D, animació sobre pissarra, àudio animatrònic, etc. A més a més, la incorporació de 

noves tecnologies i mitjans ha permès la hibridació d’algunes d’aquestes tècniques donant 

pas a altres noves que han sigut molt utilitzades per artistes contemporanis. És el cas del 

2D digital, el qual ha ajuntat les tècniques pròpies del Cutout i de l’animació 2D 

convencional per formar aquesta nova manera d’animar a través de softwares digitals. 

 

Per una banda, el Cutout forma part d’una de les variants del stop motion la característica 

principal de la qual és recrear moviment amb objectes estàtics, donant-los vida dins de 

l’animació. Es fotografia l’objecte i es mou segons l’acció que es vol representar 

fotograma per fotograma. El Cutout utilitza aquest mateix procés però a través de retalls 

com poden ser fotografies, papers de colors, diaris, etc. Grans obres de referència de 

l’animació com Humorous Phases of Funny Faces (1906) de James Stuart o El apòstol 

(1917) de Quirino Cristiani utilitzen aquesta tècnica per desenvolupar-les, on en els dos 

casos es creen personatges a través de retalls amb la forma de diferents parts dels seus 

cossos que limiten amb les seves articulacions per aconseguir el moviment de les seves 

extremitats. 

 

Per altra banda, l’animació 2D tradicional ha sigut una de les tècniques més populars en 

la creació de contingut animat i que ha esdevingut la tècnica més potencial de la indústria, 

utilitzada per grans referents com Walt Disney en els seus inicis i continuada per la seva 

companyia durant els anys. Aquesta tècnica es basa en el dibuix a mà, creant diferents 

posicions clau del moviment dels objectes que s’animen per reproduir-los seqüencialment 

i crear l’efecte visual del moviment. Existeixen diferents processos que els artistes 

d’aquesta tècnica poden recórrer per animar, com són el Straight ahead action o el Pose 

to pose i que, a més, formen part d’un dels grans dotze principis de l’animació explicades 

per O. Johnston i F. Thomas (1995) a  The illusion of life: Disney animation. El Straight 

ahead action, com bé explica M. Vidal (2014), consisteix a dibuixar un fotograma rere 
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l’altre de manera seqüencial, mentre que en el Pose to pose es dibuixen principalment i 

de manera cuidada les posicions clau de l’acció anomenats keyframes o fotogrames clau, 

i, posteriorment, fer-ne els entremitjos per completar les accions. Ambdós mètodes són 

vàlids per crear una animació 2D, però que aporten una estètica i una manera de treballar 

diferent, el qual va a gust de l’artista i del resultat que es vulgui aconseguir. 

 

L’evolució tecnològica que la indústria ha tingut fins ara ha permès noves tècniques per 

animar amb eines més sofisticades, com per exemple l’animació 3D, que va aportar la 

facilitat de crear moviments de càmera i un control lumínic dins l’escena que permetia 

una estètica més realista visualment. No només va portar noves tècniques, també va 

permetre treballar les tradicionals amb les noves eines donant pas a una evolució dels 

formats on el paper es convertia en la pantalla. L’animació 2D tradicional va ser una de 

les afectades positivament, ja que permetia fer un escaneig digital dels dibuixos i tenir-

los a l’ordinador per fer-se una digitalització i, tanmateix, dibuixar directament dins de 

l’ordinador, seguint el mateix mètode utilitzat propi de la tècnica tradicional, 

s’aconseguia l’animació.  

 

Gràcies a aquestes noves tecnologies, van sorgir també hibridacions de tècniques 

tradicionals ajuntades per poder ser funcionals formant un únic format en l’àmbit digital. 

L’animació tradicional 2D i la variació de stop motion anomenada Cutout, o animació de 

retalls, van mesclar característiques pròpies de les dues per permetre crear un nou procés 

d’animació molt efectiu i que ha sigut força popular en el sector els darrers anys. Tot i 

això, no existeix un nom que l’identifiqui com a tal, sinó que s’utilitza el terme global 

“Animació Digital 2D” el qual abasta altres maneres de creació d’animacions a través de 

l’ús dels ordinadors com el mencionat anteriorment. Aquest nou format consisteix a crear 

els elements animats desglossats en les seves parts movibles (per exemple, les parts d’un 

braç o d’una cama) com si es tractés de diferents retalls propis de l’animació Cutout però 

dibuixat digitalment. Posteriorment, amb sistemes vectorials de posició, escala, rotació i 

altres modificacions dins del pla, s’animen les diferents parts a partir del moviment que 

l’artista vol aconseguir. El sistema de pivotatje, que consisteix a establir un punt d’una 

capa que marca el centre de rotació, és un altre avantatge d’aquesta tècnica la qual en fa 

un ús més eficient i còmode. 



Marc teòric  29 
 

A part d’haver permès l’aparició d’aquest nou format creat per una hibridació de 

tècniques tradicionals que permet un estil de moviment en l’animació diferent de la resta, 

el procés d’elaboració és molt més curt i simple que no pas el de l’animació 2D 

tradicional, ja que no és necessari dibuixar més d’un fotograma en una mateixa acció, 

sinó que amb un únic dibuix ja és possible animar-lo gràcies al moviment vectorial que 

ofereix el software. Tal com explica M. A. Díaz (2010), el procés d’animació 2D digital 

“va permetre a l’animador treballar amb més nivells i efectes que si s’hagués creat de la 

manera tradicional, hauria allargat el temps d’elaboració i, tanmateix, els costos de 

producció” (p. 149). Algunes de les moltes obres que utilitzen aquesta tècnica són la faula 

explicada a través del curtmetratge animat Rabbit (2005) de R. Wrake, analitzat 

anteriorment, o la pel·lícula Strange Frame (2012) dirigida per G.B. Hajim.  

 

Per tant, l’evolució tecnològica ha sigut la responsable del sorgiment de noves tècniques 

i nous artistes que han permès la creació de moltes obres innovadores i nous camps en 

l’art de l’animació. Existeix una gran varietat de softwares que permeten desenvolupar 

aquests tipus de formats i que cadascun ofereix les seves eines de treball a la seva manera. 

Aquests són alguns dels programes utilitzats per desenvolupar animacions 2D digital: 

 

Software Descripció 

 

After effects 

 

Software d’edició de vídeo molt versàtil i 

flexible de la casa de programes de 

postproducció d’Adobe per la creació 

d’efectes especials audiovisuals. No està 

especialitzat en cap tècnica específica, però és 

un dels softwares més utilitzar per fer efectes 

especials i que permet fer-ne des dels més 

bàsics fins als més complexos. Aquest 

programa permet crear seqüències de títols, 

transicions en moviment, afegir vídeos 

incrustats amb màscares i cromes, animar 

gràfics i capes importades, crear un espai 

digital 3D, etc. En el camp de l’animació, és 

molt bona opció per dur a terme processos 
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com el d’animació digital 2D (o cut out 

digital) per treballar moviments vectorials de 

capes creades prèviament amb altres 

programes de la mateixa casa com Adobe 

Illustrator o Adobe Photoshop.  

 

 

Animate 

 

Aquest software està més especialitzat en 

Animació digital 2D, ja que permet dibuixar i 

animar en el mateix programa sense necessitat 

d’haver d’utilitzar més d’un, optimitzant així 

el procés d’elaboració. Ofereix eines com una 

línia de temps marcada per frames per tal de 

fer procediments com el Straight ahead action 

i el Pose to pose. 

 

 

Harmony ToonBoom 

 

Forma part d’un dels programes d’animació 

per excel·lència del mercat. Permet dibuixar i 

animar dins del programa, estructurar per 

capes els elements, animar amb moviments 

vectoritzats i punts de pivot, i recrear 

l’animació tradicional a través de la línia de 

temps dividida en frames.  

 

 

TV Paint 

 

Software preparat per aconseguir apropar-se a 

l’estètica tradicional pel que fa al disseny i el 

tipus d’animació. Permet dissenyar dins del 

mateix programa i dur a terme produccions 

semblants a les tradicionals però en un àmbit 

digital. 

 

 

Animo 

 

Programa especialitat en el trasllat de 

l’animació tradicional en l’àmbit digital, i que 
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per tant, permet treballar de la mateixa manera 

però amb eines informàtiques pròpies del 

software. Té un sistema d’escaneig per 

dibuixos fets a mà que permet digitalitzar 

fàcilment i poder seguir treballant les altres 

propietats del disseny de manera digital, per 

exemple el color i els acabats. 

 

 

Toonz 

 

És un software que també permet tant el 

disseny com la recreació de moviment en el 

mateix programa. En aquest cas, incorpora 

processos d’elaboració vectorial del disseny, 

és a dir, és possible crear els personatges, 

escenaris i altres elements propis de 

l’animació sense la necessitat de dibuixar-ho 

a mà, sinó que amb el mateix ratolí es creen 

fàcilment línies contínues des del mateix 

programa. 

 

 

Flash 

 

Es tracta d’un software que treballa amb un 

llenguatge de programació anomenat 

ActionScripts i que el seu ús està dissenyat per 

crear elements animats interactius per 

plataformes web donat el poc espai 

d’emmagatzematge digital que ocupen els 

arxius. Permet escanejar, dissenyar i animar 

directament en el programa per facilitar la 

creació d’animacions. 

 

 
Taula 4.1. Possibles softwares programats per animar (Elaboració pròpia, 2021). 
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4.1.4. Pipe Line d’una animació digital 2D 
 

El procés de creació d’una animació, anomenat popularment pel sector com Pipe Line,  

no segueix uns passos fixos que s’hagin de complir estrictament, sinó que contràriament, 

és flexible al tipus de treball i a l’artista del qual pertany l’obra. Cada tècnica segueix uns 

passos diferents de les altres on utilitza les seves pròpies eines i el seu mètode de treball. 

No és el mateix elaborar una animació stop motion amb material físic modelable que una 

animació digital 3D on s’utilitzen eines digitals més avançades. Tanmateix, l’artista 

també hi influeix, ja que en ser un procediment tan flexible i adaptable a diferents passos, 

cadascú troba la seva manera de treballar i l’aplica durant la pràctica per fer-ne un 

procediment més còmode. Generalment, aquest procediment segueix una estructura 

estàndard en la indústria cinematogràfica formada per tres etapes de producció: 

preproducció, producció i postproducció.  

 

La preproducció és essencial per dur a terme una bona animació, ja que la 

conceptualització i planificació del que es crearà facilita i marca les pautes a seguir per 

no trobar-se amb errors més tard. A més, defineix l’estètica del disseny i del moviment 

del producte final i es fa un primer contacte amb una visió molt general de com quedarà.  

Durant la producció, es posa en pràctica la planificació feta en l’etapa anterior per tal de 

construir-la dissenyant i animant les escenes i obtenint els plans quasi acabats de manera 

individual. Finalment, la postproducció és l’etapa on s’unifiquen totes les escenes creades 

per formar una unitat narrativa, enllaçant les escenes entre si per crear la unitat 

audiovisual resultant i polint el muntatge final. 

 

Com ja s’ha esmentat, la flexibilitat dels passos dins d’aquestes tres grans etapes és molt 

variada, depenent del tipus d’animació i d’artista que hi estan implicats. Per dur a terme 

una animació digital 2D, els següents passos serien òptims per poder aconseguir un bon 

resultat: 
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Etapa Fase Descripció 
 
Preproducció 

 
Conceptualització de la idea 

 

Recerca de la idea o idees 

claus que es volen representar 

amb l’animació final tenint en 

compte els personatges, 

l’ambient, l’estètica i el 

format (si es tracta 

d’acompanyar una cançó, 

s’haurà de captar l’essència i 

el missatge d’aquesta per 

poder representar-la 

visualment). 

 
 

Guió 

 

Materialització de les idees a 

través d’un guió literari que 

narra la història. 

 

 

Story board 

 

Representació visual de la 

història a través de vinyetes 

senzilles però descriptives. Es 

representen les accions de 

cada personatge i el punt de 

vista de la càmera amb breus 

descripcions de cada pla. 

 

 

Animatic 

 

Es pot considerar com una 

animació del story board. Es 

fa un muntatge dels diferents 

plans del story board 

relacionats entre ells per 

veure prèviament com 

quedaria el resultat final 

muntat d’acord amb el tempo 
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que es vol aconseguir, 

definint també si hi haurà 

moviments de càmera dins 

del pla. 

 

 

Layout 

 

Disseny de les diferents 

escenes establertes per l’story 

board a través d’il·lustracions 

més elaborades, definint 

també quins seran els 

elements que hi haurà en la 

narració. 

 

 

Producció de personatges 

 

Creació dels diferents 

personatges de la història des 

de la recerca de la seva 

estètica fins a l’acabat final. 

 

 

Producció d’escenaris 

 

Creació dels escenaris on es 

desenvoluparan les diferents 

escenes de la història. 

 

 

Producció 

 

Fase final d’art 

 

Preparació final dels 

personatges per poder 

animar-los. 

 

 

Procés d’animació 

 

Procés d’animació de cada 

escena recreant les diferents 

accions de cada moment de la 

narració. 
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Postproducció 

 

Composició 

 

Adhesió dels personatges ja 

animats en l’escenari creat 

per aquella escena, situant els 

elements propis que es troben 

més lluny o més pròxims 

d’aquest. 

 

 

Efectes visuals 

 

S’afegeixen efectes visuals a 

l’escena per completar la seva 

estètica, com son efectes de 

llum, ombrejats, 

desenfocaments de 

perspectiva, canvis 

d’exposició dels diferents 

elements, etc.  

 

 

Moviments de càmera 

 

S’afegeixen moviments de 

càmera si són necessaris per 

dotar de dinamisme a l’escena 

i simular una càmera virtual 

que grava el pla. 

