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00 Abstract
00.1 Abstract (es)

00.1 Abstract (en)

Amb la intenció d’investigar quina funció té la direcció d’art en el cinema i quines possibilitats engloba, s’ha creat el projecte 
Zeitgeist, una obra autobiogràfica que explica la situació d’una persona amb inquietuds creatives  que s’ha d’adaptar a una 
situació totalment nova per ell; un confinament a casa. 
Zeitgeist extreu el procés creatiu propi dels artistes que se’ls engloba dins del post impressionisme, el qual es tradueix fi-
nalment en un curtmetratge amb gran interès simbòlic i estètic.

Paraules clau:
 Post Impressionisme
 Cinema experimental
 Direcció d’art
 Curtmetratge
 Confinament
 Simbolisme

Con la intención de intención de investigar qué función tiene la dirección de arte en el cine y qué posibilidades tiene, se ha 
creado el proyecto Zeitgeist, una obra autobiográfica que explica la situación de una persona con inquietudes creativas que 
se tiene que adaptar a una situación totalmente nueva para él; un confinamiento en casa.
Zeitgeist extrae el proceso creativo propio de los artistas que se los engloba dentro del postimpresionismo, el cual se tra-
duce finalmente en un cortometraje con gran interés simbólico y estético.
 Palabras clave:
  Postimpresionismo
  Cine experimental
  Dirección de arte
  Cortometraje
  Confinamiento
  Simbolismo

The project Zeitgeist is created with the main aim to investigate which function art direction has on cinema and which pos-
sibilities are there. It is an autobiographic work that explains the situation the character with creative inquisitivenesses is 
passing by, and how he adapts his life by confining himself at home.
Zeitgeist extracts the creative process from those artists that are encompassed in Post Impressionism, and then that is tra-
duced into a short film with a great symbolic and aesthethic interest.
 Keywords:
  Post Impressionism
  Experimental cinema
  Art Direction
  Short film
  Confinement
  Symbolism
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01 Introducció
Des de prop del començament d’aquest any 2020, degut a una pandèmia mundial causada pel virus COVID 19, la 
població catalana ha estat confinada durant més de cinquanta dies.

Durant aquest temps, s’ha paralitzat tot tipus d’ocupacions laborals no essencials, com són la medicina o el transport. 
Per tant, la gran majoria de la població ha hagut de romandre a les seves cases, buscant nous mètodes perquè el 
temps no corri lent. 

Moltes branques de la medicina avui dia segueixen buscant remei a aquest virus, creant noves organitzacions que 
busquen obtenir diners per a invertir en la investigació i trobar-ne la vacuna. La medicina és una de les ciències més 
avançades gràcies a tots els avenços tecnològics, i a ments brillants de científics que han anat aportant coneixements 
pel descobriment de cures.

Però des de molt temps, hi ha una no-ciència que ha intentat explicar fenòmens naturals però seguint unes maneres 
menys ortodoxes. És el cas de la mitologia grega que, personificant conceptes i objectes, ha creat narracions amb 
moralines que sovint són explicades empíricament. 
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01.1 Motivació
Aquest treball conclou els quatre anys cursant el Grau en Disseny en Menció Audiovisual. En aquesta etapa, he hagut 
de relitzar molts projectes, des de cartells animats fins a anuncis publicitaris, sempre aprenent noves tècniques, for-
mats i programes. Però sempre, inconscientment, he aportat la meva visió pròpia del que m’envolta, i considero que 
no fer-ho seria un error com a dissenyadora.
Sempre li he près molta atenció al procés d’ideació del fil argumental, fós quina fós la història que s’havia de narrar. 
I el moment que més he gaudit sempre ha sigut el de direcció artística, la qual hi és present des de la preproducció 
del projecte, fins a la culminació d’aquest. Aquesta, molts cops m’ha ajudat a representar diversos elements que pos-
siblement s’haguéssin descrits sols amb el guió en sí, però alhora m’ha permès aportar un element més creatiu en les 
meves obres.
Sempre, tots els projectes han estat sota un briefing, amb un clar target, o amb una estètica específica. Per tant, quasi 
mai he pogut fer un treball cent per cent meu. I és que realment això és el que em trobaré a la vida laboral. Per tant, 
em prenc aquest projecte com a una oportunitat de manar-me a mi mateixa, decidir tots els elements que configurin 
la meva obra. Puc decidir qui surt, com és el personatge, com vesteix, què diu o què calla, on dorm, amb qui parla, 
a qui s’estima, a qui odia, què pensa, com actua, com crea. És una oportunitat per explaiar-me i exposar tot el que 
m’inquieta com a dissenyadora. Puc plasmar el meu amor per l’història de l’art i les noves tendències contemporànies, 
les quals, sense dubte, s’estudiaran en el futur amb la mateixa passió que jo he estudiat altres èpoques passades.
També aporto el meu amor pel cinema, el cinema no comercial i reflexiu que comporta pensar. Molts cops em pre-
gunto per què per veure una pel·lícula que gaudeixi, haig de remuntar-me a fa quaranta anys o buscar cinema ex-
perimental contemporani amb obres perdudes per pàgines no molt conegudes. Vull crear una història que no es dóni 
mastegada a l’espectador. Vull que aquest pensi per què el personatge està així, què li ocorre, què pensa, per què ha 
fet segons quines coses. Com a espectadora, agraeixo que no es menyspreï la meva capacitat de sintetització de les 
escenes, la meva habilitat per entendre sense que ningú em digui el que vull sentir. Per tant, com a dissenyadora vull 
deixar que l’usuari interpreti l’obra com en aquest moment la senti, i que potser, si la torna a veure en un altre moment 
de la seva vida, que la interpreti d’una altra manera. Vull fer cinema.
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01.2 Objectius
L’objectiu principal d’aquest projecte és recuperar el procés creatiu dels artistes post impressionistes, i traduïr-lo al 
procés de creació d’un projecte audiovisual en el context contemporani.

Investigar i treballar els factors composició, color, llum i temps, propis de la direcció d’art, que permeten realitzar 
aquesta traducció.

Transmetre les meves pròpies inquietuds, mitjançant el protagonista de l’obra.
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01.3 Metodologia
Des de l’inici d’aquest projecte, uns grans blocs han anat guiant la meva investigació. El post impressionisme, no 
entés com una representació de les obres de dit moviment artístic, sinó com una metodologia de transformació de 
pensament cap a quelcom més material; la narrativa no lineal, aquella que no segueix l’esquema establert del cinema 
clàssic, d’inici, nus i desenllaç; i la mitologia grega, entesa com a ciència no convencional en la qual es personifiquen 
conceptes, com en aquest cas, l’eco, la qual història representa un imaginari contextual, com en aquest cas, la pri-
vació de quelcom fonamental com la llibertat.

Aquests tres blocs han anat paral·lelament lligats cap a la formalització del projecte. Inicialment, vaig investigar-los 
per separat, sense perdre de vista que al final havien d’anar units, però finalment no ha suposat cap problema perquè 
el fil argumental de la història del protagonista va fer lligar els tres conceptes.

Quant al post impressionisme, és necessari entendre el context en el que els artistes es trobaven, per tal d’entendre 
l’anteriorment esmentada metodologia de traducció de pensament.
Per això, he estudiat la part més biogràfica dels autors, per veure quines connexions hi havia entre ells, I vaig entendre 
que n’havia de moltes. És un moviment artístic difícil de definir pel fet subjectiu de les obres, però sí que compleixen 
unes característiques en comú, com la recerca de l’essència, que molts nomenaven. El concepte «essència» ha sigut 
una idea satèl·lit dins del imaginari post impressionista per aquest treball, ja que al llarg de la investigació, ha anat 
apareixent d’una manera o altra. 
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Per altra banda, la narrativa cinematogràfica ha sigut un altre bloc d’investigació perquè és fonamental entendre les 
bases del cinema, quan es crea una obra audiovisual. El fet que més m’interessa és la narrativa que no segueix l’es-
quema d’inici, nus i desenllaç, fent així de l’obra audiovisual una peça que es recolza més en la part conceptual que 
en una narrativa de fets i accions.

Degut el meu interès pel procés d’enteniment individual de la narrativa d’una obra audiovisual, i en la suggerència 
a través dels aspectes visuals, l’obra Zeitgeist té trets comuns amb el cinema costumbrista, el qual és molt útil per a 
contextualitzar el personatge, i permet al creador narrar la història donant més protagonisme al personatge i al seu 
entorn, i no tant a la història en sí.
Dins de l’obra que segueix mètodes propis de cinema costumbrista, el voltant del personatge és qui dóna la infor-
mació suficient per a que l’espectador entengui la narrativa. L’ús d’objectes estratègicament posats en pla aporta 
dades rellevants per a entendre el context en el que es troba el personatge. Per exemple, per a que s’entengui que 
una obra està basada en els anys vint, el cinema costumbrista usarà el vestuari adequat per a l’època, i el director po-
drà posar com a so ambient una grabació de ràdio narrant una notícia rellevant d’aquell moment. Són estratègies que 
fan que l’espectador tingui tots els sentits en la pantalla perquè veurà que cada element aporta informació per sí sol.