 

 

Muntatge 

 

Com en tota obra audiovisual, 

és necessària la importació de 

cada escena i el seu muntatge 

per crear una continuïtat 

lineal narrativa. El muntatge 

ha d’anar sincronitzat amb 

l’animatic establerta durant la 

preproducció que va marcar 

les pautes inicials del 

muntatge. 
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Transicions 

 

Creació de transicions entre 

escenes per fer un acabat de la 

relació entre plans.  

 

 

Crèdits 

 

Elaboració dels crèdits 

inicials i finals de l’obra. 

 

 

Taula 4.2. Procés de producció d’una animació digital 2D (Elaboració pròpia, 2020). 

 

4.2. Videoclip convencional 
 
4.2.1. Orígens del videoclip 
 

L’origen del videoclip no ha pogut ser mai determinat de manera clara per un punt concret 

en la història. Són molts els estudis que han buscat les primeres obres per poder marcar 

com a començament l’era d’aquest format i que arriben a una mateixa conclusió: per 

començar la recerca històrica del videoclip, cal definir el concepte de manera precisa 

partint de la seva evolució com a format audiovisual. Així ho explica M. Villagran en el 

seu estudi Intento vídeo-clip: lecturas en la búsqueda del lector modelo de la 

videomúsica: “L’objectiu de realitzar un recorregut per la història del videoclip no és 

plantejar tots els antecedents precisos de cóm es va formar la videomúsica, [...] sent 

l’objectiu real mostrar al lector alguns dels moments claus per marcar l’inici d’aquest nou 

concepte audiovisual”. (2003, p.5). 

 

Molts dels personatges referents a la participació de la recerca de l’origen del videoclip 

marquen com a obra clau Bohemian Rhapsody (1978) de Queen. És el cas de S. Carlsson, 

que, segons E. Viñuela (2002), defineix el videoclip com una obra audiovisual construïda 

per tres característiques concretes: l’aparició de l’artista en l’obra, la construcció d’una 

narrativa il·lustrada mostrant una història i la representació d’una narrativa visual 

experimental fictícia que escapa de la realitat (p. 547).  
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En canvi, existeixen altres punts de vista com el de A. Goodwin i W. Straw, que 

defineixen el videoclip des d’un punt de vista més contextual, relacionat amb els canvis 

en la industria de la música i la seva influència en els mitjans de comunicació com el cine 

i la televisió. Així ho explica E. Viñuela (2002): 

 

Googwin situa el sorgiment del videoclip tal com ara el coneixem a principis dels 

anys 80, coincidint amb el naixement de canals de televisió com MTV (1 d’agost de 

1981). Reconeix la influència de les associacions entre imatges i música pop en altres 

mitjans com el cinema o la televisió, però defensa l’originalitat del vídeo musical 

basant-se en el canvi que va suposar en la indústria musical. (p. 548). 

 

 

Independentment de la primera obra musical que és considerada com a videoclip, cal tenir 

present que el seu sorgiment no va ser sobtat, sinó que va ser determinat per un llarg 

procés d’experimentació al llarg de la història de l’art. Així ho explica A. M. Sedeño 

(2002):  
 

L’intent d’associar música i imatge existeix des del naixement de la imatge icònica 

en moviment, des dels orígens del cinema. Tot i això, la fórmula no comença a 

proporcionar resultats acceptables fins a l’aparició de compositors com Alexander 

Scribin i Arnold Schönberg i de pintors com Kandisky i Picabia, amb els seus intents 

de fusió entre música, imatge i so, en experiències sinestèsiques i de traducció d’un 

llenguatge o mitjà a un altre. Des d’aleshores, el cinema, les avantguardes, la música 

popular i la tecnologia electrònica van proporcionar els elements lingüístics, 

expressius i tècnics per a la construcció i evolució del llenguatge de la música visual, 

que va culminar amb el sorgiment dels videoclips o vídeos musicals a mitjans dels 

anys setanta. (p. 1). 

 

4.2.2. Evolució de videoclip 

 
Com s’ha dit anteriorment, es pot construir una definició del videoclip segons el seu 

contingut, context o objectiu. El format audiovisual ha evolucionat molt des de la seva 
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aparició. Aquesta variació de gènere complica la tasca de conceptualitzar el videoclip i 

crea confusió a l’hora de buscar el seu origen, tal com s’ha desenvolupat prèviament. 

  

Abans de l’aparició del videoclip com a format, els artistes musicals ja havien aparegut 

en pantalla gràcies al naixement de la televisió durant la dècada dels 50. El nou mitjà 

permetia a l’artista mostrar-se per primer cop a l’audiència en un àmbit que no fos un 

concert. Els artistes utilitzaven el mitjà per promocionar les seves obres musicals 

aprofitant la seva gran repercussió. Tal com explica A. Gifreu, “apareixen programes com 

The Ed Sullivan Show on es presenten artistes que duen a terme les seves actuacions i a 

promocionar els seus discs, la qual cosa es lliga directament amb la naturalesa 

promocional amb la qual és vista el videoclip”. (2009, p. 2). 

 

Per tant, la televisió va permetre fer el primer pas per l’aparició del videoclip tot i no 

presentar-lo encara com a tal. Partint d’aquesta informació, l’objectiu principal dels 

antecedents del videoclip, i que per tant serà una de les intencions principals del futur 

format, és la millora de rendiment en l’àmbit comercial a través de la promoció de les 

obres dels artistes. 

 

Més tard, com expliquen J. Cuevas i V. Arnau (2020) en el seu treball sobre la producció 

d’un videoclip, el famós grup The Beatles fa la seva aportació per la construcció del 

videoclip com a format apareixent a la gran pantalla amb la seva pel·lícula A Hard day’s 

night (1964), dirigida per Richard Lester, on es mostra un apropament del que avui 

coneixem com a videoclip tot i no ser-ho estrictament. A partir d’aquest moment, el cine 

va ser el mitjà on els artistes es mostraven amb fins comercials i, durant els anys posteriors 

de la dècada, van sorgir obres importants pel naixement del videoclip com Help (1965) o 

Performance (1970). 

 

1975 va ser l’any clau per començar a parlar del primer videoclip com a tal, sent el primer 

treball audiovisual creat explícitament per una cançó i amb fins comercials. Es tracta de 

l’obra ja esmentada Bohemian Rhapsody (1975). És en aquest punt on es desenvolupa el 

primer canvi en l’evolució del videoclip. Anteriorment a l’aparició de Bohemian 

Rhapsody, no es podia parlar de videoclip com a tal, però a partir d’aquesta obra, que 

segons S. Carlsson compleix els requisits per poder definir una obra com a videoclip, ja 
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sorgeix el nom del format i marca un abans i un després en la seva història. En el contingut 

del videoclip es combinen escenaris que es podrien interpretar com un concert i d’altres 

totalment fora de la realitat on la posada en escena i els efectes visuals són surrealistes. 

No es pretén explicar una història, sinó complementar la cançó amb imatges on el seu 

muntatge es sincronitza amb la melodia i el ritme de la cançó. Per tant, el vídeo s’utilitza 

com a reforç visual per l’innovador gènere híbrid de l’obra creant una experiència mai 

abans vista que va influir en la seva comercialització. Segons J. Cuevas i V. Arnau, “va 

marcar una tendència que aniria evolucionant en els següents anys, a més a més la seva 

finalitat promocional va ser tot un èxit, ja que les vendes del disc es van disparar gràcies 

a l’ajuda promocional que aquest acompanyament visual va suposar.” (2020, p.19). 

 

Quatre anys després, The Buggles apareixen amb un videoclip que determina també 

l’evolució del format: Video kill the radio star (1980). Existeixen dues raons per les quals 

aquesta obra influeix, no només en aquesta transformació del videoclip, sinó també en el 

vídeo com a mitjà de difusió. Segons explica H. Sanchez (2014), el productor de la cançó 

T. Horn buscava explicar la revolució tecnològica que patia la societat per l’aparició del 

vídeo. A partir d’aquesta idea, el productor va contactar amb The Buggles per construir 

una cançó que tractés la temàtica i es va produir un videoclip que il·lustrava el missatge 

a través d’una història fictícia on es representa l’abandonament de la ràdio i el seu 

reemplaç pel vídeo. El fet innovador de representar el missatge que es vol transmetre a 

partir del vídeo marca un punt determinant en l’evolució del videoclip. A més, la mateixa 

temàtica ja era una referència de l’aparició del videoclip com a eina de difusió substituint 

la ràdio.  

 

En gran part, el seu èxit també va ser determinat gràcies a The Kenny Everett vídeo show, 

que va ser el primer programa de la història en tractar i promocionar videoclips musicals, 

emès per MTV i que va marcar un punt clau en la indústria de la discogràfica musical. Tot 

i que no va ser motiu pel qual els artistes seguissin buscant la promoció a través de mitjans 

com el cinema i la ràdio, com és l’exemple de Flashdance i el seu èxit a través de la gran 

pantalla, el programa televisiu va esdevenir la major potencia a nivell comercial tant de 

la música com dels videoclips. 

 

La següent evolució del videoclip va ser marcada per M. Jackson, que va voler sumar-se 

al sac d’artistes que treien la seva música acompanyada d’històries visuals, però amb un 
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punt de vista que anava més enllà. Segons explica H. Sanchez (2014), Michael Jackson 

pensava que els artistes no estaven aprofitant el format del videoclip amb totes les seves 

limitacions i que era una oportunitat que ell volia explotar al màxim. És ell qui comença 

a produir videoclips d’un format més cinematogràfic, apropant-se a la pel·lícula i amb un 

pressupost més elevat. Va començar publicant obres com Billy Jean i  Beat It 

acompanyades de videoclips on la seva producció narrativa i tècnica eren d’alta qualitat, 

però no van ser més que un primer impuls de cara al que vindria un any després. Segons 

explica D. Garrán (2019), Michael Jackson va invertir al voltant de 500.00$ en la 

producció de Thriller i va aconseguir les millors xifres de la història en vendes.  

 

Aquest punt marca l’evolució del videoclip, on es comença a veure com una possibilitat 

d’explotar-lo a través de grans produccions per explicar històries en l’àmbit 

cinematogràfic i crear un major impacte en l’audiència.  S’aconsegueix crear una branca 

nova dins del format, on el que es veu ja no és una actuació que s’apropa a un concert on 

l’artista canta a càmera dirigint-se a l’audiència, sinó que busca explicar una història més 

narrativa i completa. Tal com diu R. Sherman, “Thriller es converteix en un dels moments 

històrics més importants del clip, ja que ofereix una nova manera de narrar la vídeo-

música, apropant-se a l’anomenat ‘video-concepte’ i allunyant-se del video-

performance” (1986, p. 79). 

 

L’evolució del videoclip va seguir el seu transcurs, expandint-se arreu del món i adaptant-

se a pràcticament tots els gèneres musicals que en aquell moment es coneixen. Va 

esdevenir un format amb característiques pròpies i va fer-se un lloc en l’univers 

audiovisual permetent una nova manera de promocionar les obres musicals i de narrar els 

fets d’una manera il·lustrativa de cara a l’audiència. 

 

4.2.3. Objectiu del videoclip 
 

Com s’ha vist a través de l’evolució del vídeo musical, aquest format té una gran 

influència en la percepció d’una cançó sobre l’audiència, ajudant en la seva repercussió i 

a la seva forma final com a producte. La música va directament relacionada amb la imatge 

essent inseparables, ja que quan s’escolta la música, la ment humana processa el missatge 

en forma d’imatges. Així ho explica K. Williams (2003): 
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La imatge i el so s’interpreten creant un tercer domini expressiu que anomeno 

visualització musical: la vista es torna musical i es visualitza allò que escoltes. Veure, 

doncs, es converteix en una experiència no logocèntrica, una activitat sensual (de fet, 

transversal), tàctil, sonora i visual. Aquesta activitat és la interacció sinestèsica i la 

interpretació comunicativa de la música amb la visió, la vista amb el so, pel qual les 

imatges visuals ‘ballen’ i la música i el so es manifesten visualment. (p.13) 

 

 Per aquesta raó, l’acompanyament d’una narració visual, és a dir el videoclip, ajuda a 

reforçar aquesta reacció mental del subconscient on el so es transcriu visualment oferint 

imatges elaborades a l’espectador sense la necessitat de forçar la seva imaginació. 

 

El videoclip es crea amb dos objectius clau que consisteixen en beneficiar a l’artista en 

dos àmbits: el comercial i l’artístic. 

 

Suport comercial 

Prenent de base el concepte de videoclip que expressa D. Selva (2014) a través del seu 

llibre El videoclip. Comunicación comercial en la indústria musical, es podria introduir 

el primer objectiu que persegueix la creació del format. L’autor el defineix com un 

“format audiovisual creat pel sector fonògraf com a eina de comunicació comercial, que 

es basa en la addició d’imatges a una cançó preexistent” (p. 101). Per tant, la funció 

principal per la qual sorgeix el videoclip i l’artista decideix dur a terme la seva producció 

és la seva publicitat com a artista i la del seu producte.  

 

Resulta interessant tenir en compte com D. Hidalgo (2018) explica les diferents funcions 

que té el videoclip com a estratègia comercial dividint-les en tres: trobar nova audiència 

que desconeix l’artista, crear una marca d’artista on es construeix un discurs únic que el 

representa i, per últim, oferir un contingut extra al seu producte que suma punts a l’interès 

del consumidor (p. 46). 

 

Com a fi únic que segueixen aquestes tres funcions del videoclip en l’àmbit comercial, 

tal com explica D. Hidalgo (2018), és aconseguir “l’ingrés de beneficis respecte als 

diferents productes oferts associats a aquell artista o grup musical: venda de discs, 
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d’entrades de concerts, de productes, així com qualsevol ingrés que pugui proporcionar 

el grup o artista” (p. 47). 

 

Suport narratiu 

La definició de D. Selva limita el videoclip a ser creat únicament per fins comercials, 

oblidant-se del punt de vista més artístic i del seu valor narratiu. Cal tenir present el 

videoclip com a suport de la música, és a dir, com a suport de la seva intenció. Així doncs, 

el vídeo musical busca reforçar l’objectiu que ja des d’un principi pretenia aconseguir 

l’obra musical per si sola. M. Gonzalez conclou, després del seu llarg estudi analític sobre 

la música com a llenguatge, que aquest art  es “mereix el títol de llenguatge, ja que 

posseeix tots i més dels elements necessaris per ser-ho. La música toca profundament els 

sentiments, més que la majoria de les paraules. Però principalment és un llenguatge, 

perquè té la capacitat de transmetre missatges de diferents tipologies: sentimentals, 

emocionals, excitants i, fins i tot, donar idea d’ubicació històrica i situacional” (1996,  

p. 73). 

El videoclip, per tant, ajuda a la música en la seva expressió originalment sonora a través 

del llenguatge visual que permet el format, oferint la suma dels dos sentits en la percepció 

humana. La manera que té de fer-ho és recreant la història, el sentiment o qualsevol 

missatge que la cançó en si vol transmetre des d’un principi a través del muntatge 

d’imatges, convertint-ho en una pel·lícula narrativament sonora i visual.  

 
 

4.3. Videoclip animat 
 

4.3.1. Tractament del format  

 
Tot i ser un format audiovisual força utilitzat en els últims anys, el videoclip animat no 

ha sigut gaire tractat com a format únic amb característiques i aportacions pròpies, sinó 

més bé com a dos formats individuals que s’ajunten com a recursos independents. Tot i 

això, ha permès aportar un suport visual important en moltes obres musical les quals 

hauria sigut complicat, o fins i tot no podria haver aconseguit en alguns casos, il·lustrar 

el missatge o intenció de la cançó. Aquest format permet arribar a recursos que el 

videoclip convencional com a format únic no és capaç d’assolir.  
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És per aquesta raó que s’ha de tractar com a format únic i innovador i no infravalorar el 

seu ús. Tal com explica L. Schmitt (2015) en el seu treball acadèmic Videoclip animado. 

Motion graphics y animación, el videoclip animat afecta d’una manera significativa en la 

intenció d’una obra musical: 

 

Les animacions o el motion graphics a part de poder arribar a ser menys costosos 

poden transmetre el missatge de la cançó d’una manera més especial. Encara que de 

moment no s’han estès prou, sembla interessant indagar en aquest concepte del 

videoclip animat i la seva capacitat per funcionar al ritme de la música i per explicar 

una història i dotar el vídeo d’un gran simbolisme. (p. 6) 

 

4.3.2. Música i animació 
 

Abans d’incorporar animació com a suport de la música, era la música la que 

acompanyava a l’animació. R. Brown (1994) explica que la seva incorporació va ser 

causa de dos fets: com a recurs per dissimular el soroll de les sales de projecció i, per altra 

banda, per tapar el silenci que hi havia i ambientar la pel·lícula. A partir d’aquest moment, 

els animadors es van adonar de la importància de la incorporació d’un so musical 

d’acompanyament per les seves obres. Van centrar-se en aquest àmbit i la música va 

acabar sent un element narratiu més de les històries animades. (p. 54) 

 

En aquest àmbit, el so era el que s’adaptava al vídeo mentre que, quan es parla del 

videoclip, és el vídeo el que s’adapta al so. El principal producte que es vol mostrar al 

públic és la peça musical de l’artista. L’animació, per altra banda, fa la funció que feia la 

música en les primeres projeccions d’animacions: reforçar la història que s’explica i 

ambienta-la, en aquest cas, visualment.  

 

4.3.3. Animació vs videoclip convencional 

 
L’animació com a recurs visual no només és triada per un artista per la seva estètica, sinó 

perquè, a diferència del videoclip convencional, aquest format permet crear imatges sense 

límits en la imaginació de qualsevol persona. A través de la imaginació, és possible la 
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creació dels elements més surrealistes i abstractes que un es pugui imaginar. M. Ende 

(1982) ho explica a través de la següent metàfora: 

 

Reunits tots els savis del regne, després de moltes deliberacions, van concloure que 

la vertadera realitat només existeix en la imaginació, en l’experiència, records, pors i 

esperances dels homes. La seva petició, per tant, va ser disposar d’una tecnologia que 

fes possible crear imatges en total llibertat, qualsevol escena imaginable, amb 

qualsevol decorat. Això els alliberaria del realisme i obriria totes les ments del món. 

(Citat per J. Chavete, 2015, p. 45). 

 

L’escriptor fa referència al fet que l’animació trenca les barreres que limita el vídeo 

convencional, on la imaginació permet crear qualsevol cosa, sigui tangible o abstracta. És 

aquesta capacitat creativa la que fa de l’animació un recurs que permet moltes més 

opcions il·lustratives que no pas el videoclip convencional. 

 

S. Bibby (2018) comparteix aquesta opinió i reflexiona sobre com l’animació 

aconsegueix captar l’atenció de l’espectador d’una manera més eficaç gràcies als 

avantatges que aporta sobre el vídeo convencional. Ho explica de la següent manera:  

“Les bones animacions poden interactuar amb el públic objectiu, impulsar el canvi de 

comportament, desafiar les idees preconcebudes, educar i informar. En el nostre món sempre 

visual i encès, l’animació pot aturar el polze, cridar l’atenció i compartir-la. També ofereix 

diversos avantatges respecte al vídeo tradicional.” (§2) 

 
S. Bibby menciona algunes d’aquestes característiques per tal de reforçar aquesta idea de 

superació creativa per part del format de l’animació: 

 

o Donar context a conceptes complexos i abstractes: permet il·lustrar fins al 

concepte més complex o abstracta imaginable d’una manera en què el vídeo no és 

capaç de fer. És possible crear qualsevol cosa de manera visualment atractiva. 

 

o És més flexible i creatiu que el vídeo: la creació d’una animació permet estalviar-

se problemes de producció que pot tenir la gravació del vídeo, com poden ser 

escenes perilloses, difícils d’enregistrar o inclús impossibles per temes logístics. 

L’animació permet transportar l’escena allà on no sigui possible amb el vídeo real 
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i capturar un pla des de qualsevol punt de vista imaginable sense preocupació del 

temporal, material de gravació, actors, etc. 

 

o Permet el control absolut dels personatges: les accions i característiques que 

formen als personatges d’un vídeo animat es troben totalment sota les mans 

creadores de l’artista. La seva estètica i comportament pot ser modificat en tot 

moment de manera lliure. A més, no existeix cap mena de documentació gràcies 

a l’absència de representació per part d’actors reals ni problemes legals.   

 

Tot i superar al videoclip convencional en l’àmbit de possibilitats, l’animació ha sigut un 

sector infravalorat dins del món dels audiovisuals. Ha estat tractat socialment com un 

sector dedicat als infants i de gènere únicament còmic per entretenir. J. Chavete (2015) 

ho explica de la següent manera: 

 

L'animació sempre ha estat considerada com un "déu menor" dins la història de 

cinema. La quantitat i qualitat dels estudis monogràfics efectuats per crítics i 

acadèmics així ho mostra. Mentre la història de cinema en general compta amb milers 

i milers de publicacions dedicades a les més insòlites facetes (actors, directors, 

decorats, sociologia, psicologia, procediments .... etc.), els films d'animació susciten 

l'interès dels investigadors en una proporció molt inferior, fins i tot el de la seva 

rellevància a taquilla.” (p. 47) 

 

El mateix autor demostra, a partir de fets, com tots els tòpics són falsos i que, en realitat, 

l’animació és un àmbit molt més gran del que s’ha mostrat durant la història. Aquesta 

afirmació es reflecteix dins la llista dels videoclips musicals més aclamats pel públic de 

la història, seleccionada per B. Scarrot (2020) a la revista What hi fi? on es mesclen vídeos 

musicals de tota mena. Dins del rànquing es pot observar que moltes de les obres 

seleccionades com a millors suports visuals de la música són animacions, el que demostra 

que el format està al nivell del videoclip convencional en l’àmbit d’acollida pel públic. 

Algunes d’aquestes obres són Take on Me (1985) de A-Ha, Sledgehammer (1986) de 

Peter Gabriel, Fell in Love with a girl (2002) de The White Stripes, Go with the Flow 

(2002) de Queens of the Stone Age, Coffee & TV (1999) de Blur o Teardrop (1998) de 

Massive Attack.  
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G. Storm (2007) assegura que èxits musicals com Take on me no haurien tingut el mateix 

èxit si no hagués sigut pel videoclip que se li va afegir. L'autor explica que "va ser un 

videoclip excepcional en molts sentits. És una cançó pop molt ben escrita, realitzada i 

produïda, però difícilment hauria sigut un número u internacional si no hagués sigut pel 

destacat vídeo que l'acompanya” (p. 57).  

 

La història explicada a través del vídeo de Take on Me difícilment hauria sigut possible 

recrear-la de la mateixa manera si no s'hagués emprat el format de l'animació, de la 

mateixa manera que el vídeo convencional que es mescla amb ell era necessària en aquest 

cas concret. La combinació dels dos formats permet recrear la mescla del món fictici i la 

del món real que envolta la protagonista dins de la història. Així ho explica G. Storm 

(2007): "Explica una encantadora història d'amor entre una ordinària noia treballadora i 

el seu somni de ser l'amant de l'estrella de pop Morten Harket. Es va explicar com una 

narració tradicional força diferent des de la idea d'imatges oníriques que dominaven els 

vídeos musicals de l'època. L'eficient combinació d'accions en viu i l'animació estava 

estretament relacionada temàticament amb els dos mons del somni i la realitat de la 

història” (p. 57). Per tant, el fet de representar visualment la ficció a través de l'animació 

i, per altra banda, la realitat a través del vídeo real, aconsegueix fer-ho entendre de manera 

clara i representativament eficaç. 
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5. Metodologia i flux de treball 
 
El treball en la seva totalitat se centra a poder assolir de manera elaborada i organitzada 

els objectius establerts a l'inici del treball, estructurats jeràrquicament tenint com a 

màxima importància l'objectiu principal i, tot seguit, objectius secundaris que 

s'aconsegueixen durant el procediment de la seva elaboració. Per obtenir aquests resultats, 

el treball s'estructura en les fases necessàries ordenades segons la dependència i relació 

que existeix entre elles, resultant dos grans blocs: part teòrica i part aplicada. 

 

5.1. Part teòrica  

 
Fase I. Anàlisi 

 

Per començar, s'analitzen una sèrie de referents que permeten exemplificar i donar pas a 

l'estudi teòric i, tanmateix, altres referents que serveixen per il·lustrar tècniques o 

procediments del videoclip animat o de l'animació com a format per posar-los en pràctica 

durant la part aplicada del treball. Els referents són exemples demostratius del que 

s’explicarà i del que es vol demostrar a través de tant la part teòrica com de la pràctica de 

tota la investigació, dividits d’aquesta manera.  

 

Fase II. Investigació 

 

Tot seguit, es posa en context la matèria tractada en qüestió a través d’un estudi teòric 

amb una recerca seleccionada de referents que permet obtenir coneixements bàsics i 

concrets del que es parla. D’aquesta manera, es troba la informació necessària per 

construir el marc teòric i el camí a seguir per procedir a fer la següent fase aplicada del 

treball. Durant la fase teòrica, el subjecte principal a estudiar és el videoclip animat com 

a format i la seva relació en el camp dels audiovisuals. Per començar a parlar d’aquesta 

matèria en concret, abans s’ha de comprendre els llenguatges que formen la seva 

hibridació i la relació que té amb altres expressions artístiques com la música, ja que es 

basa en aquesta afinitat. És necessari comprendre el format de videoclip animat des de la 

seva intenció fins a com és tractat avui dia. Per tant, caldrà analitzar primer per separat 

els dos sectors que creen aquest nou híbrid: l’animació i el videoclip.  
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Pel que fa a l’animació, el punt de vista a tractar va directament relacionat a com actua 

junt amb la música i com fa de suport visual a aquesta, ja que és el temari que suposa un 

camí directe per arribar a tractar el videoclip animat. Per tant, caldrà conèixer el primer 

contacte de les dues expressions artístiques i quins altres formats, a part del videoclip 

animat, els han tractat en un mateix producte i de quina manera. Dins d’aquest sac entren 

l’animació abstracta, que es coneix com el primer contacte històric de l’animació i la 

música, i els motion graphics. A més, serà necessari conèixer quins processos de creació 

existeixen per poder elaborar un producte com el que es crearà durant la part aplicada per 

tal de posar-la en pràctica després. Tanmateix, s’estudiaran algunes de les característiques 

pertinents a l’animació, com les diferents tècniques i estils,  per saber quins són els pilars 

fonamentals del format i tenir una base sobre la qual treballar posteriorment.  

 

Referent al videoclip, és necessari estudiar com va sorgir aquesta forma audiovisual fent 

un recorregut històric pertinent al treball i com va afectar la seva indústria a través de 

canals televisius com MTV. D’aquesta manera es troben quins són els objectius principals 

del format que coincidiran d’una manera o altra amb els del videoclip animat per la seva 

relació funcional i la seva similitud com a expressió artística amb la música. 