Descobrint noves narratives, he arribat a l’efecte Kuleshov, un sistema de muntatge propi del cinema dels anys vint 
en el que es desordenen els plans, així alterant la cronologia natural de l’escena, pretenent fer entendre que desorde-
nant-los, es pot canviar la percepció de l’audiència. M’ha semblat molt interessant veure obres que segueixen aquest 
esquema, però la majoria tenien un ambient fosc propi de l’època, i l’efecte visual I narratiu que s’aconseguia tampoc 
era el que jo volia en la meva obra audiovisual.
Així que he seguit investigant, i m’he endinsat dins del món Michael Haneke, el qual utilitza els silencis I la no-acció 
per crear una trama molt interessant narrativament. Aconsegueix que l’espectador no li tregui ull a la pantalla, pensant 
que ocorrirà alguna cosa, però no necessàriament. La no-acció també és una acció.
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Aquests últims anys el cinema experimental s’ha anat desvinculant del cinema més comercial. Aquest primer, de-
scobreix noves metodologies -tant estètiques, com narratives- que per al cinema propi del gran món de Hollywood 
són noves tendències que sovint són contradictòries amb les seves, que en són de més tradicionals, com l’esmentat 
esquema narratiu d’inici, nus i desenllaç.
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02 Recerca conceptual
Durant tot el procés d’elaboració d’investigació del projecte, he mantingut uns blocs fonamentals que m’han servit 
com a base per al desenvolupament d’aquest: el post impressionisme, la mitologia grega i la direcció d’art.
Els tres blocs són conceptes que sempre m’han interessat dins de cada món al que pertanyen.
La mitologia grega, pel fet de que intenta explicar fenòmens naturals, que ja han sigut explicats d’una forma més 
empírica, i per la personificació d’objectes inerts.

La història de l’art, afortunadament, és molt densa i no em podria quedar amb un sol moviment artístic, però el post 
impressionisme sempre m’ha suposat una implicació personal major pel fet introspectiu que requereix la lectura de 
les seves obres

D’altra banda, quan miro una obra auviovisual, sovint em fixo més en l’escenografia que en l’argument, donat que allà 
es troba molta informació que pot passar desapercebuda. Per tant, concebo la direcció d’art com un art en sí, un art 
explicatiu, decoratiu, expositiu i argumentatiu.

Tota la meva investigació gira entorn aquests tres blocs, i els seus derivats, que conjuntament creen un imaginari ade-
quat al vocabulari audiovisual, amb una especial atenció a la direcció d’art i un especial treball en la narració no lineal.
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02.1 Introducció al Post impressionisme
Amb aquest treball intento descobrir el treball introspectiu de diferents artistes post impressionistes, tant per estudi-
ar-los de manera individual, com per a treure trets en comú que aportin informació sobre aquest corrent.
Aquests, al viure i observar una realitat, expressen de forma pictòrica l’essència d’allò que han vist. Per tant, el resultat 
d’aquesta introspecció és una obra passional, subjectiva, expressiva; és a dir, dos pintors post impressionistes que 
pateixin la mateixa situació, no pintaran mai de la mateixa manera allò que han viscut, perquè cadascú obtindrà una 
essència diferent, i serà aquesta la que plasmin.

02.1.2 Context històric
Aquesta agrupació d’artistes va sorgir a finals del segle XIX i va perdurar fins a principis del segle XX. A causa de 
la Revolució Industrial, la societat occidental -que venia de tradicions més pròpies de l’agricultura i la ramaderia- 
havia començat a dotar-se de canvis i noves tendències que van comportar un abans i després per a la històra. 
Van començar a aparèixer les ciutats modernes, dotades de tecnologia i innovació. Aquestes noves tendències van 
traduïr-se en una transformació social. Va créixer la classe burgesa, la qual va sentir un gran interès en arts clàs-
siques, com l’òpera i el ballet. 
Però la majoria de les expressions artístiques que coneixem de l’època, són d’artistes que no pertanyien a dita classe 
social, sinó pertanyien a artistes que renegaven de la hipocresia d’aquesta, ja que consideraven que estaven vivint 
una realitat paral·lela, en la qual només patien el millor de la situació, mentre hi havia misèries; els campesins patien 
un èxode massiu del camp a les ciutats per a buscar una vida millor. 
De fet, les biografies de diferents pintors post impressionistes, giren al voltant crisis econòmiques i no va ser fins als 
últims anys de les seves vides que van començar a obtenir retribucions monetàries per les seves obres.
Però els creadors artístics no només examinaven la societat i les contradiccions amb la realitat que ells mateixos vivi-
en, sinó que també li donaven molta importància a tot allò més pròxim que els rodejava, ja fós el seu habitacle o les 
seves persones més properes a ells. De fet, l’obra de molts artistes giren al voltant de la mateixa temàtica i localització.
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02.2 Autors post impressionistes
Coneguts pels seus estils diversos i les seves percepcions subjectives del món que els envoltava, els post impres-
sionistes van ser pioners en la forma de crear art i el procés experimental que va comportar.

Tot i que és complicat fer un llistat de característiques d’aquest recull d’obres i artistes anomenats post impression-
istes, molts artistes comparteixen trets en comú, com l’interès en explorar obertament la seva ment.
Una d’aquestes característiques comunes van ser gràcies als cercles d’amistat, ja que molts d’ells pertanyien a les 
mateixes regions, la qual cosa els va posar dins d’un mateix nucli contextual. Molts d’ells, també, van poder viatjar i van 
descobrir noves societats que per ells van suposar un nou món per descobrir, i van començar a adoptar tècniques i 
estètiques pròpies de les destinacions, com La Martinica, en el cas de Paul Gauguin, o Provença, a Vincent Van Gogh.

Les seves obres no eren comprades per burgesos amb gran poder adquisitiu, com si passava en altres etapes 
aartístiques com la del Renaixement. Entre ells compartien el seu treball en petites exhibicions independents.
Compartien el seu treball a través d’exhibicions independents, com una a les Galeries Crafton de Londres el novem-
bre de 1910, anomenada “Manet i els Post Impressionistes”. Aquesta exposició va ser organitzaada per Roger Fry, un 
pintor i crític  d’art anglès. Fry va estudiar durant anys el modernisme, de fet va ser un dels membres més importants 
del grup Bloomsbury, que ell mateix va fundar l’any 1912, un cercle format per experts de l’art del moment.
Però a mesura que va anar endinsant-se com a crític, es va accentuar el seu interès per la pintura francesa, a la qual 
li va posar el nom de “Post Impressionisme”  en el seu “Assaig a l’Estètica” (1909), en el qual el definia com “el de-
scobriment del llenguatge visual de la imaginació”, introduïnt el que seria la importància del procés introspectiu, en 
comptes de la realitat de la vida física de manera literal.
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02.2.1 Paul Gauguin
BIOGRAFIA
Paul Gauguin va néixer a París l’any 1848 i va morir l’any 1903 a les Illes 
Marqueses, una localitat que va ser el seu destí en molts dels seus viat-
ges.
Va néixer en una familia influent de Perú, la qual es va mudar a dit país 
amb la intenció de trobar un clima polític més neutre que el de França 
-on eren mercaders i cultivadors, encara que el seu pare era periodista-.
Va mudar-se a Llima després de la mort del seu pare, el qual va tras-
passar quan Gauguin fill només tenia tres anys i, gràcies a l’interès de 
la seva mare per l’art, va elaborar la seva primera obra, on va aparéixer 
per primer cop la figura d’una mòmia peruana que més tard es va con-
vertir en una icona present en més de vint obres. Però el cop més dur 
va ser la mort de la seva filla Aline, amb vint-i-uny anys d’edat, la qual 
cosa va suposar la ruptura amb la seva dona, a la qual va culpar per la 
pèrdua de la seva filla.
Alhora, aquest fet va suposar la seva ruptura amb la fe. “La meva filla ha 
mort. Ja no estimo a Déu”, va afirmar. Aquest cúmul de fets van suposar 
l’obra mestre de l’artista, plena de simbolismes.
La seva mare va ser una gran influència pel pintor, i un fet que evidencia 
dita influència és la repetitiva representació d’una dona amb abillament 
tradicionall peruà, com la seva mara solia portar-ne.

“Autoportrait au chapeau”
1893

Oli sobre llenç
Paul Gauguin

45 cm x 38 cm
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Quan tenia 23 anys i després d’haver passat molts anys a escoles i internats religiosos, va convertir-se en un agent 
de borsa molt exitós i el seu sou era molt elevat. Però el 1882 la borsa a París es va derrumbar i va perdre tots els 
guanys, la qual cosa va fer que Gauguin es dediqués a la pintura a temps complet. Va començar a pintar els jardins 
del Districte IX de París, però al presentar les seves obres a exhibicions, aquestes van ser molt poc valorades. Tres 
anys després va tornar a França, on el seu art seguia sense ser valorat i la seva família i ell van patir molta pobresa. 
El 1886 va mudar-se a Bretanya, i va realitzar obres que seguien les passes de “Les Grandes Baigneuses”, com és el 
cas de “Jeunes Bretons au Bain”.
La nuesa i els banys en la natura va ser un tema que va repetir cada cop que tornava a Bretanya. Gauguin sentia 
que la pintura tradicional europea s’havia convertit molt imitativa i no era simbòlica; en canvi; l’art africà i asiàtic li va 
semblar ple de simbolisme mític. De fet, havia esdevingut una moda a Europa durant la primera metitat del segle XX 
d’apreciar altres cultures, com la japonesa, la qual cosa va donar nom al “Japonisme”, i paral·lelament hi havia un 
pensament colonial durant aquesta època que implicava l’exaltació d’allò exòtic, i la seva identificació amb el seu 
origen. 
Aquest moviment es caracteritzava per emprar àrees planes de color i les vores ressaltades, característiques que 
li permetien a Gauguin expressar l’essència dels objectes en el seu art. En les obres d’aquest període, Gauguin no 
va seguir els cànons de la perspectiva clàssica i va eliminar les degradacions de color, fent així els personatges uns 
integrants més d’un tot, en comptes d’individualitzar-los.
Després de visitar Panamà i patir una gran pobresa, el 1887 va viatjar a La Martinica que, al ser una colònia francesa, 
l’estat francès li pagava una quantitat de diners, seguint la política del dret de retorn. 
Des de la petita casa que vivia juntament amb el seu amic Charles Laval, pintava als nadius fent la seva vida rutinària 
i va quedar fascinat pels costums dels ciutadans ja que no eren propis d’on ell venia.
Gràcies a una subhasta de quadres, va aconseguir reunir diners i va viatjar a Tahití, una destinació que ja feia temps 
que hi volia anar, amb la intenció de guanyar diners i d’escapar de la civilització europea, la qual ell venia artificial i 
convencional.
Va llegir llibres sobre les tradicions en la cultura tahitiniana, la qual cosa el va fascinar, però com que els llibres no 
tenien il·lustracions, va deixar anar la seva imaginació i juntament amb les dones tahitinianes, va fer més de vint obres 
en un any.