 

Després d’haver tractat el videoclip i l’animació com a formats únics, es profunditzarà en 

el producte que resulta de la suma dels dos anteriors: el videoclip animat. No és un tema 

que hagi sigut tractat en abundància en l’àmbit acadèmic i que, per tant, el seu origen no 

té molta rellevància per dur a terme el treball. El seu estudi, però, també serà realitzat 

gràcies a la informació obtinguda del videoclip i a l’animació com a formats 

independents, ja que poden ser aplicats perfectament als diferents àmbits. Serà important 

veure com ha sigut tractat pel públic i s’intentarà demostrar, a través d’informació 

contrastada, si ha patit una infravaloració en el format. Tanmateix, es té la intenció de 

mostrar-lo com un formar amb un ampli marge de possibilitats. És durant l’elaboració 

d’aquest apartat quan els objectius del treball es van tancant de manera seqüencial gràcies 

al llarg estudi previ i l’agrupament de teories i afirmacions citades. 
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5.2. Part aplicada  
 

La intenció principal del treball consisteix a demostrar l’aportació de l’animació com a 

suport visual, sent el videoclip animat el format resultant. A conseqüència, existirà una 

part aplicada on es realitzarà un videoclip animat d’una cançó versionada. Per la 

producció d’aquest, es tindran en compte els diferents camins i possibilitats explorats 

durant el marc teòric i els referents analitzats i s’intentarà donar vida visualment a la 

narrativa de la peça musical. La cançó utilitzada com a referència per elaborar el seu 

videoclip animat serà una versió de la peça musical introductòria de la sèrie de televisió 

espanyola Aquí no hay quien viva, de la qual es canviarà la lletra amb un missatge de 

sàtira politico-social cap a alguns dels problemes socials més destacats que pateix l’estat 

espanyol actualment. La tria de la cançó ha sigut donada per la intenció de demostrar que, 

mentre que el videoclip convencional hauria de recórrer a molts recursos diferents per 

aconseguir una estètica que reforcés la idea de burla, l’animació aconsegueix reforçar-la 

a través del seu disseny per part de les il·lustracions i dels moviments propis de 

l’animació. A més, a través d’aquest format, es podran representar personatges 

reconeguts popularment fent les accions que la lletra descriu de manera lliure i 

absolutament controlable, mentre que en un videoclip convencional seria un element que 

no es podria incorporar, demostrant un cop més les possibilitats que aporta fer una 

animació de cara a les que el vídeo convencional no pot assolir. 

 

Durant el marc teòric, s’exposa una proposta de procediment per dur a terme una 

animació 2D digital on es defineixen els diferents passos a seguir per aconseguir un bon 

resultat. Aquestes fases es divideixen en tres grans etapes de producció que s’ordenen 

segons la cronologia d’elaboració del producte: preproducció, producció i postproducció. 

En aquesta part aplicada, s’utilitzaran aquestes fases per posar-les en pràctica i crear el 

videoclip animat que es vol aconseguir. 

 

Fase III. Preproducció 

 

Durant la primera etapa de la part aplicada cal conceptualitzar la idea principal del 

producte audiovisual i preparar tot el material necessari per animar i crear les escenes en 

la fase de producció, fent els dissenys dels personatges i escenaris.  
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També en aquesta fase es construeix la cançó en la qual es basarà l’animació, tot i que la 

seva creació no serà explícitament descrita durant la metodologia del treball, ja que 

aquesta se centra en la part visual focalitzada en l’animació. Cal destacar que, tot i no ser 

pertinent a la producció de l’animació, l’elaboració de l’obra musical ha sigut creada des 

de zero gràcies a la cooperació d’altres artistes. Prenent el rol de director en la seva 

creació, han sigut posats sobre la taula la idea principal de la cançó i elements o situacions 

concretes que es volien representar en ella. A partir d’aquesta ideació, s’ha escrit la cançó, 

s’ha construït l’arrengament, s’ha enregistrat a un estudi de so i, per últim, ha sigut 

masteritzat. Aquestes tasques no van ser fetes des de la mà de l’autor del treball, però sí 

dirigides i revisades de manera meticulosa. 

 

Els passos a seguir es poden resumir en els següents apartats: 

 

o Conceptualització de la idea o idees clau. On s’elaborarà un llistat de les diferents 

escenes, personatges i accions que es volen representar durant l’animació a partir 

de la lletra de la cançó.  

 

o Guió literari. A través de les idees clau, s’escriu el guió complet que seguirà la 

narració de l’obra. 

 

o Storyboard. Caldrà representar en un format més visual totes les idees exposades 

anteriorment a través de dibuixos poc elaborats i serà la primera visió del que serà 

el resultat final. 

 

o Animatic, on es concretarà el ritme audiovisual de l’animació a partir d’un primer 

muntatge amb els dibuixos del storyboard i la cançó. 

 

o Layout, on es dissenyarà una versió de cada pla apropant-se al disseny final. 

Aquestes il·lustracions incorporen la paleta de colors i tots els elements pertinents 

a cada escena. Acompanyat de cada dibuix, serà imprescindible dissenyar un 

llistat de tots els elements que apareixeran en escena per tal de poder ser 

reutilitzats en altres i poder aprofitar-los sense necessitat de dissenyar de zero certs 

elements. 
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o Producció de personatges. Consisteix en la creació dels personatges, principals i 

secundaris, que apareixeran en la història, des de la seva conceptualització inicial 

fins al seu disseny final preparat per ser portat al camp de l’animació.  

 
o Producció d’escenaris. Fase d’elaboració dels diferents escenaris on es 

desenvoluparà cada escena des dels primers esbossos fins al seu disseny final. 

 

Fase IV. Producció 

 

És la fase més abundant de la part aplicada i on es treballarà l’animació de cada pla per 

tal de muntar-lo posteriorment i obtenir el producte audiovisual. S’elaborarà a partir dels 

dissenys ja creats fins al resultat final de cada escena de manera individual. Aquest procés 

se seguirà amb cada escena de manera individual i es repetirà en les següents: 

 

o Fase final d’art. Tenint els dissenys finals dels personatges, dels escenaris i de tota 

la resta d’elements integrats en les escenes, caldrà fer una preparació prèvia per 

la seva animació.  

 

o Procés d’animació. En aquest punt s’importa el disseny a After Effects per tal de 

ser animat. Cada escena mostrarà accions diferents, així que caldrà animar cada 

una d’aquestes accions. 

 

Fase V. Postproducció 

 

o Composició. Un cop l’animació del personatge s’ha acabat, s’incorporen els 

escenaris i s’animen els elements que calgui. 

 

o Efectes visuals, que seran elements que complementaran les escenes abans de ser 

exportades.  

 

o Moviments de càmera. És important aconseguir els moviments de càmera de cada 

escena abans de muntar, ja que el desplaçament de cada element en l’espai serà 

diferent a causa de l’efecte paralax. Per això, s’ha de realitzar prèviament al clip 
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final exportat per mantenir una relació d’espai entre elements. Serà la fase final 

per poder exportar cada escena. 

 
o Muntatge. Caldrà realitzar un muntatge final prèviament definit a través de 

l’animatic durant la fase de preproducció. També s’afegiran transicions entre 

certes escenes i es dissenyaran els crèdits del vídeo.  

 
o Transicions. També s’afegiran transicions entre certes escenes per enllaçar-les 

narrativament. 

 
o Crèdits. S’elaboren els crèdits inicials, que presenten l’obra, i els crèdits finals, 

els quals mostren els diferents noms de les persones que han col·laborat amb el 

seu rol corresponent. 

 

Arribat aquest punt, serà pertinent fer una observació crítica del possible resultat final i 

valorar la realització de canvis en certes escenes, que serà possible gràcies a 

l’emmagatzematge dels projectes, una segona exportació de les escenes i la seva 

substitució en el  muntatge. Per poder aconseguir actualitzar elements de certes escenes, 

és necessari seguir un procés ordenat d’emmagatzematge des d’un principi a través d’una 

jerarquia de subcarpetes que permetin el fàcil accés als arxius i projectes que es necessitin, 

tant dels dissenys com de les animacions. Tal com es pot observar a la Figura 10.40 de 

l’Annex V, l’estructura de carpetes ha seguit un ordre segons les diferents fases de 

producció i de la naturalesa dels arxius que es van guardant.  

 

5.3. Eines 
 

Per tal d’elaborar d’una manera eficient la part aplicada del treball, és necessària una tria 

premeditada dels softwares que s’utilitzaran per la seva creació, que són les eines bàsiques 

per poder portar-ho a terme. Tal com s’ha explicat durant el marc teòric, existeixen una 

gran varietat de programes que permeten l’elaboració d’animacions on cadascuna aporta 

d’una manera diferent les seves possibilitats.  

 

Per aquest treball, els softwares triats per poder aconseguir el resultat que s’espera són 

Adobe Illustrator per poder dur a terme el disseny dels personatges i escenaris i, per altra 
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banda, Adobe After Effects per animar-los posteriorment. Tot i poder utilitzar softwares 

que combinen la possibilitat del disseny amb la d’animació en un mateix programa, la tria 

dels softwares escollits són adequats pel que es vol aconseguir i es combinen eficientment 

per obtenir un bon resultat. 

 

Per una banda, el sistema de  traçat vectorial que ofereix Adobe Illustrator permet 

aconseguir l’estètica visual que es busca en l’animació i facilita la seva creació per la  

poca dificultat i comoditat que aporten.  Per altra banda, el fet de combinar dos programes 

de la mateixa casa d’Adobe, permet importar arxius d’un software a l’altre de manera 

fàcil i aporta possibilitats com l’optimització d’emmagatzematge d’arxius o la 

sincronització de modificacions en els mateixos mentre s’està duent a terme l’animació, 

és a dir, la manipulació d’alguna capa dins d’Illustrator en mig del procés d’animació 

afecta de manera sincrònica a la capa d’After Effects, la qual cosa permet fer 

modificacions a temps real.  

 

Per altra banda, el software d’After Effects com a programa individual aporta les eines 

d’animació necessàries per aconseguir la tècnica que es busca des d’un inici i que, gràcies 

a això i als avantatges de combinació amb Illustrator, és el perfil de software adequat per 

aquest treball. 
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6. Anàlisi i resultats 
 

6.1. Resultats de l’aplicació metodològica 
 

Durant aquest apartat es descriurà de manera més detallada cada fase de producció que 

s’ha portat a terme durant la creació del videoclip animat des de la ideació inicial fins a 

l’obtenció del resultat final en forma d’un producte audiovisual original. 

 

6.1.1. Preproducció 
 

Conceptualització de la idea i guió  

 

Tota la part aplicada gira al voltant d'una o vàries idees que mantenen una relació 

narrativa directa amb el tema exposat per la cançó. Per aquesta raó, és imprescindible 

conceptualitzar aquesta idea per tal de treballar sobre ella i guiar la narrativa de l'animació 

pel camí que marca la seva lletra, d'on després s'elaborarà una història que seguirà de 

manera visual el tema tractat a partir dels versos de la cançó.  

 

En aquest cas, la peça musical exposa diferents esdeveniments que afecten un 

protagonista en concret i que es troben relacionades amb les situacions socials i polítiques 

que pateix el país espanyol. Per tant, i tal com es pot apreciar a la Figura 10.1 de l’Annex, 

la manera més òptima per començar a conceptualitzar la idea és fer un llistat d'aquestes 

situacions i ordenar-les segons es mencionen a la cançó, tenint com a eina la mateixa 

lletra escrita. Després, es comença a construir una història basada en els punts que s'han 

anotat on el personatge animat és el protagonista i viu de manera directa aquestes 

situacions, tenint en compte l'animació com a format i les seves possibilitats d'exageració 

de la realitat.  

 

Per materialitzar bé les diferents idees exposades per separat des d’un principi, s’escriu 

un guió literari que les ajunta en un mateix document de forma ordenada cronològica 

segons la narració que seguirà la història de l’obra. És una manera tenir la narració per 

escrit ordenada en una sola unitat. 
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Story board 
 

El següent pas per aproximar el desenvolupament del projecte al qual seria la fase de 

producció, essent molt important en aquest tipus de projectes audiovisuals, és la creació 

d'un story board que permeti visualitzar de manera prèvia el que finalment es veurà en 

l'animació i que pren el format de còmic a través d'una sèrie de vinyetes il·lustratives. El 

fet de tenir un recurs visual de la narrativa de la història de manera clara i descriptiva 

ajuda a la creació de les escenes organitzant els diferents plans que es veuran i es crearan 

individualment durant la fase de producció. 

 

Per l'elaboració del story board s'utilitza de referència el guió literari creat prèviament 

seguint la seva història dissenyant dibuixos de cada pla tenint en compte també el ritme 

de la cançó per saber la quantitat de plans i escenes existents i poder agrupar-les de 

manera òptima. En aquests dissenys, que tenen forma d'esbossos, és important manifestar 

el punt de vista de la càmera invisible que existeix a través de la posada en escena amb 

dibuixos simplistes i que mostrin només els elements essencials que s'hauran de presentar 

en cada pla.  

 

Més enllà dels dibuixos, cada vinyeta anirà acompanyada d'una breu explicació 

descriptiva per acabar de deixar clara la situació de cada pla i per tenir en compte 

anotacions i observacions que seran necessàries per al futur.  

 

 
Figura 6.1. Pàgina d’exemple del story board. Autor: A. Bañuelos.  
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Animatic 

 
És la fase que ha marcat el ritme de les escenes a partir del tempo de la cançó. S’han 

utilitzat els dibuixos del story board i s’ha fet un muntatge per saber quin temps té cada 

il·lustració en el muntatge. Aquest projecte ha servit per anar substituint els dibuixos del 

story board pels plans finals durant la producció. 