Paula Soriano Solana Zeitgeist

Treball de Final de Grau Grau en Disseny 2019-2020

Totes les seves vivències i explicacions sobre alguns quadres, el propi Gauguin les va reunir en un diari titulat “Noa 
Noa” (1901); en el qual va explicar que s’havia casat amb una nadiva de tretze anys que es deia Tehura -que finalment 
va quedar embarassada-. Ella va ser subjecte de moltes de les seves pintures, com “Merahi metua no Tehamana” 
(1893), però alhora l’artista ha sigut objecte de debat donat que es tractava d’una nena i ell era un home, amb el debat 
afegit de la diferència de raça.

ESTIL
Gauguin va ser conseqüent amb el seu rebuig cap a la societat occidental tradicional, i va emprar tècniques pròpies 
de cultures indígenes.
Va mantenir una experimentació audaç amb el color, i va començar a seguir el cloinosisme, una tècnica post impres-
sionista amb una gran influència del japonisisme, que pretenia emprar colors plans, amb contorns molt delimitats, i no 
hi havia cap tipus de profunditat.
Amb els viatges a Tahití,  el primitivisme va començar a accentuar-se, i les obres van començar a rebre un to oníri-
co-poètic, representant així la malaltia que patia -la sífilis- i els conflictes personals, com els enfrontaments amb les 
autoritats per defensar les comunitats indígenes.
Gauguin va buscar sempre una puresa emocional en els seus temes; home-naturalesa, la intrusió sobrenatural en la 
vida diària, el folklore, l’art popular -tant polinèsi com bretó-, la religió vista des d’un punt místic, i la cerca del paradís.
Va ser una gran influència del simbolisme, ja que dotava les seves obres de gran significat metafòric; són obres recar-
regades d’elements teològics, d’altres que expliquen el cicle de la vida, d’altres de relacions amoroses, però gran part 
del seu ventall d’obres es veu influenciat pels seus viatges i la seva gran passió al descobrir tot allò primitiu d’altres 
cultures.
Amb els viatges a Tahití,  el primitivisme va començar a accentuar-se, i les obres van començar a rebre un to oníri-
co-poètic, representant així la malaltia que patia -la sífilis- i els conflictes personals, com els enfrontaments amb les 
autoritats per defensar les comunitats indígenes.
Gauguin va buscar sempre una puresa emocional en els seus temes; home-naturalesa, la intrusió sobrenatural en la 
vida 
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OBRA

“D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?” és un quadre que s’ha d’entendre tenint en compte la 
situació que estava passant Paul Gauguin. La seva situació econòmica era insostenible, i la sífilis i l’alcoholisme van 
convertir la seva salut i estat físic en una tortura.
És una obra amb grans simbologismes teològics. L’escenari del fons està pintat amb colors freds i apagats, mentre 
tots els protagonistes són pintats amb un groc estrident, propi de molts artistes post impressionistes. Tot i així, les no-
talitats groguences canvien segons la importància del personatge. Contra més saturat, la figura és més protagonista 
i més endevant es troba.
El quadre és un escenari de la vida i lactivitat humana, des del naixement fins a la mort, llegit de dreta a esquerra.
Per a entendre’l, se’l separa en tres fases.

“D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?”
1897

Oli sobre llenç
Paul Gauguin

139 cm x 374 cm
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Un nadó dormint en-
voltat de tres tahitin-
ianes, i un gos.
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Una figura escolta a 
l’ídol i es mira a les 
dues figures amb 
túniques que cami-
nen.

Un nen menja una 
peça de fruita en-
voltat de gats i una 
cabra.

“D’où venons nous?” D’on venim?
Un nadó marca el primer límit de l’escena i, al costat, unes noies joves el cuiden. Representa la vida familiar -amb un gos 
com a mascota-, l’esperança i el somni per la vida.
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“Que sommes nous?” Què som?
És el món dels adults, les seves pors i alegries. Hi ha una dona agafant un fruit de l’arbre de la ciència -símbol del 
pecat d’Eva-. A la seva esquerra, dues figures filosofen sobre la vida, mentre que els homes es deixen portar per la 
felicitat de viure. A la seva dreta, l’idol mostra la part espiritual i religiosa, ensenyant el camí de la vida.

Una estàtua orien-
tal amb els braços 
enlaire. Als costats, 
una dona i un em-
brió humà.

Dos personatg-
es abraçats amb 
túniques, confi-
ant-se les seves 
conversacions.

És l’ídol. Indica el 
més enllà.
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“Où allons nous?” Cap on anem?
És la mort però també el renaixement. La dona recolzada sobre el seu braç és Vairamauti, que el propi Gauguin 
l’anomena “Eva tahitiniana”. Segons la llegenda, Vairamauti va engendrar el primer dels arloi, una societat privilegiada 
dedicada a l’amor i la guerra, i després fa ser divinitzada.
La dona vella es tapa les orelles per no escoltar la temptació del pecat; és una rèplica de la mòmia peruana en posició 
fetal exposada en el Museé de l’Homme de París.
En aquesta etapa del quadre es pot veure representada tant la mort, l’eternitat o el cicle del naixement-mort-reencar-
nació.

Una vella prop de la 
mort, accepta, res-
signada, el que està 
passant, i tanca la 
llegenda.

Una dona recolzada 
sobre el seu braç.

Els angles superiors 
són grocs, com un 
fresc doblegat i fix-
at sobre una paret 
daurada.
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“Dones de Tahití” (1891, Paul Gauguin) “Vairumati” (1897, Paul Gauguin) “La vision après le sermon” (1888, 
Paul Gauguin)

“Nafé Faaipoipo” 
(“Quan et cases?) 

(1892, Paul Gauguin)

Paul Gauguin i el color

Com comento anteriorment, el groc és el color dels temperaments primaris, que agrada a nens i salvatges perquè reforça la primitivitat 
de l’entusiasme i l’eufòria. És per això que Paul Gauguin empleava sovint aquest color en la seva etapa de Tahití.

Quan es tractava d’escenes quotidianes pròpies de les cultures 
indígenes, Gauguin exagerava els tons grocs que trobava a la na-
turalesa i a la vestimenta de les dones, ja que era un color que 
l’estimulava profundament i li feia endinsar-se dins de l’imaginari 
salvatge que el tenia hipnotitzat.

Però Gauguin també va realitzar moltes obres on la predominàn-
cia no la tenia el color groc, sinó el vermell.
Tot allò primitiu va portar a Gauguin a experimentar experiències 
sensuals amb les dones nadives de Tahití. El color vermell li va 
ajudar a plasmar aquest impuls sensual cap a les dones i les 
terres tahitinianes, i la passió.
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02.2.2 Paul Cézanne
BIOGRAFIA
Un altre viatge, però a París, va ser fonamental per a l’artista Paul Cézanne 
(1839-1906). Viatja a París l’any 1862, on va conéixer als impressionistes 
Guillaumin i Camille Pissarro, i on es va sentir atret pels elements més          
radicals del món artístic de París. Es va unir a artistes com Eugène Dela-
croix, Gustave Courbet I Édouard Manet, els quals creaven obres d’estil 
i temes xocants pels seus contemporanis, i que no estaven acceptades 
pel jurat del Saló de París. Tots junts, van crear el Salon des Refusés el 
1863 com a resposta de la controvèrsia entre art oficial i l’art dels nous 
pintors, que al cap i a la fi, aquests últims són els que coneixem millor 
d’aquella època.
Paul Cézzane, com Gauguin, va ser hipnonitzat per les escenes de vida 
rural i feia excursions per pintar paisatges, ja que era quelcom nou per a 
algú que venia de ciutat. També, va adoptar un interès progressiu en la 
representació de la vida contemporània, i va sintetitzar la representació 
naturalista, l’expressió personal i l’ordre pictòric, creant un propi imag-
inari, el qual permetia a l’artista esquematitzar una escena i ordenar-la 
de la seva manera.
Cézanne va seguir les guies impressionistes, les quals mantenien la seva 
major preocupació en l’estructura i les formes classicistes.

“Autoportrait avec chapeau froissé”
1875

Oli sobre llenç
Paul Cézanne

53 cm x 38 cm
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Al final de la vida de Cézanne, va estar treballant simultàniament en tres 
grans quadres de banyistes, una sèrie de quadres en els que s’observa 
l’estil propi tal i com l’entenem de Paul Cézanne. El que va crear a Lon-
dres entre els anys 1900 i 1906 no li va donar temps d’acabar-lo; n’és 
visible en diverses zones on s’entrevéu el blanc del llenç.

ESTIL
L’artista portava molts anys obsessionat amb la nuesa humana dins d’un 
paisatge, però no es sentia còmode pintant directament de models nues, 
així que la gran majoria dels seus quadres són fets a partir de la memòria 
i la seva imaginació.
Cézanne buscava la naturalesa en les formes essencials, que per ell 
eren les figures geomètriques. Així, al representar un objecte, no ho fa 
solament d’un costat, sinó que el mostra desde diferents posicions.

OBRA
Cézanne en aquest quadre, no trenca amb la iconografia clàssica pròpia 
de quadres on s’hi representa la nuesa humana dins del paisatge; les 
figures femenines representades podrien seguir sent ninfes banyant-se 
en un riu. 
Des de que va aparéixer aquest tema en el Renaixement, l’important 
havia sigut sempre la figura humana, quedant a un segon pla el paisat-
ge. L’objectiu de Cézanne era equilibrar aquests dos elements, quedant 
així les figures integrades amb l’entorn. Aquest fet és possible unificant 
la tonalitat de tota l’obra. 
No li interessa individualitzar les figures perquè a ulls de Cézanne, tenen 
la mateixa importància que els arbres i tots els elements del paisatge. 
Per a l’autor, l’ésser humà no és el centre de l’univers; és un simple ac-
cident de la naturalesa.

“Les Grandes Baigneuses” (Londres)
1900 - 1906

Oli sobre llenç
Paul Cézanne

130 cm x 195 cm

“Les Grandes Baigneuses” 
(Filadelfia)

1906
Oli sobre llenç
Paul Cézanne

208 cm x 251 cm

Paul Cézanne i el color

Les obres de l’artista francès comporten en la seva gran part, una predominància de colors freds, donat que Cézanne va influir molts dels 
seus quadres en la naturalesa de les terres franceses i la seva vida rutinària.
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“El gerro blau” (1887, Paul 
Cézanne)

“Le Lac d’Annecy” (1896, Paul Cézanne)

El color blau el relacionem amb el cel; per tant, ens proporcio-
na una sensació d’espai obert.
Com comentava abans amb els caràcters que tenen els col-
ors, el color blau també conté un principi de foscor. És per això 
que molts quadres de Cézanne, tot i predominar-hi el blau, 
no ens aporta una sensació de tranquil·litat sinó d’inestabilitat, 
dependent del to que es tracti.
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02.2.3 Vincent Van Gogh
BIOGRAFIA 
Quan parlem de post impressionisme, és inevitable no pensar en Vincent Van Gogh, el qual també es va veure molt 
influenciat pels seus viatges, com els de París, Londres, Brusel·les, La Haya o Drente.
Van Gogh va patir molts canvis en la seva vida pictòrica; les seves obres primerenques tenen més característiques 
impressionistes que no pas post impressionistes. Eren majoritàriament fosques, com “Chef d’un Paysan” (1885) i els 
rostres tenien trets caricaturencs, en canvi, després dels seus viatges i haver patit diverses influències, el seu estil va 
canviar fins a ser l’artista que coneixem, el que empleava el color groc i pintava paisatges i escenes de vida cotidiana.
Però les seves obres sempre han plasmat totes les desgràcies que va patir en la seva vida; era rebutjat per dones, 
escoles i galeries, malvivia en barraques a causa de la falta de recursos econòmics i va patir de sol·litud.
Per totes aquestes tragèdies, Van Gogh va deixar créixer el seu fanatisme teològic, per tal de tenir a la seva vida quel-
com que li ajudés a suportar les seves desgràcies.

L’any 1888 Van Gogh es va instal·lar a Arles, al sud de França; considerava que no podia pintar-la tan bella com era, 
i com que l’absorvia tant, només podia deixar-se anar, sense cap regla.
En aquest període intens, va realitzar més de tres-centes obres en quinze mesos, com “Le vignoble rouge près d’Ar-
les” (1888), o “Les Iris” (1889).
Va establir-se en una casa groga en el barri de la Cavalerie, la qual va inmortalitzar en una pintura amb el mateix nom. 
Aquesta nova etapa la va afrontar amb optimisme, ja que necessitava sentir que quelcom fós seu; en aquest cas, la 
seva casa i la que pretenia ser la de més artistes que hi convivíssin.
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Li agradava molt el seu voltant, on tenia una botiga de comestibles i un restaurant. És innegable el propòsit d’un re-
naixement, d’un tornar a començar per part del pintor. Ja estava cansat de deambular pels carrers i bars. I a part de 
trobar una nova propietat que només era d’ell, va trobar un entorn que li va fascinar.

ESTIL

Moltes característiques pròpies de l’estil de Vincent Van Gogh van ser vies d’expressió dels sentiments i els estats 
d’ànim de l’artista, com és el cas del tractament subjectiu de la llum.

Les pinzellades puntillistes, llargues i inclinades s’han convertit en quelcom que permeten que qualsevol persona pu-
gui reconéixer un quadre de Van Gogh. Amb aquestes pinzellades, anava de la mà unes voluminoses textures gràcies 
a la tècnica impasto, en la qual el material es col·loca en grans quantitats, fent així que les traçades siguin notables. 
Quan el llenç està sec, l’impasto proporciona diferents nivells de textura que dónen la sensació que la pintura sobre-
surti de la superfície.

Les formes i contrastos surrealistes permeten afegir una gran força expressiva, ja que exageren allò que l’artista ob-
servava.
Hi ha una gran càrrega passional també a través del tractament dubjectiu de la llum, reflexant així les seves emocions 
i l’estat d’ànim, ja que la llum no és igual durant el dia que durant la nit, tot i que Van Gogh va pintar nits molt il·lumi-
nades.

La temàtica normalment estava relacionada amb la vida real -i totes les activitats que aquesta rutina comporta- o bé 
amb la naturalesa.

Van Gogh es va apropiar de tots els elements que permet l’art, i els va fer seus fins a crear un estil propi i únic, com 
la manera d’emplear els colors purs amb un gran pes emocional, on hi destacava el groc.
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OBRA 
“La Maison Jaune” és una apropiació de l’entorn a través 
del color. L’escena és simple però fidel al dia a dia que Van 
Gogh vivia. El contrast cromàtic entre les parets grogues de 
la casa i el blau elèctric del cel, divideix els elements, així 
dotant-los de la importància que li pertoca a cada un. El cel 
sempre hi era, però les parets de la casa canviaven de tonal-
itat segons la llum que tenien.

Van Gogh, en aquesta obra, manté una actitud contempla-
tiva, i no pretén generar gran acció, ja que aquesta obra no 
necessita cap altre element que la casa, per tenir la qualitat 
expressiva i estètica que té.
Es pot sobreentendre que Van Gogh va expressar un mo-
ment de matí, donada la llum amb aquest punt de calidesa 
però amb llum estrident, pròpia de les primeres hores de sol.

La casa és l’element amb major importància, ocupant així 
gran pes compositiu del llenç, però no està descontextual-
itzada; l’entorn concorda amb la rutina que el pintor mante-
nia, i el paisatge que la rodeja és l’existent. Això denota que 
no només estava enamorat de la casa entesa com a habita-
cle edificat, sinó l’entorn entès com a caliu.
El tractament de la llum també va ser una preocupació en 
aquest quadre. Va crear zones més il·luminades, com les 
façanes de la dreta, i d’altres més ombríes, com les façanes 
frontals. 

“La Maison Jaune”
1888

Oli sobre llenç
Vincent Van Gogh

72cm x 92 cm
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Theo va ser una figura molt important pel seu germà Vincent Van Gogh. Era un comerciant d’obres d’art, el qual va fer 
créixer la popularitat d’artistes impressionistes com Claude Manet.
Gràcies a les cartes que rebia de Vincent, s’han pogut entendre més característiques del pintor.
Deia que estava frustrat perquè no aconseguia plasmar la força llumínica d’Arles, però que s’acostava gràcies a fixar-se 
en el sol i la llum del sol. De fet, quan li demanava material al seu germà, la pintura groga sempre era la primera de la 
llista, ja que aquest color s’apropava més a aquesta força cromàtica.
seva pròpia casa.

Quan parlem de Van Gogh, un dels primers quadres que a qual-
sevol li ve a la ment, és “La Nit Estrellada”, un quadre només un 
any posterior, però amb notables innovacions en les pinzellades i 
l’aparició del color blau com a protagonista.
Donats els seus problemes mentals i les freqüents al·lucinacions, 
va ser ingressat al sanatori de Saint-Rémy-de-Provence, des del 
qual va pintar aquesta obra considerada la magnum opus de Van 
Gogh.
És molt notable el seu empitjorament mental en aquest quadre, 
ja que el món oníric hi és molt present. La seva gran passió per 
l’observació del cel nocturn va ser tanta, que va obviar els barrots 
de la seva finestra i es va endinsar en un món paral·lel, basat en 
la realitat, però adaptada a la visió de l’artista.
És comentat que aquest quadre fa referència a la mort, pels xiprés 
que semblen que tremolin, i per l’ús de colors molt més vius al cel 
que cap a la ciutat.
Les pinzellades són tan energètiques com l’interès de l’artista per 
plasmar aquell espai-temps que no es repetiria. Les aureoles de 
les estrelles són molt exagerades. al igual que el relleu surrealista 
que adopta el cel, així ondulant el quadre.

“Sterrennacht”
1889

Oli sobre llenç
Vincent Van Gogh

73cm x 89 cm



32 33

“Un chemin près d’Arles” (1888, Vin-
cent Van Gogh)

“La chambre à Arles” (1888, Vincent Van Gogh)

Vincent Van Gogh i el color

A les cartes al seu germà Théo explicava que els sorolls, per ell, tenien colors i que certs colors -com el blau i el groc- eren com focs artifi-
cials acariciant els seus sentits. Aquest fet s’anomena cromestèstia, una alteració que comportaa l’experiència dels sentits on la persona 
associa sons amb colors. Per a Van Gogh, els tons sonors més aguts li permetien percebre els colors més intensos, mentre que els tons 
més greus, li suggerien els colors més apagats. 
De fet, Van Gogh va haver de deixar d’estudiar piano perquè cada nota que tocava el sobreagafava i li evocava un color -i el seu mestre 
el va fer fora de les classes pensant-se que era boig-. Els historiadors d’art han comentat que més que una patologia, la cromestèsia es 
va convertir en un don per a Vincent.

Els colors, per a ell, no havien de ser fidels a la realitat 
sinó mitjans d’expressió i de recerca de determinades 
emocions i sensacions. El color groc li connotava alegria 
i esperança que a la seva vida li anava i li venia. De fet, 
historiadors han arribat a comentar que Van Gogh patia 
de xantopsia, una alteració el la percepció dels colors on 
la persona tendeix a relacionar tot cap a tons groguencs.
Van Gogh deia que el color representa l’entusiasme cap a 
la vida. Com que no sempre el nivell és el mateix, trobem 
obres de Van Gogh tant on clarament predomina el groc, 
com d’altres que hi predomina el blau, un color que en les 
seves obres sovint comportava una armonia fosca i trista.