 

Layout 
 

Per dur a terme el Layout, s’ha dissenyat una per una les escenes del storyboard d’una 

manera més laboriosa i visual, apropant-se el màxim possible al que seran les escenes 

finals. Paral·lelament a aquesta feina, i com es pot veure representada a l’Annex IV, es 

redacta un desglossament de producció que consisteix en un llistat dels elements que 

s’incorporen a cadascuna. D’aquesta manera, si en dues escenes o més existeix un mateix 

element que es repeteix, no serà necessari crear-ne dos sinó que s’utilitzarà el mateix i es 

provocarà una optimització del temps de producció. 
 

 
 

     Figura 6.2. Fotogrames d’Así no hay quien viva. Repetició d’elements reutilitzats en 

diferents escenes. Autor: A. Bañuelos. (Elaboració pròpia, 2021).  
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Producció de personatges 
 

Com s'ha mencionat, la narració de l'animació que es durà a terme durant el videoclip 

animat gira entorn d'un personatge principal que es veu involucrat en les diferents 

situacions que es narren. Per tant, serà necessària la creació elaborada d'un protagonista 

que encaixi narrativament i que, posteriorment, serà animat. Per crear aquest personatge, 

se segueixen diferents subetapes de creació per trobar les característiques que es busquen 

en ell. 

 

La recerca de l'estètica del personatge en l'àmbit físic i psicològic es coneix com a 

Concept art. Durant aquesta activitat es pretén trobar la imatge del protagonista a través 

de repetits esbossos a llapis fins a trobar un apropament al qual es busca. Es creen 

diferents representacions visuals de cara a la seva morfologia nativa, és a dir la postura 

física normalitzada del personatge, però que podrà variar en funció de l'escena i de la 

situació, a través de siluetes que permeten trobar la seva identificació visual a primera 

vista. També es creen esbossos de les facials per trobar quin estil es vol utilitzar, ja que 

la mirada de l'espectador serà dirigida directament a la seva cara.  

 

L’estètica visual dels personatges buscada des d’un primer moment ha mantingut una 

relació amb el gènere humorístic per tal de reforçar la sàtira que es vol representar amb 

el producte final. Per això, el tipus de disseny és un dibuix cartoon on el cap manté una 

grandària desmesurada amb la del cos i les facials són expressives, mentre que les 

extremitats són més curtes. 

 

     
Figura 6.3. Esbossos i siluetes del personatge principal. Autor: A. Bañuelos.  
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Un cop s'han trobat la silueta i les característiques facials desitjades, es creen esbossos 

dels dos elements agrupats a través de la creació total del seu cos. Quan ja es té el 

personatge en si dissenyat en una posició clau, és necessària l'elaboració d'un turn around 

inicial per veure les diferents perspectives del personatge.  

 

 
Figura 6.4. Esbós del turn around del personatge principal. Autor: A. Bañuelos 

(Elaboració pròpia, 2021). 

 

Un cop acabat el concept art, es procedeix a actualitzar el disseny aconseguit en una 

versió més polida a través de la seva digitalització. Es fa servir l'esbós més complet del 

Concept art de referència per calcar-lo amb línies vectorials que permeten fer corbes netes 

i sense cap problema de pixelació ni pèrdua de qualitat d'imatge.  

 

 
Figura 6.5. Esbós del personatge digitalitzat. Autor: A. Bañuelos.  

 

Un cop es té una primera imatge neta de com serà el protagonista, es crea el disseny del 

personatge millorant la versió creada durant la seva primera digitalització prèvia. En 

aquesta fase s'afegeix la paleta de colors triada i es retoquen les línies i característiques 

del disseny per obtenir el personatge final. Durant aquest procés, també es poleix i es fa 
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un turn around del personatge, ja que serà necessari tenir les seves diferents perspectives 

finals. 

 
Figura 6.6. Turn around del disseny final del personatge. Autor: A. Bañuelos. 

 

Aquest procés es repeteix amb els diferents personatges secundaris de la història que 

apareixeran durant l’animació, la majoria dels quals són caricatures de personatges 

reconeguts. Per aquests casos, caldrà prendre com a referència fotografies reals d’aquests 

per poder representar-los, seguint sempre la família gràfica del protagonista.  

 

Producció d’escenaris 
 
En el mateix document del software on s'ha creat el personatge preparat per animar, es 

procedeix a fer l'escenari en el qual es troba.  

 

Es comença realitzant esbossos i, posteriorment, es dissenyen els escenaris d’una manera 

més laboriosa. També es tenen en compte els elements de l’escena per ser tractats de 

manera individual durant la fase d’animació. 

 

 
Figura 6.7. Escenari desglossat segons els diferents elements de l’espai per capes. 

(Elaboració pròpia, 2021). 
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6.1.2. Producció 
 

Fase final d’art 
 

El primer pas per la creació d'un pla durant la fase de producció consisteix a preparar el 

personatge d'una manera específica per dur a terme l'animació. És imprescindible tenir en 

compte les situacions que presentarà l’escena en concret per saber quins elements del 

personatge seran pertinents a aparèixer. Per exemple, si el protagonista presenta canvis 

d’expressions en la mateixa escena, es necessitarà diferents variants de facials: boques, 

celles, parpelles, etc.  

 
Figura 6.8. Variants facials d’una escena. Autor: A. Bañuelos.  

 

Procés d’animació  
 

El procediment bàsic per donar vida al personatge dissenyat a través de l’animació 2D 

digital és la manipulació de capes que formen el seu cos a través de punts de pivotatge, 

escala, posició, rotació i l’eina Puppet tool. És una manera tècnica d’animar pròpia del 

Cutout, però en versió digital, tenint altres eines més sofisticades que completin el tipus 

d’animació. El programa que s’utilitzarà és After Effects, que com s’ha comentat 

anteriorment, permet fer ús de les eines necessàries i ofereix una connexió d’arxius amb 

Adobe Illustrator que ajuda a optimitzar l’emmagatzematge i la sincronització de capes.  
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Generar moviment en les diferents capes preparades segons l’acció que es vol aconseguir 

es fa a través de keyframes establerts en la línia temporal. Cada moviment és tractat a 

partir de les capes de manera individual. Per això és tan important que, a l’hora de 

desglossar les diferents parts del personatge durant el seu disseny, es tingui molt en 

compte una premeditació d’organització de capes i de com se separaran per optimitzar el 

nombre d’arxius, però que a la vegada, dos elements no s’agrupin de manera errònia i no 

es puguin treballar per separat quan es vulguin animar.  

 

Per aconseguir la fluïdesa del moviment, els keyframes es generaren en forma de corbes 

que acceleren i desacceleren els moviments i creen una percepció més realista i no tan 

robòtica. A més, s’aportaran moviments de flexibilitat a certs elements a través de l’eina 

Puppet tool, que permet definir punts de pivot d’una capa i deformar-les a través del seu 

desplaçament. 

 

6.1.3. Postproducció 
 

Composició  
 
Una vegada s’ha animat el personatge completament, es procedeix a incrustar l’escenari 

acabat en l’escena del personatge. Per tant, s’importa l’escenari al software d’animació i 

s’afegeixen les capes corresponents (fons i altres elements de l’espai). Si existeixen 

elements més propers a la càmera invisible que el personatge, les seves capes 

corresponents hauran d’estar sobreposats, mentre que les que es troben més lluny se 

situaran per sota. 

 

És possible que hi hagi elements que s’hagin d’animar dins de l’espai per completar 

l’escena, per això caldrà animar-los un cop col·locats correctament. L’animació d’aquests 

objectes dependran del que es vulgui mostrar, però s’utilitzen les mateixes eines amb les 

quals s’ha donat vida al personatge. 
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Figura 6.9. Composició d’una escena dividida per capes. Autor: A. Bañuelos. 

(Elaboració pròpia, 2021). 

Efectes visuals  
 

Un cop acabada l’escena amb el personatge i l’escenari amb una correcta posada en 

escena i d’acord amb el pla de producció que es tenia preparat, s’afegeixen efectes visuals 

que acabaran de completar l’escena.  

 

La il·luminació de l'escena forma part d'un d'aquests efectes a adherir i aporta una estètica 

menys plana a la posada en escena. Cal tenir en compte els ombreigs del personatge, saber 

d'on prové la font lumínica en cada cas i de quina naturalesa es tracta. Les capes sòlides 

seran l'element clau per generar la il·luminació, creant formes específiques segons l'espai 

que es vol omplir i la seva duresa.  

 

La llum de l'escena defineix també les ombres d’aquesta i les seves característiques. Per 

crear ombres, es generen formes sòlides negres dins del programa en forma ovalada. Tot 

seguit, es baixa la seva opacitat en relació amb la duresa de la llum incident. La seva 

posició serà la contrària a la font lumínica.  

 

També s'afegeixen desenfocaments als objectes i personatges que s'allunyen al 

protagonista (que és l'element més enfocat i nítid del pla a causa de la seva gran 

importància en la posada en escena). Com més allunyat es trobi l'element del protagonista, 

més desenfocament tindrà. S'aconsegueix gràcies a l'aplicació de l'efecte "desenfoque de 
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gaussiano" que ofereix el programa, el qual pot ser modificada la seva incidència aportant 

un nivell de desenfocament més alt o més baix gradualment. 

 

Moviments de càmera  
 

Per aconseguir dotar de dinamisme a l'escena i fer-la menys avorrida, els moviments de 

càmera són clau per poder completar-la. En aquest tipus d'animació els moviments són 

limitats, ja que només existeix una perspectiva i no es poden aconseguir rotacions, sinó 

que l'eix més aprofitable és el de profunditat. Per tant, es pot aconseguir l'efecte 

d'apropament de la càmera a certs elements com si es tractés d'un zoom o d'un travelling 

frontal. L'eina bàsica per aconseguir-ho és la propietat de l'escala, ampliant la mida dels 

elements per aportar la sensació que és la càmera la que s'apropa. La manera més eficaç 

és crear una precomposició de totes les capes i manipular l'escena d'aquesta capa grupal 

perquè afecti a tots els elements per igual. Com a acció secundària a aquest efecte, es pot 

aconseguir l'efecte paralax que ofereix un volum a l'escena aportant perspectiva als ulls 

de l'espectador. Per aconseguir-ho, l'escala dels elements més propers s'ha de desplaçar 

més ràpidament que els que es troben més lluny de manera proporcional. 

 

Un altre recurs utilitzat és la simulació d’una càmera en mà, el qual s’utilitza en escenes 

com les de la tornada on es fa un travelling de seguiment al protagonista. Per aconseguir-

ho, s’automatitzen valors aleatoris de la posició de l’escena en la línia del temps. 

 

Muntatge  
 

Un cop s'ha acabat la fase d’animació, havent creat cada pla animat segons el previst de 

manera meticulosa i individual, cal fer un muntatge amb totes les escenes. Per fer-ho 

s'utilitza l'animatic creada durant la fase de preproducció, que servirà de guia per encaixar 

cada clip on toca substituint els esbossos per plans definitius. En alguns casos cal ajustar 

la temporalitat de les escenes creades individualment, sigui retallant o allargant. 
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Figura 6.10. Segment de muntatge. Autor: A. Bañuelos. (Elaboració pròpia, 2021). 

 

Transicions  
 

En animació, els tipus de transicions poden ser dividides segons si estan integrades en la 

narració internament o externament. Cadascun d’aquests tipus aporta d’una manera 

diferent una continuïtat narrativa que encaixa millor o pitjor segons la relació entre les 

escenes. 

 

Quan són internes, s'aporta una fluïdesa narrativa extra que dóna continuïtat rítmica i que 

és causada per la llibertat artística que aporta l'animació com a format. És el cas del 

opening de BoJack Horseman, analitzat durant els referents, on el personatge es manté 

dins de la posada en escena mentre que l'escenari va variant sense veure'l afectat per cap 

mena de tall. Aquest recurs s'utilitza en l'animació produïda en més d'un moment, però 

sobretot destaca durant l'escena on el protagonista passa d'estar en un moment de 

graduació universitària amb un ambient de felicitat, després a la cua de l'atur més trist i, 

per acabar l'escena, a casa amb els seus pares amb un aspecte més frustrat. En aquest cas, 

aquesta tècnica acompanya molt bé la part de la cançó on les frases s'allarguen a través 

del to melòdic i també perquè la lletra transporta al personatge d'un lloc a un altre, sent 

fàcilment representat visualment d'aquesta manera. Aquest recurs és propi del format de 

l'animació i no es podria aconseguir de la mateixa manera amb vídeo convencional, ja 

que caldrien més recursos i, tot i això, no acabaria aconseguint la mateixa fluïdesa 

narrativa. 
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Figura 6.11. Fotograma d’Así no hay quien viva. Transició integrada internament en 

l’escena. Autor: A. Bañuelos. (Elaboració pròpia, 2021) 

 

Per altra banda, les transicions integrades externament entre plans són les que 

s'adhereixen a dos clips individuals i separats a través d'alguna tècnica externa. Aquest 

tipus de transicions ajuden a dotar l'escena d'efectes visuals que enriqueixen més 

visualment que no pas un tall directe. N’és un exemple l’escena de la Figura 5.12 on un 

personatge secundari canvia de canal a la televisió, sent l’objecte el punt de vista de 

l’espectador, i apareix un efecte de freqüència de televisió antiga que dona pas a la 

següent escena de manera fluida.  

 

Figura 6.12. Fotograma d’Así no hay quien viva. Transició integrada externament en 

l’escena. Autor: A. Bañuelos. (Elaboració pròpia, 2021) 
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Crèdits 
 

Els crèdits formen part del producte audiovisual i són tractats com un element més de la 

narració. Tenen una relació de disseny i de contingut amb l’animació creada i existeixen 

uns d’inicials i uns altres de finals. 