Entenent què li passava a Van Gogh, ho podem relacionar amb la frase “és significatiu que aquella pel·lícula d’X, rodada a la vora del mar, 
en una platja, respiri l’olor característic de les taules de surf” de Rober Bresson a “Notas sobre el Cinematógrafo” (1997), ja que ambdós 
pretenien deixxar un record intangible en una obra tangible.
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02.2.4 Conclusions
Els tres artistes treballats en aquesta investigació són exemples de pintors que no eren agradats per la societat del 
moment, ja que no feien el que estava ben vist o acceptat. Tots tres van voler marxar del seu lloc natal perquè no 
estaven còmodes amb el context en el que es trobàven, ja que no tenien els mateixos ideals econòmics, culturals i 
socials que aquells que direaven la societat. El que no sabien és que aquests viatges els influirien en tota la seva obra 
posterior. 
Però com que el post impressionisme no és un moviment artístic sinó una agrupació d’artistes que van coincidir en 
espai-temps semblants i seguien el mateix mètode introspectiu, les obres resultats de cada artista són molt diverses 
i diferents entre sí. Però les que m’han interessat més són aquelles que han estat creades quan els seus autors van 
fugir d’allò amb el que estaven en desacord i, per tant, eren més lliures en la creació de les seves obres després d’ha-
ver descobert nous ambients i cultures.

La societat post impressionista va patir la pèrdua del poder dels valors tradicionals, com el concepte de familia o la fe 
religiosa-. Estaven vivint en ple nihilisme, liderat per Nietszche (1844-1900), el qual deia que era el superhome el que 
crea els nous valors de la societat. 
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La direcció d’art és l’àrea encarregada de dotar a un projecte audiovisual, de coherència estètica i funcional en relació al con-
cepte del projecte, seleccionant i situant els elements visuals de manera que concordin i reforcin el missatge plantejat pel relat.
El director d’art onceptualitza una idea i dóna un determinat significat a la imatge i conceptes visuals -transmetre a través de la 
imatge i no de les paraules-. Per a entendre la disciplina de la direcció d’art, cal esmentar diferents conceptes també presents 
en aquest projecte, com el director d’art, el llenguatge de la llum i del color, l’escenografia i ambientació.

Segons el disseyador de producció i director artístic Léon Barsacq, l’any 1908 la càmara de cinema es va desvincular del 
trípode, oferint així la possibilitat de desplaçar-se per l’interior dels escenaris.
Aquest fet va suposar la necessitat de crear una figura que supervisés que tots els elements -que ara eren més- s’adaptéssin 
a les idees del director i cinematògraf.
“La gent pensa que esculls cortines, tovalloles i cadires, però la principal responsabilitat d’un director artístic és la de traduir la 
història en termes visuals per tal que la visió del director i la del director de fotografia, es puguin unir i el somni es faci realitat”. 
Patrizia van Brandenstein, primera dona en guanyar un Oscar en Disseny de Producció per “Amadeus” l’any 1984 -pel·lícula 
dirigida per Milos Forman-. Font: Martínez, G., 2018. ¿Qué es la dirección de arte en el cine?. Morelia Film Fest.

La direcció d’art és present en tot el procés de la producció audiovisual. Hi és tant a la fase de preproducció com a la de 
producció. Des dels primers esbossos fins a la construcció final dels decorats, fase en la qual s’han de prendre innumerables 
decisions sobre quins colors emplear, quins materials són els més adequats i econòmics, etc. Totes aquestes decisions han 
d’estar sempre en relació amb la direcció de fotografia i altres àrees com la de vestuari. Tot allò que tingui cos, haurà de crear 
visualment una atmosfera coherent.
La direcció d’art comporta molts conceptes a tenir en compte. Per a la realització de Zeitgeist, en tindré present la composició, 
el color, la llum i el temps.
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02.4 La direcció d’art
02.4.1 La composició

El concepte de composició cinematogràfica aludeix a la disposició dels diferents elements que conformen la imatge, en l’espai.
La percepció de la produnditat és un factor fonamentan el el realisme de la imatge. Són molts els aspectes que contribueixen 
a accentuar aquesta dimensió, però els més rellevants són els següents.
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La llei dels terços és una excel·lent tècnica per dividir estructuralment els elements que apareixen en la pantalla.
Dividint el pla en nou parts iguals, es pot decidir on ocorre l’escena, a quin requadre es disposa el personatge, etc.

Al tenir nou rectangles, s’aconsegueix tenir un en el mig, on se sol localitzar l’element principal ja que és el centre 
d’atenció, i als seus laterals , tant la dreta i esquerra, com adalt i abaix, els objectes que hi apareguin restaran im-
portància al central.
En el videoclip de “Ya no te hago falta”, dirigit per Jorge Rico, localitza a l’inici de l’obra el títol de la cançó al requadre 
central. Tot i que apareix una tortuga al inferior esquerre, segueix sent protagonista el quadre de text.
Ocorre el mateix amb el següent frame; quasi tot l’enquadrament esta ocupat pel mirall retrovisor del cotxe, però el 
protagonisme es centre en la mirada del noi, la qual es troba al centre de la composició.
A part, aquest frame és una composició simètrica ja que tots els altres requadres estan ocupats per blau, però tant el 
central superior com el central inferior, tenen un element vertical que trenca el color pla.
I un altre clar exemple és el tercer frame, el qual té en el mig la pistola apuntant cap a la càmera i encara dins de l’es-
pai central, es troba també la mirada del noi, els dos elements més importants de l’escena.

Ya no te hago falta. 2019. [videoclip] Dirigit per  J. Rico. 
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En el primer frame observem un fons ple d’elements però clarament les protagonistes són les dues figures humanes, 
les quals són semblants de mesura, de to de pell, i el color que porten a la vestimenta és quasi el mateix. Amb aquest 
fet, cap de les dues té més importància que l’altre ja que ambdues són equilibrades.

En el següent frame passa el mateix; les dues persones estan al mig del pla i una ocupa el mateix espai visual que 
l’altra.

En el tercer frame la composició és lleugerament més complexe perquè ja no és ni un ni dos elements protagonistes, 
sinó quatre, pero tot el grup de figures manté el mateix pes visual. Hi ha dues persones alineades a la mateixa alça-
da (el noi de l’esquerra i la noia de la dreta), i dues més a diferent alçada de la primera parella, però igual entre ells 
(la noia de l’esquerra i el noi de la dreta). Compositivament aporta ordre i jerarquia que ajuda a entendre el paper de 
cada personatge.
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The bisexual. 2018. [sèrie] Dirigida per Desiree Akhavan.

Una altra llei és la de la balança, la qual consisteix en situar dues figures semblants de tamany, color, textura o sig-
nificat, a la mateixa distància del centre de la composició.

La tercera llei és la regla dels senars, la qual intenta crear una composició més agradable situant el centre d’interès 
acompanyat d’un número parell d’elements.

En el primer frame, la figura protagonista és la que es troba a primera línia i que ocupa major tamany, però va acom-
panyada de dos elements més en el fons. En el següent frame, la visió està focalitzada la dona del centre, la qual 
està envoltada de quatre personatges més, els quals fan equilibrar el pes que manté la principal. El mateix ocorre 
amb l’últim frame, però els personatges estan distribuïts de diferent manera. Tot i trobar quatre personatges asseguts 
a primera línia, l’atenció se l’emporta la dona del fons que, tot i estar a segona línia, al ser la senar, l’atenció va cap a 
ella. Aquestes agrupacions dels personatges permeten a l’espectador prestar atenció a aquell que és fora del grup.
Aquestes tres normes pertanyen al grup de les Lleis Compositives, les quals s’apliquen en disciplines com la fotogra-
fia, l’arquitectura o, en aquest cas, el cinema. Totes aquestes, pretenen complaure certes necessitats estètiques i 
pràctiques que porta de sèrie l’ésser humà. La composició de les arts visuals és la forma total amb la que es comunica 
una plàstica; la percepció visual és el mitjà idòni per a accedir a aquesta comunicació.

El projecte “Zeitgeist” té una gran implicació de direcció d’art, donada l’absència de guió parlat. Per tant, la ifnormació 
que no és donada de manera clara per la part de guió, serà donada usant certes estratègies cromàtiques, llumíniques, 
espaials i expressives per part del personatge.
En aquest punt entra en acció tota la investigació teòrica sobre els artites post impressionistes, els quals usaven 
certes tècniques per plasmar una determinada llum, una determinada expressió, un determinat color.
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Roma. 2019. [pel·lícula] Dirigida per A. Cuadrón.



38 39

02.4.2 El color

El color ha estat sempre objecte d’investigació i per a entendre’l, al llarg de la història han sorgit diferents teories per a entendre 
com el color afecta a l’estat mental de la persona.
El 1810 Johann Wolfgang von Goethe va escriure “La Teoria Dels Colors” (en alemany, Zur Farbenlehre), on va explicar de 
manera precisa conceptes com la refracció, l’acromatisme i l’hipercromatisme. Va observar que amb una major obertura de 
llum, l’espectre es perd i es manifesta una vora de color vermell-groc i l’altra de color blau-cian, amb tons de blanc entre ells, i 
l’espectre només es planteja quan aquestes vores s’apropen suficientment a la superposició de colors.
En el llibre “La Teoria Dels Colors” (1810), Goethe també explica els significats dels colors i quines percepcions manté l’ésser 
humà, a partir del seu cercle dels colors.
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EL GROC.  És el color més proper a la llum. En el seu nivell màxim hi porta la natu-És el color més proper a la llum. En el seu nivell màxim hi porta la natu-
ralesa de la brillantor.ralesa de la brillantor.
Té un caràcter serè, alegre i suaument excitant.Té un caràcter serè, alegre i suaument excitant.