 

Els crèdits inicials serveixen per introduir la història que s’explica a través del títol de 

l’obra: Así no hay quien viva. El títol està integrat en la narració a través de la cançó, que 

ja comença a sonar i les paraules apareixen al seu ritme. En un principi, apareix la frase 

“Aquí no hay quien viva” fent referència al fet que el producte manté certa relació amb 

la sèrie espanyola de la qual està versionada la cançó.  

 

Els crèdits finals tenen l’objectiu d’acreditar el treball de cada persona que ha contribuït 

en la producció de l’obra. Segueix la mateixa estètica que els crèdits inicials i van 

apareixent i desapareixent els noms i cognoms de les persones junt amb el paper que han 

tingut. Per altra banda, el text és acompanyat per imatges reals enregistrades durant la 

gravació de la cançó de l’obra. La utilització d’imatges reals al final en una producció 

d’animació trenca amb la visió de l’espectador i li recorda que, darrere dels dibuixos que 

ha vist, hi ha gent real que ho ha fet possible. També és un recurs que s’ha utilitzat més 

vegades i és una part del projecte que a l’espectador li interessa veure des de la curiositat 

personal.    

 
 

Figura 6.13. Fotograma dels crèdits d’Así no hay quien viva. Autor: A. Bañuelos. 

(Elaboració pròpia, 2021) 
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La tipografia utilitzada en els crèdits acompanya al disseny de l’animació a través d’una 

estètica de dibuix cartoon, vulgar i poc detallista. Com apareix a l’inici, dóna una primera 

visió a l’espectador del què es veurà en la narració: dibuixos allunyats de la realitat en 

relació amb la seva estètica. Els crèdits finals segueixen la mateixa tipografia per mantenir 

la relació d’estètica dels crèdits. 
 

6.2. Resultats generals 
 
Un cop conclosa tant la part teòrica com la pràctica de l’estudi, es presenta un repàs dels 

diferents punts realitzats i l’observació dels diferents resultats obtinguts durant el seu 

procés i la seva finalització. Des d’una visió general, tots els apartats han sigut pertinents 

i necessaris per al desenvolupament d’altres branques del treball, per tal d’aportar un 

millor enteniment del què s’ha parlat i aplicat. Per tant, s’ha seguit un camí d’estudi 

eficient que ha permès seguir el flux de treball i poder assolir els objectius de manera 

positiva. 

 

El fet de repassar una sèrie de referents des d’un inici ha permès fer un primer contacte, 

no només amb l’àmbit del videoclip i l’animació en termes globals, sinó també amb el 

llenguatge que presenten els formats i poder entendre’l des de diferents perspectives 

artístiques. D’aquesta manera, el resultat d’haver-los analitzat ha sigut una millor 

comprensió del marc teòric i poder fer-ne referència en certs punts del treball. No només 

han servit per a la part teòrica, sinó que han sigut eficaços per l’anàlisi de diferents 

recursos del llenguatge que més tard han sigut aplicats de manera directa o indirecta 

durant la creació del producte audiovisual. Alguns d’aquests recursos són l’aplicació de 

la imatge sobre el ritme de la música, la tècnica utilitzada i el disseny en què s’ha inspirat 

per dur a terme les il·lustracions i trobar una estètica de la posada en escena que encaixi 

amb el que es volia aconseguir. Per tant han col·laborat en el procés creatiu i han format 

part del resultat final. 

 

El marc teòric ha ajudat a conèixer d’una manera més profunda i concreta el subjecte de 

la matèria tractada i a seguir un recorregut històric d’aquest. D’aquesta manera s’ha pogut 

conèixer diferents punts de vista per poder ser aplicats més tard en la part aplicada. Els 

aprenentatges durant aquesta etapa, des del més global fins al més concret, han permès 
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estar familiaritzat amb el tema tractat i poder aportar comoditat durant el llarg procés de 

producció que implicava la part aplicada. Per altra banda, ha permès verificar la hipòtesi 

i assolir objectius a través de les diferents fonts i afirmacions. S’ha demostrat que, 

malauradament, l’animació és un àmbit encasellat com un format de target infantil i que, 

per tant, s’ha infravalorat el seu potencial artístic, sent un dels objectius del treball a voler 

demostrar. De tal manera, s’ha mostrat que els límits creatius de l’animació, centrant-se 

en el vídeo com acompanyament musical, superen als del vídeo convencional pel que fa 

a les seves possibilitats. Per aquesta banda, el marc teòric ha influït molt a l’hora de treure 

conclusions generals del treball i d’obtenir-ne els resultats que es buscaven des d’un 

primer moment. 

 

La part aplicada no ha sigut menys, ja que ha permès reforçar i demostrar les afirmacions 

del marc teòric a través d’un llenguatge més visual i artístic, posant en pràctica el subjecte 

d’estudi i els recursos i tècniques descrites durant el procés teòric. Des d’un principi s’ha 

pretès crear un videoclip animat finalitzat on s’aconseguís demostrar les possibilitats de 

l’animació sobre el videoclip convencional i com aquest format pot reforçar el missatge 

de la cançó. El resultat ha sigut l’esperat i, a conseqüència, s’ha pogut verificar les 

afirmacions exposades durant el treball en un àmbit més demostratiu i visual. Pel que fa 

a la seva producció, no s’ha trobat a faltar cap etapa i s’ha pogut assolir en el temps 

previst, podent aplicar tots els recursos pensats i exposats pels referents inicials i 

aconseguint un producte audiovisual del nivell que s’esperava des de la seva idealització. 

 

6.3. Proposta audiovisual 
 

La intenció narrativa principal que persegueix el producte audiovisual creat en aquest 

treball ha sigut fer una crítica dels problemes politico-socials  espanyols actuals a través 

d’un videoclip animat que aconsegueix donar forma al missatge a partir de la sàtira. A 

partir d’aquesta idea, totes les característiques del format que aporta el videoclip animat 

juguen un paper molt important que, en la seva forma final, doten d’aquesta capacitat el 

producte.  

 

La proposta del disseny, inspirat en la sèrie animada Cálico Electrónico vista en l’apartat 

de referents, es guia per un tipus d’il·lustració cartoon que permet caricaturitzar els 
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personatges representats i aportar l’element humorístic de l’escena. Molts dels 

personatges que apareixen són figures públiques que, gràcies a l’animació, poden ser 

representades i manipulades segons la intenció del missatge. El disseny juga un paper 

molt rellevant en la posada en escena, on es vol donar importància al protagonista i a les 

seves accions. El contorn dels elements, sobretot dels personatges, són d’un gruix i 

contrast important respecte a les altres línies, cosa que ajuda a centrar l’atenció en aquests 

elements i convertint la resta en secundaris. Per altra banda, la paleta de colors també 

ajuda a reforçar aquesta lectura en la posada en escena. Els fons estan formats per una 

paleta de colors uniforme que contrasta amb les accions principals. El color dels contorns 

també contribueixen a la causa, els quals només són negres en els elements més 

principals, mentre que en els secundaris són d’un color menys contrastat. Per últim, els 

efectes de desenfocament segons la proximitat dels elements al personatge principal 

separa la importància dels elements dins l’escena, dotant també de volum i perspectiva a 

aquesta. Per tant, els resultats respecte a totes les característiques del disseny que han 

sigut premeditades i executades posteriorment han aportat la seva part al producte final 

tal com s’esperava. 

 

El recorregut narratiu que segueix l’obra també es basa a utilitzar un llenguatge 

humorístic segons les accions i situacions que apareixen en escena. El protagonista passa 

per diferents escenaris en els quals es veu afectat pel que explica la lletra de la cançó, sent 

víctima d’ells i representant un model de ciutadà real d’una manera exagerada però 

identificativa. El muntatge de les diferents escenes segueix el ritme de la cançó, el qual 

és dinàmic i sense espais que alenteixin la fluïdesa narrativa. Gràcies a aquesta rapidesa 

entre plans, s’aporta molta informació sobre el missatge, el qual es basa en un llistat de 

situacions crítiques, deixant un suport visual ric en l’escena. Tot i ser un muntatge de 

canvis freqüents entre escenes, aquestes es mantenen en escena el temps suficients per 

ser enteses i, en alguns casos, llegides.  

 

El ritme sonor també és acompanyat pels elements de l’animació en l’escena, els quals es 

produeixen amb una sincronització que, a simple vista, passa per alt. Per exemple, durant 

la tornada de la cançó, el protagonista segueix un recorregut a peu on la freqüència de les 

seves passes està en sincronia amb el tempo de la cançó. Aquest fenomen ha estat 

premeditat i es pot observar en moltes altres accions. També els moviments de càmera 
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segueixen aquesta llei vinculant entre la cançó i la imatge, aportant un reforç rítmic 

important en l’escena. En general, no hi ha escenes on no n’existeixi. En moments on no 

hi ha moviments integrats en l’escena, s’incorporen altres petits desplaçaments de càmera 

per no deixar-la estàtica i, d’aquesta manera, no es frena el ritme del muntatge. 

 

6.4. Resolució dels objectius 

 

Les idees exposades durant el marc teòric, referents a les possibilitats de l’animació sobre 

les del videoclip convencional, han sigut representades tal com s’esperava. Gràcies al seu 

desenvolupament i al fet d’haver-los posat en pràctica en un producte d’aquest tipus, 

s’han pogut anar demostrant en un llenguatge més visual i ha permès reforçar les idees 

exposades durant el marc teòric.  

 

Els personatges representats són, majoritàriament, figures públiques de l’àmbit polític 

espanyol. Com ja ha sigut explicat durant el treball, l’animació permet manipular 

totalment aquests personatges, des de les facials, les accions, com vesteixen, què 

sostenen, on es troben, etc. En canvi, el videoclip convencional difícilment podria haver 

aconseguit ajuntar tots aquests personatges perquè apareguessin en un producte 

audiovisual com aquest, el qual els ridiculitza i assenyala com a culpables dels problemes 

socials actuals. A més, les seves accions i la seva posada en escena no hauria tingut el 

mateix efecte humorístic en la narració, convertint la seva caricaturització i el control 

total per part del creador en un punt a favor per l’animació. 

 

Per altra banda, s’han pogut aplicar recursos analitzats únics del llenguatge de l’animació, 

com és el cas de les transicions d’escenari amb el personatge estàtic inspirat en la 

introducció de BoJack Horseman. Aquest recurs ha aportat fluïdesa rítmica en la narració 

sobre la cançó sense la necessitat de talls directes en els plans, mantenint al protagonista 

en escena mentre passa pels diferents escenaris que representen les situacions cantades 

durant la cançó. Gràcies a aquestes característiques que han sigut posades en pràctica en 

el producte final, s’ha pogut ensenyar de manera més visual i directe que s’ha aconseguit 

assolir l’objectiu de demostrar els avantatges de l’animació sobre el vídeo convencional 

pel que fa a les seves possibilitats tant tècniques com narratives.  
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Per si els recursos de l’animació com a format no fossin suficients per demostrar que 

l’animació és un llenguatge que permet arribar més lluny que el videoclip convencional i 

que tot i això ha estat un àmbit infravalorat i encasellat en un format dirigit a infants i no 

pas per adults, el fet que la narració segueixi una línia narrativa dirigida a adults, ja que 

els infants no entendrien la realitat explicada a partir dels dibuixos, confirma aquesta 

afirmació on el format ha sigut vist amb una mirada incorrecta per la societat i pel sector 

audiovisual. La narrativa parla de situacions molt concretes que, en el seu conjunt, 

descriuen un estat social global que un infant difícilment podria entendre a causa de la 

seva desinformació i desinterès, completament comprensible en baixes edats. Aquest fet 

encamina el target del producte directament a adults de manera inevitable i trenca amb la 

idea exposada anteriorment que diu que l’animació és un format per a nens. En ser un 

missatge intel·ligible, reforçat per l’animació posant en escena cada situació, i que a més 

l’humor amb que és representat funciona de manera eficaç, confirma per si sol que 

l’animació no és un format que persegueixi un target concret sinó que arriba a tots els 

públics i pot arribar a ser, en segons quins casos, un llenguatge universal. 

 

La manera d’ajudar a comprendre el missatge de la cançó que es vol expressar, i a la 

vegada reivindicar els problemes socials descrits, és la representació visual del que es va 

escoltant a mesura que es reprodueix la peça musical. Com s’ha explicat durant el treball, 

existeixen vàries maneres de fer de suport visual a la música depenent del que es vulgui 

expressar. Es pot mostrar literalment el que es canta, fer-ne una representació abstracta, 

crear una història paral·lela on es pot representar el mateix sentiment o emoció, etc. En 

aquest cas, la intenció ha sigut explicar i descriure fets generals a partir de mostrar-les en 

situacions més concretes relacionades on un personatge principal s’ha vist involucrat en 

la majoria d’elles.  

 

D’aquesta manera, no només s’aconsegueix representar les situacions a través de mostrar 

un exemple de vida d’aquest protagonista, sinó que també les reves reaccions facials i 

corporals expressen el sentiment que se sent aleshores. Per tant, a través del producte 

audiovisual del treball, s’aconsegueix fer de suport al tema musical, assolint l’objectiu 

positivament. 
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7. Conclusions 
 

Aquest últim apartat tractarà de concloure el treball repassant els objectius inicials i 

exposant el seu assoliment durant el curs metòdic que ha seguit l’estudi a través de la part 

teòrica i la pràctica. 