EL BLAUEL BLAU. Al igual que el groc, sempre va acompanyat de llum tot i que porta amb . Al igual que el groc, sempre va acompanyat de llum tot i que porta amb 
sí mateix un princinpi de la foscor.sí mateix un princinpi de la foscor.
Com a to, és poderós però com que té aquest costat negatiu, comporta una neg-Com a to, és poderós però com que té aquest costat negatiu, comporta una neg-
ació estimulant. Per tant, la seva aparença és una contradicció entre l’excitació i ació estimulant. Per tant, la seva aparença és una contradicció entre l’excitació i 
la calma.la calma.
Té un caràcter melancòlic.Té un caràcter melancòlic.

EL VERMELLEL VERMELL. Transmet impressió de gravetat i dignitat, alhora que gràcia i atrac-. Transmet impressió de gravetat i dignitat, alhora que gràcia i atrac-
ció. És un color relacionat a sensacions intenses i simbolismes potents.ció. És un color relacionat a sensacions intenses i simbolismes potents.
És un color que reflexa tant aspectes considerats positius com negatius.

EL VERD. L’ull experimenta una gran gratitud cap aquest color. 
Qui l’observa no té ni desig ni poder d’imaginar un estat més enllà d’ell.

Cercle dels colors representat en “La Teoria Dels Colors” 
(1810, Johann Wolfgang von Goethe)

Lara, V., 2015. La Teoría Del Color De Goethe. Hipertextual. https://hipertextual.
com/2015/04/teoria-del-color-goethe

Un altre estudi publicat en en el llibre “La Teoria Dels Colors”, Goethe crea un triangle com a esquema de la ment humana, i 
connecta els colors amb determinades emocions. Aquesta investigació la va anomenar “El Diagrama de la Ment Humana”.
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“Diagrama de la Ment Humana” representat en “La Teoria Dels Colors” 
(1810, Johann Wolfgang von Goethe)

lúcid

melancòlic poderós

seriós

serè

Va agrupar les diferents subdivisions del triangle per elements emociona-
ls, i per nivells de barreja, i va dotar als colors de caràcter:

EL VERMELL. Està relacionat amb el foc i evoca sensacions de calor i 
exitació. És el color de la sang i de Mart, símbol de violència i de la passió 
sensual. Suggereix acció, impuls, moviment i vitalitat. Augmenta la tensió 
muscular i activa un cert estat d’alerta en el cervell.

EL GROC. És el color del Sol. Posseeix una condició alegre i optimista. 
És el color, al igual que el Sol, del poder i l’arrogància, però també de 
l’alegria, el bon humor i la bona voluntat. És un color estimulant.

EL TARONJA. És la barreja del vermell i el groc i per tant, té les qualitats 
dels dos colors. És el color de l’energia, per a temperaments primaris, que 
agrada a nens i salvatges perquè reforça les seves tendències naturals a 
l’entusiasme i l’eufòria.

EL BLAU. És el color de la intel·ligència, la reflexió i la paciència. Propor-
ciona una sensació d’espai obert. Evoca pau i tranquil·litat. Assosega els 
ànims i evita el pensament.

EL VERD. Significa l’arribada de la primavera. Simbolitza la joventut i l’es-
perança. Al ser el color de la naturalesa, suggereix aire lliure i frescor. 
Allibera a l’esperit i equilibra les sensacions.

EL LILA. És el color de la maduresa i l’experiència. En tons clars expres-
sa profunditat, melancolia, intuïció i màgia. En tons foscos és símbol de 
realesa i dignitat.



40 41

Però l’obra “La Teoria Dels Colors” de Goethe va tenir com a precursor un estudi que va fer ell mateix amb l’escriptor alemany 
Friedrich Schiller l’any 1798, el qual van anomenar “La Rosa dels Temperaments”.
Es tracta d’un estudi que es basa en analitzar l’efecte del color en la percepció i la conducta humanes.
És un cercle que relaciona els colors amb els trets característics del caràcter de les persones. Dotze colors, dotze temper-
aments o ocupacions -tirans, herois, aventurers, hedonistes, amants, poetes, oradors públics, historiadors, mestres, filòsofs, 
pedants i gobernants-, que alhora, estan agrupats en quatre temperaments derivats de la teoria filosòfica grega i romana: el 
colèric, el melancòlic, el sanguini i el flemàtic.
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“Rosa Dels Temperaments” (1798, Johann Wolfgang von Goethe i 
Friedrich Schiller)

1 EL CARÀCTER COLÈRIC
(mal caràcter o irritables)

4 EL CARÀCTER SANGUINI
(optimistes i positius)

2.1 Gobernants
2.2 Pedants
2.3 Filòsofs

1.1 Tirans
1.2 Herois
1.3 Aventurers

4.1 Poetes
4.2 Amants
4.3 Hedonistes

3 EL CARÀCTER FLEMÀTIC
(insensibles i calmats)

2 EL CARÀCTER MELANCÒLIC
(sosegats i pensadors)

3.1 Mestres
3.2 Historiadors
3.3 Oradors públics

El cinema i el color 

La psicologia aporta una utilització significativa del color. Els efectes anímics que produeix la temperatura en un film, han sigut 
objecte d’investigació; els colors freds s’utilitzen per moments tristos o situacions misterioses, i els colors càlids per escenes 
alegres i passionals.
El canvi de tonalitats també s’usa per canvis temporals. Quan són flashbacks o flashforwards, es solia optar pel canvi de tem-
peratura, inclòs arribant a usat el blanc i negre o el sèpia. El color és una font d’expressió estètica més fidel a la realitat, o bé 
més simbòlica, quan es genera de manera personal de representar idees i emocions.

La pel·lícula 7 Días en La Habana (2012) dirigida per Gaspar 
Noé, Julio Medem, Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Elia Su-
leiman, Pablo Trapero, Juan Carlos Tabio, és un exemple de 
diferent tractament de llum i color depenent de l’espai i del 
temps de l’escena. 
El film es divideix en set parts per als set dies de la setma-
na. En el cas de “Divendres”, és la part dirigida per Gaspar 
Noé, el qual sorprèn ja que es distingeix pel tractament de 
color estrident i exagerat, però en aquest film usa el color de 
manera més convencional.
Aquest fragment exposa una festa nocturna on dues noies 
mantenen una relació, però com que una d’elles ve d’una 
familia molt tradicional, l’altre ha de patir un ritual per a allib-
erar-se d’aquesta homosexualitat. Donada la situació tèrbola 
i amb l’afegit de la matinada, Gaspar Noé juga amb les om-
bres creades per les llums insuficients del carrer, aconse-
guint així calidesa.
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En definitiva, el tractament del color és un dels aspectes fonamen-
tals a l’hora de plantejar-se fer un film, sigui comercial, clàssic o, en 
el cas de Zeitgeist, experimental. 
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Un altre exemple del mateix director és Love (2015), 
la qual manté una gama cromàtica semblant en tota 
la durada del film, i segueix l’estil de Gaspar Noé.
Tant al principi, quan els dos personatges es coneix-
en, com al nus i final, quan comparteixen la seva rel-
ació -en principi monogàmica- amb una altra noia, 
els focus de llums artificials són de colors molt vi-
brants i generen una barreja de tonalitats ens tots els 
elements del pla, inclosos els personatges.
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02.4.3 La llum

És un element fonamental en la composició principalment per la seva capacitat de determinar la jerarquia de rellevància entre els difer-
ents objectes que apareixen en el pla.
És una eina molt valuosa però s’ha d’entendre les diferents formes que pot adoptar segons com l’utilitzem.

A continuació es fa un breu recordatori de les tipologies de llum, la qual es classifica:

Segons el seu origen, la llum pot ser natural o artificial. Quan ens referim a llum natural diem que és la llum diürna causada pel Sol. És 
difícil de controlar ja que no ha sigut ningú qui l’ha disposat en l’ambient. Aquest tipus de llum aporta realisme i naturalitat a l’escena. 
En canvi, la llum artificial és aquella creada mitjançant focus de llum i reflectors. Afavoreix un ús efectiu i creatiu, ja que és el tècnic qui 
manipula les ombres i els feixos de llum.
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Llum natural
A White, White Day. 2019. Hlynur Palmason

Llum artificial
A White, White Day. 2019. Hlynur Palmason
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Segons la seva intensitat, hi trobem la llum directa i la difosa. Aquesta primera és projectada cap a un objecte mitjançant una llum dura. 
Permet descontextualitzar l’objecte del fons, accentúa els contrastos, els hi resta volum i hi mostra els detalls. En canvi, la llum difosa es 
resplandeix mitjançant reflectors, invaïnt així tota l’escena. Aquesta llum tova suavitza les formes, els hi destaca el volum i accentúa els 
contrastos. Al usar aquest tipus de llum, l’escena obté un ambient melancòlic.

Segons l’angle en el que hi disposem la font de llum, hi trobem la frontal, lat-
eral, posterior, cenital, contrapicada i reflexada. 
La primera invaeix totes les superfícies visibles per l’espectador, creant així 
una sensació de dues dimensions, ja que aplana la imatge. Però els objectes, 
al estar exposats directament, se’n mostren millor els seus detalls. 
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Llum directa
Algunas bestias. 2019. Jorge Riquelme Serrano

Llum frontal
Próxima. 2019. Alice Winocour

Llum difosa
A White, White Day. 2019. Hlynur Palmason

Quan el focus de llum es situa entre els 45 graus i els 90 graus respecte la 
línia entre la càmara i l’objecte, se n’anomena llum lateral. Aquesta permet 
crear volum i profunditat i a diferència de la frontal, es crea un efecte de 
tres dimensions.

La llum posterior és la que coneixem com “contrallum” ja que el focus es 
situa darrere de l’objecte, i l’enmarca amb línies dures de llum. Permet de-
stacar el personatge creant grans contrastos gràcies a l’efecte de silueta, 
simplificant així les formes.

Llum lateral
Panteres. 2020. È. Sánchez
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Llum posterior
A White, White Day. 2019. Hlynur Palmason

Llum cenital
Algunas bestias. 2019. Jorge Riquelme Serrano

La llum cenital genera ombres verticals ja que es disposa des de sobre 
de l’element. Aïlla als objectes del context, la qual cosa aporta drama-
tisme a l’escena.
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Al principi, la il·luminació tenia com a únic paper el d’il·luminar per tal que la càmara captés l’escena. Amb el temps, els directors de 
cinema s’han anat adonant que la llum, ja que té una funció tècnica i hi ha les eines esmentades anteriorment, també té una d’estètica, ja 
que podem utilitzar aquestes eines de la manera que ho necessitem, i hi podem crear espais i atmosferes, ressaltar faccions, disminuïr 
defectes, etc.

Per al projecte Zeitgeist, donat que es vol respirar un ambient armoniós i clar, s’opta per una il·luminació natural en la majoria de les es-
cenes, i difosa, ja que no es vol prioritzar un determinat element per a ser destacat. En les escenes d’exterior, s’opta per l’ús de reflectors 
per a que sigui possible controlar la llum natural.

I al contrari, la llum contrapicada és aquella que es disposa 
de baix a dalt del personatge, invertint així les posicions 
naturals de les ombres. S’aconsegueix un efecte inquietant 
i fantasmal, i s’usa per escenes de terror i misteri.

I per últim, la llum reflectida és aquella que es crea quan rebota 
en una superfície llisa o brillant, creant així una segona font de 
llum. Aquest tipus de tècnica conté un gran potencial creatiu ja 
que es fa molt mal·leable. Permet il·luminar un conjunt i aporta 
harmonia i equilibri a l’escena.
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Llum contrapicada
Monos. 2019. Alejandro Landes

Llum reflexada
Pure. 2019. Aneil Karia, Alicia MacDonald

02.4.4 El temps

Un dels recursos narratius fonamentals en el cinemaa és la deformació del temps, ja sigui per tallar una escenaa, o bé per portar a l’es-
pectador al passat o al futur. El pas del temps en el cinema és relatiu; les accions poden durar més o menys que en la realitat, però dita 
durada anirà en funció del que volguem expressar.

El temps real
El temps de la vida real no pot ser manipulat -encara que sí que el podem percebre de maneres diferents-. Un fet en la realitat té una durada deter-
minada, mentres que en el cinema pot ser representat diferent. És a dir, l’acció pot ser sintetitzada o bé allargada en el temps per a la creació d’un 
estat de suspens

El temps cinematogràfic
Però en el cinema no tenim per què mostrar tot el procés, segon per segon, encara que la nostra intenció sigui deixar clar quins són els passos que 
el personatge segueix. En aquest cas, l’espectador veuria totes les accions que fa el personatge -afagar les claus, tancar la porta, conduïr, etc- però 
per a aquest, només serien dos minuts. No és necessàri per a la continuïtat mostrar cada pas que es dóna, ja que podem donar per suposat que han 
ocorregut coses entre mig. La nostra ment s’encarrega de connectar les accions i crea una línia temporal. Per a abreviar aquestes accions, és suficient 
omitint tot allò que no sigui determinant per a la narració. En el cinema, el temps està al servei de l’home.

Elipsi
Es tracta de mostrar el pas del temps entre diferents moments, sigui que hagi passat segons o inclòs segles. Usant segons quins mètodes, com una 
transició en negre, podem aconseguir seguir la narració, exagerant així aquest salt temporal.

Distenció
És un mètode que allarga la durada d’una acció per a donar-li ènfasi o per a que l’espactador pugui fixar l’atenció en els detalls durant l’acció. L’ex-
emple més clar és el director Michael Haneke, el qual pot allargar tant l’escena que fa pensar a l’espectador que ha hagut alguna mena d’error, o bé 
li fa pensar que en aquell moment passarà quelcom, i no necessàriament passa.

Adequació
És l’equiparació del temps real i el cinematogràfic, quan les escenes del film duren el mateix que en la realitat. 

Salts en el temps
Són un recurs útil per a obtenir diferents possibilitats narratives. Es tracten dels flashbacks (quan l’acció es refereix al passat) i flashforwards (quan 
l’acció és futura).
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02.5 Anàlisi de referents
02.5.1 Ya no te hago falta

Es tracta del videoclip de la cançó Ya no te hago falta de l’artista Sen Senra, dirigit per Jorge Rico. És un referent ex-
cel·lent pel que fa a la part narrativa, ja que la història té trets surrealistes causat pel muntatge d’escenes aparentment 
desordenat. L’actuació dels personatges manté una teatralitat extra, la qual cosa aporta a la obra trets onírics. Com 
és el cas de la dona recolzada a la finestra de l’autocaravana, que apaga la cigarreta en una flor.
Tot i l’obra tenir un ambient relaxat i visualment agradable, ocorren escenes més violentes però que no criden tant 
l’atenció com sí ho farien amb un altre tipus de tractament de llum i color.

Títol  Ya no te hago falta
Direcció Jorge Rico
País i any Espanya, 2019
Durada 2:52
Format Videoclip

Ya no te hago falta. 2019. [videoclip] Dirigit per  J. Rico. 
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Color
La gran part del videoclip és rodat en un exterior de camp i carretera, la qual cosa aporta vivacitat a l’escena donat 
que hi predomina un color verd que contrasta amb el suau blau del cel. Els elements d’atrezzo i el vestuari solen 
aparéixer amb colors contraris a aquest; objectes com la piscina inflable, la cadira, i el vestit de la dona rossa són 
de color fucsia, el qual atreu l’atenció sobre el verd i blau de fons. Però a mesura que va avançant el vídeo, i amb el 
canvi de llum que suposa l’entrada a ambients interiors -i la necessitat de il·luminació artificial perquè s’ha fet de nit-, 
la gama cromàtica taronja quanya envers als tons freds del principi.

Canvi de gama cromàtica de les escenes 
diürnes a escenes nocturnes.

Composició
Aquesta obra de Jorge Rico combina diferents tipus d’esquemes compositius, però en la gran majoria de plans, l’el-
ement amb major importància es localitza al centre de la composició. Aquest fet facilita la lectura de plans subjectius 
que hi ha durant el videoclip. En tot moment apareix un nombre parell de personatges, a excepció de quan només hi 
és un.
Molts dels plans són subjectius, sobretot al principi de l’obra, la qual cosa vincula a l’espectador amb l’acció, i alhora 
se l’aproxima al que sent l’altre personatge.
Jorge Rico pretén, al principi del videoclip, aïllar cada personatge i contextualitzar-lo en una situació, i d’alguna mane-
ra l’espectador coneix als personatges individualment, fins que al final s’agrupen, quan ja és de nit.
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Llum
La llum diürna està tractada amb desvaniment, així les vores dels objectes i personatges es fonen i es crea un paisat-
ge unificat. El mateix ocorre en les escenes de nit i d’interior, les quals mantenen la mateixa característica però s’usa 
una gamma cromàtica més càlida, donat que la llum que hi predomina és la taronja.

Temps
En tot el videoclip ha passat en un dia, pel fet que al principi era de dia i acaba sent de nit. La posició frenètica de 
plans en la via cronològica fa de l’obra un treball dinàmic en el que ocorren moltes coses, inclòs alhora. Es fa ús d’elip-
si ja que ben bé no se sap quant temps ha passat entre escena i escena, encara que l’espectador ho pot imaginar.

El mateix frame però amb un altre tractament 
de llum i color. La sensació resultant és difer-
ent.
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02.5.3 “Amor”

És un film protagonitzat per Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert i Emmanuelle Riva. Narra l’amor d’entre Georges i 
Anne, ambdós músics de professió, el qual perdura amb el pas del temps i les complicacions que comporta l’entrada d’una 
greu paràlisi a les seves vides.
Haneke es converteix en un espectador dins de la pel·lícula, que observa el dolor i la paciència d’ambdós personatges.  
Haneke, l’especialista en narrar històries bèliques sense cap escrúpul, fa aquesta obra tendre i sentimental, sense preten-
dre generar emocions de més, ja que el context de la història ja comporta un gran ventall de sentiments. És un gran referent 
pel tractament de la història, de manera pausada i sense pressa per a que res ocorri, simplement intenta explicar el context 
en el que la parella d’avis es troben i com és el seu dia a dia. És una obra plena de simbologies que s’entenen al final de la 
pel·lícula, per tant, crec necessari explicar-les seguidament:

Amor. 2012. M. Haneke. Àustria.Títol  Amour
Direcció Michael Haneke
País i any Àustria, 2012
Durada 128 min.
Format Película
Gènere Drama
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Simbolismes
Georges sempre tanca totes les portes quan abandona una habitació, però al final del film, s’intercalen plans de la 
casa buida i amb totes les portes obertes. Georges fa seva l’habitació en la que es troben en un moment determinat, 
oblidant les altres estàncies de la casa. Quan els dos abandonen la llar, aquesta ja no els hi pertany i passa a ser un 
element estrany inclòs per a l’espectador. 
En una de les primeres escenes de la pel·lícula, la parella quan arriba a casa el primer que fa és treure’s l’abric i les 
sabates en el rebedor. Però quan la paràlisi apareix, George deixa l’abric de manera desordenada a llocs com sofàs 
o taules.

El mateix passa amb les finestres; durant tota la pel·lícula no es veu cap finestra oberta -a excepció d’un incident que 
pateix l’Anne-, en canvi, al moment 1:55:30 apareix un colom a la cuina com a conseqüència d’haver estat la finestra 
del pati oberta. De fet, és un element que el protagonista destaca ja que ho deixa per escrit en una carta com a anèc-
dota. El colom s’aasocia amb el sacrifici (Georges canvia la seva vida per cuidar a la seva donaa), promesa (Georges 
li promet a l’Anne que mai més la portaria a un hospital i la cuidaria sempre a casa) i purificació (Georges acaba por-
tant a la mort a la seva dona, en forma d’eutanàsia, i així acaba el patiment dels dos).