 

El videoclip animat com a format únic, sent el resultat de la hibridació del videoclip 

convencional i l’animació on el primer juga un paper de funcionament i intencionalitat 

respecte al producte final i el segon és el llenguatge a partir del qual es desenvolupa i es 

porta a terme,  és un format que no ha estat estudiat i analitzat com ho són altres sectors 

de la indústria audiovisual. Tot i que trasllada la representació del que es narra en un 

àmbit més llunyà de la realitat, és capaç de mostrar-la a través de les seves característiques 

i recursos únics podent donar un punt de vista diferent. 

 

L’objectiu principal que persegueix un vídeo musical és reforçar el que es vol transmetre 

a partir de la cançó, ja sigui una història, emocions, estats d’ànim o, com n’és el cas, una 

situació social. Existeixen diferents vies de representació que es poden perseguir per 

reforçar aquestes idees i que, de manera personal, l’artista pot triar desenvolupar d’acord 

amb el que creu que és més coherent per cada situació concreta. Sent així un camp tan 

obert i amb una diversitat de possibilitats tan amplia, el videoclip animat aconsegueix 

complementar la cançó i donar una perspectiva a l’espectador que li estalvia fer el mínim 

esforç mental de processar el missatge cap a la realitat. 

 

La posició del videoclip animat no es veu com un complement prescindible dins del 

resultat final del producte sinó que forma part d’ell un cop ha sigut creat. Els dos 

llenguatges expressen el missatge cap a l’espectador de maneres diferents, a través de 

l’audició i de la visualització respectivament, però sent processats com una única via 

d’expressió artística i que així és com la processa l’espectador. 

 

La comparació entre el videoclip convencional i el videoclip animat és un error si es 

procedeix a fer-la des del punt de vista de la superioritat com a llenguatge artístic. Cada 

producte és un llenguatge nou que aporta característiques úniques, a més de les que 

existeixen en comú, i que per tant és més apte segons en quina situació. El videoclip 
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convencional funciona millor que el videoclip animat en diverses situacions, i viceversa. 

La mirada en la comparació no està posada en quina de les dues tipologies de producte 

audiovisual és superior a l’altre, sinó a les possibilitats que ofereixen centrant l’atenció 

en el videoclip animat que ha sigut en tot moment el subjecte principal d’estudi. Vist des 

d’aquesta perspectiva, que és la que s’ha perseguit durant el treball complet, l’animació 

ofereix molts camins d’exploració i experimentació, igual que d’expressió, que el 

videoclip convencional no és capaç de representar a causa de la seva naturalesa. 

L’animació permet tenir una flexibilitat quasi total en la forma en què es presenta la 

realitat on pot representar l’abstracció i apropar-se a la realitat, marcat per l’evolució 

tecnològica de les eines audiovisuals, mentre que el videoclip convencional no és tan 

flexible en la seva captació del llenguatge surrealista.  

 

L’objectiu principal del treball ha sigut explorar les possibilitats que és capaç d’aportar 

l’animació com a suport visual d’una obra musical. Durant la part teòrica i l’anàlisi de 

referents s’han observat les diferents capacitats i recursos que pot aportar aquest 

llenguatge i, a través del producte audiovisual creat, s’ha posat en pràctica per fer-ne una 

demostració del seu funcionament i eficàcia. Aquest fi principal era una manera 

d’englobar els objectius secundaris, ja que a través de poder assolir-los, automàticament 

el principal va sent completat de manera indirecta. 

 

El marc teòric ha presentat una completa introducció necessària per arribar al punt de 

poder parlar sobre el videoclip animat com a format, on s’han pogut treure conclusions 

respecte als objectius establerts des d’un inici. Aquest primer contacte amb el subjecte 

d’estudi ha permès aportar els coneixements suficients per explorar més profundament el 

tema tractat i poder perseguir els objectius des d’un punt de vista més proper. S’ha 

recorregut una línia d’estudi on s’han tractat de manera lineal els diferents objectius, 

mentre que paral·lelament es preparaven tots els coneixements pràctics necessaris per 

demostrar-ho a través de l’animació creada en la part pràctica del treball. 

 

Durant aquest recorregut s’han donat les raons i afirmacions suficients per concloure que 

l’ús de l’animació com a llenguatge audiovisual propi del videoclip ha estat infravalorat 

i no s’ha vist amb una mirada social justa. Tot i això, també s’ha pogut treure la conclusió 

que aquest aporta una gran varietat de recursos únics que permeten arribar a límits creatius 
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on el vídeo convencional no pot arribar-hi. Explorant aquests recursos, s’ha vist com 

l’animació és capaç de mostrar un missatge des de diferents formes d’expressió segons el 

tipus de tècnica que s’utilitzi, el nivell d’abstracció i realisme que es mostri i el control 

artístic de cara als elements propis de la narració que apareixen en el producte.  

 

L’objectiu de crear un videoclip animat era poder aplicar tots els coneixements aportats 

durant el marc teòric i els referents parlats, que han sigut analitzats des de l’interès del 

treball on la característica parlada de cadascuna de les obres tractades era pertinent al 

d’aquest i ha sigut el nucli d’estudi en cada punt de l’apartat. A partir del videoclip animat 

creat s’ha acabat de concloure que l’animació és un llenguatge que, a través de l’estètica 

poc realista que mostra el cas concret respecte al vídeo convencional, ha permès mostrar 

personatges i elements de la narració que han aportat una imatge visual al missatge que 

es volia transmetre. La conclusió final és que, gràcies a aquest fet, l’animació és un 

llenguatge amb un ampli ventall de possibilitats que permeten moltes vies d’expressió 

diverses i, a conseqüència, un alt nivell de suport visual a l’obra musical. 

 

Finalment i per concloure el treball, cal remarcar la importància de tots els punts globals 

establerts del treball, des de l’anàlisi de referents fins a la creació d’Así no hay quien viva 

i passant per l’elaboració del marc teòric. Els referents han permès introduir els pilars del 

treball deixant des d’un inici coneixements bàsics del llenguatge i el format del qual ha 

tractat el treball. Tot seguit, el marc teòric ha establert l’estudi històric, dels recursos i la 

profunditat del que és el subjecte d’estudi per poder assolir els objectius. Per últim, la 

creació del videoclip animat ha permès posar en pràctica tots els punts necessaris per 

assolir els objectius i explorar des d’un àmbit més tangible i artístic el videoclip animat 

com a format únic, sent aquest l’objectiu principal del treball. 
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9. Estudi de viabilitat 
 

9.1. Planificació 
 

A continuació es mostra l’organització completa del procés que ha tingut el 

desenvolupament del treball tant en la part teòrica com en la creació del producte 

audiovisual. Per poder fer una planificació òptima, s’han dividit les diferents fases i s’ha 

fet un càlcul del temps necessari a invertir en cadascuna. 

 

9.1.1. Planificació inicial 
 

Per tenir una organització global més visual, aquesta ha sigut representada des d’un inici 

a partir d’un diagrama de Gantt. A través d’aquesta gràfica, es mostren les diferents 

tasques dividides en unitats de temps setmanals i s’omplen aquests espais amb les fases 

corresponents. 

 

El treball de planificar tota la feina completa abans de començar era pràcticament inviable 

a causa de vàries raons: era necessari fer un estudi del procés a seguir per la part aplicada, 

la qual havia de tenir una producció basada en fases personalitzades segons el tipus 

d’animació a crear i que havia de ser premeditat posteriorment a valorar diferents opcions. 

Per tant, no es podia concretar un llistat definitiu de les fases de producció des d’un inici, 

però es va fer una aproximació de les etapes més globals tenint en compte que 

posteriorment seria modificat. 

 

Existien dues opcions per dividir el treball teòric i el pràctic: la primera era fer ambdues 

tasques paral·lelament. D’aquesta manera, la part aplicada s’aniria fent a mesura que les 

dades aportades en la part teòrica permetessin anar avançant i ser aplicades al mateix 

moment. Tot i aquest avantatge, es va decidir optar per fer les dues tasques per separat i 

de manera individual. Mentre es feia la part teòrica, la part aplicada es deixava de banda 

fins a finalitzar l’altre. La causa de decidir aquest mètode de treball va ser el fet de poder 

centrar-se en una sola feina i no ser influenciat pel temps d’entrega, el qual no era molt 

ampli i limitava el temps de producció. Tot i això, els coneixements adquirits a través del 
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treball teòric es van tenir en compte com es tenia planificat, ja que d’aquests depenia el 

procés de producció de la part aplicada.  

 

Seguint aquesta organització, es va decidir doncs començar amb l’avantprojecte fins a la 

data de la seva entrega, començar la idealització de la part aplicada, fer la memòria 

intermèdia, començar la preproducció de l’animació i el que fos possible de la producció 

(anomenada com a “1ª fase de producció” dins del Diagrama de Gantt), elaborar el treball 

final sense conclusions ni apartats que no es poguessin resoldre sense tenir la part aplicada 

finalitzada, acabar el producte audiovisual i, per finalitzar, concloure el treball escrit final 

a partir de les conclusions extretes de l’animació final. 

 

 

 
 

Figura 9.1. Diagrama de Gantt de la planificació inicial. (Elaboració pròpia, 2021). 
 

 

9.1.2. Desviacions 

 
L’elaboració de l’avantprojecte va permetre tenir una primera idea de com es dividirien 

les fases de producció i, per tant, es va poder fer una millora de la planificació podent 

concretar i detallar les diferents fases de la part aplicada del treball. Aquesta nova visió 

de les tasques va provocar el replantejament de l’organització temporal i va forçar 

l’adaptació i la capacitat de flexibilitat per tal de poder procedir amb el treball de manera 

organitzada. 

 

Tot i això, el pla que consistia a dividir les tasques de la memòria i les de la part aplicada 

va seguir el seu curs, sent adaptats a les noves situacions. Per tant, va ser necessari 
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reorganitzar cada tram temporal del calendari  segons les subfases afegides en els apartats 

de la producció del videoclip animat.  

 

Havent actualitzat el pla de treball segons les fases necessàries a seguir que no s’havien 

tingut en compte al principi, existia una falta de temps per acabar el projecte. El temps en 

la segona etapa de producció de la part aplicada era massa escassa per assegurar que es 

podria acabar. Per altra banda, la part teòrica del treball va resultar ser més ràpida del que 

s’havia plantejat, ja que en tenir una gran base teòrica des de l’avantprojecte, la memòria 

intermèdia i la final no requeria tant temps com s’havia previst a l’inici. Aquest temps 

sobrant ha sigut aprofitat en la producció de la part aplicada i ha permès allargar aquesta 

tasca, la qual cosa ha sigut necessària. Això ha permès poder-se enfocar en la creació del 

videoclip animat, que ha servit per centrar-se en demostrar que els objectius s’han assolit 

positivament.  

 

Com es pot veure en la Figura 9.2, la planificació final ha sigut completada gràcies a ser 

nodrida de noves subfases que s’han plantejat durant el marc teòric i que han sigut 

desenvolupades més endavant, podent ser processades en el temps establert. Tot i aquests 

canvis respecte a la planificació inicial, la flexibilitat que s’ha mostrat a l’hora de treballar 

ha permès obtenir els resultats esperats i tancar el treball de manera completa. 

 

 

 
 

Figura 9.2. Diagrama de Gantt del projecte final. (Elaboració pròpia, 2021).  
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9.2. Anàlisi de viabilitat tècnica 

 
Durant aquest capítol es defineixen tant els recursos tècnics utilitzats per la creació del 

projecte com dels rols necessaris i assumits en el seu procés. 

 
9.2.1. Recursos tècnics 

 
Per la creació de la memòria, i per tal de fer l’estudi analític complet de la part aplicada, 

ha sigut necessari material de documentació tant físic com digital. Per poder plasmar de 

manera adequada i organitzada les diferents idees, citacions i capítols, s’ha esquematitzat 

gran part de la part teòrica amb l’ajuda de documents escrits a paper. Un cop es tenia una 

idea del que es volia redactar amb més profunditat, s’escrivia cada idea digitalment a 

través del programa Microsoft Word. Aquesta ha sigut l’eina més utilitzada pel que fa la 

part escrita i la que ha permès documentar tota idea i concepte per l’elaboració final del 

treball. 

 

Pel que fa a la part aplicada, també s’ha utilitzat material físic per poder començar a 

dissenyar els primers conceptes de les escenes i dels personatges, com el storyboard i els 

esbossos del personatge principal, i material digital, el qual ha sigut imprescindible per la 

producció del videoclip animat i el material més explotat per la seva creació. Per una 

banda, els dissenys s’han elaborat a través del programa Adobe Illustrator que, com s’ha 

comentat anteriorment, és l’eina de treball amb la qual s’ha aconseguit el disseny esperat 

i que ha permès sincronitzar-lo amb l’altre programa on més tard s’animaria. Per altra 

banda, el software After Effects ha sigut l’encarregat d’utilitzar els dissenys finals per 

poder animar-los i convertir els dibuixos estàtics en les escenes pensades des de l’inici. 

Aquest programa aporta una àmplia varietat d’eines que han permès, a més de crear les 

accions principals i secundàries, afegir els efectes visuals i transicions integrades 

internament que completen les escenes.  
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9.2.2. Equip humà 
 

En un projecte artístic com el que s’ha elaborat en aquest treball acostuma a treballar-ne 

un equip de persones agrupades en diferents sectors segons les fases de producció. 

Existeixen moltes tasques a desenvolupar i que la seva col·laboració en equip facilita la 

feina i permet estalviat temps de producció. Tot i això, en aquest treball concret, l’autor 

del treball ha sigut l’encarregat d’assumir tots els rols, des del primer fins l’últim, 

assumint el paper de director. Aquest fet ha provocat que no es puguin fer dos papers 

paral·lelament, com hauria sigut possible en el disseny dels personatges i dels escenaris 

si hi hagués hagut més treballadors implicats, i que per tant ha sigut un procés llarg i d’un 

esforç acumulat en una sola persona. 

 

Independentment d’aquest problema de producció, l’autor ha pogut plasmar les seves 

idees en la seva totalitat gràcies a haver fet el cent per cent de la feina sense dependre de 

l’estil o procés creatiu d’altres persones. Això ha provocat que el resultat fos fidel a 

l’esperat sense problemes d’encreuaments creatius entre persones i obtenint el producte 

final al gust de l’únic creador. 

  

9.3. Anàlisi de viabilitat econòmica 
 

En aquest apartat es realitza un càlcul del valor econòmic que ha suposat la producció 

d’aquest treball, centrant-se en el producte audiovisual desenvolupat durant la part 

aplicada de l’estudi.  

 
En tractar-se d’un treball acadèmic sense costos d’infraestructures ni inversions en equip 

humà, el valor econòmic que es calcula es basa en el preu estàndard que es cobra per 

minut d’un producte com el que s’ha creat, sumant-hi els costos de material els quals no 

suposen una llarga llista de recursos. En aquest tipus de treball, segons la Federación 

Española de Asociaciones de Productoras de Animación, anomenada Diboos (2021), el 

cost es calcula per unitat de temps del producte final amb variacions segons el tipus de 

producció, sent a Espanya un valor estimat d’entre 600€ i 800€ per cada minut de vídeo. 

El temps total del producte és d’1 minut i 47 segons, per tant s’ha utilitzat una regla de 

tres pel seu càlcul. 
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La inversió per finançar el projecte per part dels costos de producció, és a dir el material 

utilitzat, va ser prevista per ser assumida a partir de recursos propis sense cap mena 

d’activitat de micromecenatge. Cal destacar també que tota la producció permetia ser 

desenvolupada sense la necessitat de costos de mobilitat o lloguer de material com hauria 

sigut necessari en un altre tipus de producció, per tant no consten en el pla econòmic.  

 

El temps de producció sí que ha influït en el resultat del pressupost total, ja que existeix 

un cost dins dels recursos tècnics centrat en les llicències dels softwares utilitzats. 

Aquestes tenen un preu fix al mes, per tant ha sigut un valor directament relacionat amb 

el temps que s’ha tardat en produir el producte audiovisual. En aquest cas, s’ha assumit a 

partir del cronograma de la Figura 9.2. que la part pràctica ha tardat quatre mesos en 

poder-se desenvolupar, incloent des de la fase de preproducció fins l’acabat de 

l’animació.   

 

 
 

Taula 9.1. Pressupost total del treball (Elaboració pròpia, 2020). 
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9.4. Aspectes legals 

 
L’animació creada per aquest treball està construïda a partir de material original al 

complet. No ha sigut utilitzat cap tipus de recurs extern ni d’altres autors, i per tant no 

suposa cap problema en termes de legalitat. 

 

Malgrat això, la peça musical sí que ha sigut inspirada en una altra obra. En tractar-se 

d’una versió de la cançó introductòria de la sèrie espanyola Aquí no hay quien viva, moltes 

de les característiques de la versió elaborada coincideixen amb l’original. Tot i això, el 

producte elaborat, incloent-hi la cançó, tan sols ha estat pensat per ser utilitzat amb fins 

purament acadèmics i no existeix cap intencionalitat de difusió de l’obra ni d’obtenir-ne 

benefici econòmic. Sent aquest l’únic objectiu de la creació de l’obra, no existeix cap 

obligació legal d’aconseguir els drets d’autor de la cançó. En el possible cas que en un 

futur es volgués aprofitar l’obra per altres intencionalitats on es necessitessin els 

permisos, s’hauria de recórrer a la productora audiovisual Atresmedia per negociar la 

cessió d’aquests. 
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Annex I. Conceptualització inicial de la producció 
 

El primer pas per començar el videoclip animat del treball ha sigut idealitzar, a partir de 

la lletra de la cançó, la història narrativa del contingut visual. Els conceptes clau ajuden 

a crear la primera concepció del que es voldrà representar. La manera de fer-ho va ser 

apuntant idees al voltant de la lletra de la cançó en un únic document, de manera que cada 

idea es pogués identificar ràpidament amb la part de la cançó i s’entengués de manera 

clara. 
 

 
 

Figura 10.1. Conceptualització inicial de l’animació i lletra de la cançó. (Elaboració 

pròpia, 2021). 
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Annex II. Storyboard 

 
L’storyboard ha sigut un document clau a elaborar per la producció del videoclip animat 

del treball, oferint els pilars bàsics de la narració a través de la descripció de la posada en 

escena de cada pla. En aquest document, format per sis pàgines, es troben representades 

les il·lustracions en forma d’esbós, una descripció textual del que apareix i de les accions 

que s’han volgut representar per la posterior animació. També s’hi troben escrits, en cada 

vinyeta individualment, el vers de la cançó que correspon a cada escena per tal de seguir 

la narració marcada per l’obra musical. 

 

 
 

Figura 10.2. Pàgina nº1 del Storyboard. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.3. Pàgina nº2 del Storyboard (Elaboració pròpia, 2021). 

 

 
 

Figura 10.4. Pàgina nº3 del Storyboard (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.5. Pàgina nº4 del Storyboard (Elaboració pròpia, 2021). 

 

 
 

Figura 10.6. Pàgina nº5 del Storyboard (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.7. Pàgina nº6 del Storyboard (Elaboració pròpia, 2021). 

 

Annex III. Layout 
 

El Layout és una representació de les escenes més completa i que serveix de base per 

elaborar els dissenys finals. Com es pot observar a continuació, algunes de les escenes es 

divideixen en dues il·lustracions, ja que durant les transicions entre els diferents dibuixos 

són integrats internament en l’escena i s’uneixen en un mateix projecte de disseny. 

Aquestes s’identifiquen mitjançant una organització de tipus alfabètica (A, B, C, etc.). 
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Figura 10.8. Layout de l’escena nº1. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.9. Layout de l’escena nº2. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.10. Layout de l’escena nº3. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.11. Layout de l’escena nº4. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.12. Layout de l’escena nº5. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.13. Layout de l’escena nº6. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.14. Layout de l’escena nº7. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.15. Layout de l’escena nº8. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.16. Layout de l’escena nº9A. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.17. Layout de l’escena nº9B. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.18. Layout de l’escena nº10A. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.19. Layout de l’escena nº10B. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.20. Layout de l’escena nº10C. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.21. Layout de l’escena nº11. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.22. Layout de l’escena nº12. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.23. Layout de l’escena nº13. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.24. Layout de l’escena nº14A. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.25. Layout de l’escena nº14B. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.26. Layout de l’escena nº15. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.26. Layout de l’escena nº16. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.28. Layout de l’escena nº17. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.29. Layout de l’escena nº18. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.30. Layout de l’escena nº19. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.31. Layout de l’escena nº20. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.32. Layout de l’escena nº21. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.33. Layout de l’escena nº22. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.34. Layout de l’escena nº23. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.35. Layout de l’escena nº24. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.36. Layout de l’escena nº25. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.37. Layout de l’escena nº26. (Elaboració pròpia, 2021). 
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Figura 10.38. Layout de l’escena “Tornada 1”. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

 
 

Figura 10.39. Layout de l’escena “Tornada 2”. (Elaboració pròpia, 2021). 
 
 

Annex IV. Desglossament de producció 
 

PLA 1 
 

• Pot de pastilles 

• Llum de nit 

• Despertador 

• Tauleta de nit 

• Cap del llit 

• Paret de “gotelé” 

• Mà (posició de parar despertador) 
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PLA 2 

 

• Llençols agafats amb les mans 

• Protagonista 45º despentinat i dormit 

• Llit 

• Cap del llit (=1) 

 

• Tauleta de nit (=1) 

o Pot de pastilles 

o Llum de nit 

o Despertador 

 

• Pòsters (Rodman / Breaking bad / Cálico electrónico) 

• Paret “gotelé” (=1) 

 

PLA 3 

 

• 2x Piles de papers 

• Taula d’oficina (+grapadora + pot amb bolígrafs) 

• Prota 45º amb vestit formal 

• Cadira bàsica d’oficina 

• Avió de paper 

• 2x Taules d’oficina amb elements una mica diferents  

• 2x personatges extra ajagudes a cadires d’oficina (no animats) 

• Brossa d’oficina 

• Terra amb textura “alfombra d’oficina” 

• Paret d’oficina (+guinyo a The office + Bidó d’aigua + portes de WC) 

 

PLA 4 

 

• Rellotge sense agulles 

• Agulla minuts 

• Agulla hores 
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• Agulla segons 

• Paret d’oficina (=3) 

 

PLA 5 

 

• Arbre 

• Cartell de venta de casa 

• Gespa amb caminet 

• Arbre darrere (=) 

• Arbustos 

• 1a línia d’edificis (portal + pàrquing) 

• 2a línia d’edificis (polígon) 

• Cel 

• Núvols 

 

PLA 6 

 

• Arbre (=5) 

• Escorç cartell  

• Personatge 45º (amb ticks als ulls) 

• Brossa 

• Carretera 

• Arbustos (=5) 

• Arbres (=5) 

• Núvols 

• Cel  

 

PLA 7 

 

• TV 

• Pedro Sánchez parlant 

• Tauleta (=1) 
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• Armari amb llibres i test 

• Quadre Frank 

• Paret menjador de gotelé 

 

PLA 8 

 

• Diari obert amb mans agafant-lo 

• Personatge (posició ajagut) 

• Menjar Five Guys 

• Sofà  

• Terra de menjador amb alfombra 

• Tauleta (=1) 

• Llumeta de menjador 

• Aspiradora Rumba 

• Quadre parodia de la noche estrellada  

• Paret Menjador de gotelé (=7) 

 

PLA 9 (A&B) 

 

• Alfombra de menjador  (=8) 

• Diari frontal (amb “oferta de treball” i “PLANO 10”) 

• Mà agafant diari 

PLA 10 (A&B&C) 

 

• Pablo Hasel (2 POSICIONS): 

o Cantant reivindicatiu 

o Tancat a presó 

• Felipe VI 

• Bandera República 

• Pancarta “Llibertat d’expressió” 

• Paret de maons  

• Barrots de presó 

• Mural per assentar-se 
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• Oriol Junqueres 

• Terra de ciment (=6) 

• Poster “cuki” gat 

• Parets de pedra 

• Finestra de presó 

 

PLA 11 (A/B/C/D/E) 

 

• Prota 45º 

• Escenari menjador (=8) 

 

• Altar de graduació 

• Títol / Pergamí 

• Barret de graduat 

• Cortina vermella 

 

• Persona extra (x4) 

• Cartell “Oficina de empleo” 

• Paret de maons (=10) 

• Edifici polígon (=6) 

• Núvols 

• Cel  

• Mare  

• Pare 

• Comandament TV 

• Escenari menjador (=8) 

 

PLA 12 (A/B) 

 

• Prota perfil 

• Roda de hàmster 

• Fons pla negre 
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• Espurnes blaves 

• Papers de factura, hisenda, multes... 

 

PLA 13 (A/B) 

 

• Pòster anunci de viatges 

 

• Prota d’esquenes 

• Terra de ciment (=6) 

• Paret de maons (=10) 

 

PLA 14 

 

• Prota picat 

• Terra de carretera picat 

• Bust de Western 

 

PLA 15 

 

• Lampareta d’oficina 

• Currículum del revés agafat per les mans 

• Entrevistador frontal 

• Cadira d’oficina (=3) 

• Plantes de fulla gran 

• Finestres grans 

 

PLA 16 

 

• Entrevistador escorç 

• Currículum prota 

• Lampareta d’oficina (=15) 

• Taula d’oficina (=3) 
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• Prota 45º amb vestit formal d’oficina (=3) 

• Calaixos 

• Piles de papers (=3) 

• Mini arbre 

• Terra d’oficina (=3) 

• Quadres amb títols o diplomes (x2) 

• Porta del despatx  

• Llum d’emergència 

• Parets d’oficina (=3) 

 

PLA 17 

 

• Entrevistador  45º 

• Braç amb la mà de ”OK” de l’entrevistador 

• Cadira d’oficina (=15) 

• Planta de fulles grans (=15) 

• Finestres grans (=15) 

 

PLA 18 

 

• [ == PLA 16 (escena lleugerament escalada, sobren elements) ] 

 

PLA 19 (A / B) 

 

• Full “contrato indefinido” agafat per mans 

• Full “contrato indefinido” agafat per mans TRENCAT PER LA MEITAT (2 

capes) 

• Finestres grans (=15) 

• Entrevistador frontal (=15) 

• Brazos en perspectiva 

• Cadira d’oficina (=15) 

• Finestres grans (=15) 
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PLA 20 

 

• Prota frontal amb vestit formal d’oficina 

• Fons dramàtic 

 

PLA TORNADA 1 

 

• Personaje 45º (anda frontal) 

• Rajoy amb sobre “M.Rajoy” 

• Carretera amb edificis 

• Paracaigudista de la farola de España 

• Elements de carrer 

o Brossa (=6) 

o Faroles 

• Cel amb núvols  

 

PLANO TORNADA 2 

 

• Prota perfil 

• Carretera perfil 

• Juan Carlos II amb elefant 

• Antidisturbis pegant a avia 

• Edificis frontal 

• Elements de carrer (=Tornada 1) 
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Annex V. Sistema d’organització d’arxius 
 

 
 

Figura 10.40. Estructura de carpetes de l’emmagatzematge del projecte (Elaboració 

pròpia, 2021). 

 
 

 

 