L’escenografia és molt recarregada, denota la gran vinculació de la parella amb la música clàssica -de fet hi ha un 
gran  piano al saló- i amb la literatura (les estanteries són plenes de llibres de lectura), però sempre amb un ordre 
coherent i hi destaca la neteja de tots els elements. En canvi, quan l’Anne ja no hi és, George pateix un gran deteriora-
ment físic -es deixa barba i vesteix pitjor- i les taules són plenes de gots usats, i inclòs hi ha una ampolla d’aigua buida 
estirada a la taula de la cuina en el moment 1:50:51. Un exemple clar és la tauleta de nit de l’Anne, la qual comença 
tenint una làmpada i les ulleres, i acaba tenint tot tipus d’objectes desordenats. 

La filla de la parella en diversos moments, mira cap a l’exterior a través de la finestra, quan els seus pares no ho solen 
fer. 
Aquest fet explica que qui viu el problema en primera persona és Georges, i que la seva filla quan l’afronta, li sobre-
passa i intenta fugir mentalment.
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Composició
En tot moment Haneke pretén donar importància equitativa als dos personatges, donat que la temàtica de la pel·lícula 
és una problemàtica que comparteixen els dos en parella. Per tant, és comú veure als dos personatges compartint pla 
en la majoria de les escenes quotidianes que ocorren.
Però quan Georges es comença a sincerar amb la seva filla i per fi parla només d’ell, el pla només el protagonitza ell, 
desvinculant-lo físicament de l’Anne, però no moralment i sentimental.
Tot i que els clars protagonistes dels plans són la parella, tant junts com en separat, sempre es pot observar els ele-
ments del voltant, la qual cosa permet llegir aquesta decadència esmentada anteriorment.
En molts moments hi predominen unes línies verticals que acompanyen amb més tensió a la situació que estan vivint. 
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A l’esquerra, horitzon-
talitat quan el proble-
ma encara no hi és. A 
la dreta, verticalitat en 
les parets de la casa.

La parella sempre té enceses les llums artificials necessàries de la sala on són. En canvi, quan ve algú extern a la 
casa, com els veïns o els treballadors que instal·len el llit ortopèdic de l’Anne, l’entrada de casa està completament 
il·luminada. Haneke, amb aquest recurs, desvincula tota persona externa de la parella, del problema que estan pa-
tint.
Amb la incorporació de la cadira de rodes a les seves vides, aquesta hi és al costat del llit per a si l’Anne necessita 
aixecar-se. Però quan ja li és impossible i s’ha de quedar tot el dia en el llit, la cadira de rodes passa a ser un ob-
jecte oblidat, inclòs arriba a tenir asobre una bossa de brossa, representant així que tristament l’Anne ja no la neces-
sita.
L’Anne al principi del film, vesteix amb colors com el verd i el blau, però a mesura que el problema avança, només 
vesteix de blanc.
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Color
L’escenografia és la pròpia d’un interior domèstic, i s’utilitza el color de manera coherent, amb conseqüència a aques-
ta ambientació. 
Amb una gama cromàtica fosca, Haneke opta per tons que recorden a freds -tot i que hi ha molt verd- sense oblidar 
el caliu de la llar, el qual s’aconsegueix principalment amb la il·luminació. Aquest ús de color recolza la situació que 
estan passant.

Fent menció a l’anterior explicació de què transmeten els colors i quina simbologia mantenen, i seguint l’esquema 
de  la “Rosa Dels Temperaments” (1798, Johann Wolfgang von Goethe i Friedrich Schiller), el color blau té llum però 
alhora va acompanyat de foscor, per tant, reforça el caràcter melancòlic. És propi dels mestres i historiadors, que en 
el cas d’ Amor de Michael Heneke, Georges és qui no pateix la malaltia però sí qui la sosté.
Quant el color verd, el clar predominant en la majoria de les escenes, és el que reforça la innocència de l’Anne, qui 
pateix la malaltia però no està entenent què li passa i per què a ella. El verd porta amb sí mateix un aire lliure i fresc, al 
igual que la part mental de l’Anne, la qual es veu limitada per la física a causa de la paràlisi. És el color dels amants, 
els poetes i els hedonistes.

L’exposició d’aquestes dues imat-
ges ha estat augmentada un 0,09 
per a fer més visible la gama 
cromàtica de l’escena.
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Llum
En les escenes diürnes, la llum que hi ha a l’habitacle és a partir d’una finestra, la qual es sol trobar al darrere dels 
personatges, creant així una il·luminació posterior, o a un lateral d’aquests, creant una il·luminació lateral. En canvi, 
en els moments de la nit, la llum prové de petits focus artificials que reflecteixen llum càlida, i el seu efecte aporta 
calidesa a l’escena i fa a l’espectador partícip de la narrativa del moment.

Georges té un malson, la qual cosa suposa un abans i un després a la narrativa, ja que coincideix amb l’inici de la 
decadència d’Anne i  apareix per primer cop la llum totalment blanca.  Després, els plans del lavabo sempre són 
blancs (com en les escenes de que l’Anne és dutxada per una infermera) i la il·luminació en general es torna més 

Temps
Acord a l’estil de Haneke, Amor mostra la complexitat de la situació en base a allargar les escenes, tot i que no estigui 
passant una acció significant per a la narrativa.
La paciència de Georges, Haneke fa traspassar-la a l’espectador, el qual adopta una posició d’observador i aconseg-
ueix que no es tingui pressa per a veure què passarà després, ja que la decadència de l’Anne és bastant gradual. En 
canvi, arriba un moment que s’entén que l’Anne ha tingut un rebrot per part de la paràlisi i es torna a veure a la dona 
amb clares dificultats de parla. De fet, des d’aquest moment l’Anne anirà sempre vestida de blanc.
En el moment 1:48:57, comença l’escena culminant del film. George es troba assegut al llit i li està explicant a l’Anne 
una llarga història de quan era petit. Com que l’Anne va fent sorolls i George li agafa la mà, l’espectador no està només 
pendent de l’anècdota, sinó de més petites accions, el que aconsegueix una espera més amena per a l’espectador.

L’exposició d’aquestes dues imat-
ges ha estat augmentada un 0,35 
per a fer més visible la il·luminació 
de l’escena.

A l’esquerra, llum natural lateral 
vers a la dona. Llum natural frontal 
vers a l’home
A la dreta, llum artificial lateral vers 
als personatges.
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02.5.4 “Test Drive”

L’obra de James Defina per la cançó Test Drive de l’artista Joji, és un clar referent de descontextualització del per-
sonatge. No es sap on es troba, ni per què la gran part del videoclip es troba penjat. La lletra de la cançó aporta in-
formació -una possible ruptura amorosa- però el clip en sí no pretén fer que l’espectador entengui quina és la història 
del personatge, sinó que la sintetitza.
És una obra plena de metàfores, com es veu en el segon frame, que el propi Joji condueix una moto, portant una 
altra vida sobre d’ella, amb els uls venats. Joji simplement vol córrer, vol viure, però tampoc sap cap a on va. És una 
metàfora que diu que Joji no està vivint la vida que vol portar. De fet, a la lletra de la cançó repeteix constantment que 
no vol mentides.

Test Drive. 2018. [videoclip] Dirigit per  J. Defina

Títol  Test Drive
Direcció James Defina
País i any California, 2018
Durada 2:59 min.
Format Videoclip
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Color
Quan Joji es situa en la part més terrenal de l’escenografia, hi predomina una gama cromàtica més càlida, gràcies 
també a la sorra del terra. En canvi, quan es situa penjat del cel, aquest conté colors freds, tot i que els núvols record-
en a un rosa molt poc vibrant, ja que simbolitza la pau, l’escapatòria de tots els problemes terrenals.

Composició
El videoclip comença amb plans detall d’objectes i parts del cos del cantant, i després es va obrint més fins a tenir 
molt aire al voltant de Joji, i aquest és centrat al mig del pla. A més, l’artista mira molts cops directament a la càmara, 
la qual cosa reforça el discurs que està tenint amb la canço, de fet, li està dient directament a l’espectador. A partir 
del minut 0:51, es comença a intercalar plans on Joji va caminant i deixa enrrere un cami buit, el qual crea profunditat 
a l’escena i una continuïtat en la narrativa.

A l’esquerra, dibuixat el punt de fuga del 
camí. A la dreta, Joji en mig d’un cercle 

dibuixat, envoltat de molt aire.
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Llum
Es tracta en tot moment de llum diürna i difosa, excepte en els moments en que es veu l’ombra de Joji, la qual és crea-
da pel propi Sol. Aquest és el que marca per quin costat l’objecte o l’artista és il·luminat, ja que quan Joji està enlairat, 
hi ha moments que el Sol queda a la seva esquerra, i crea suaus ombres a la seva dreta.
Cap al final del videoclip, apareixen uns cotxes que aixequen sorra; coincideix en el moment de la posta de Sol, on la 
gama cromàtica es torna càlida per complet i la llum és encara més difosa, i s’aconsegueix l’escena molt difuminada.

Temps
S’entèn que en tot el videoclip passa des d’un moment on hi ha sol propi del migdia o tarda, fins a acabar en la posta 
de Sol, inclòs en els últims segons és quasi de nit.
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03 Conclusions
Amb totes les opcions que permet la direcció d’art esmentades anteriorment, s’observa que és capaç de canviar el 
to de l’obra audiovisual, segons com s’usin aquests recursos. Per aquesta gran capacitat que té la direcció d’art, 
el projecte Zeitgeist s’entén com una obra audiovisual amb metàfores i simbologies exposades a partir d’elements 
com la composició i la situació de determinats objectes, el color depenent de la llum, i el temps cinematogràfic.

Jo, com a apassionada pel cinema, i la guionització d’una història, pretenc amb aquest Treball de Final de Grau, 
traduïr
aquest procés d’introspecció i creació d’un nou estigma estètic i ètic, en una obra audiovisual que comporti un procés 
d’enteniment subjectiu. Dita obra, és privada de guió parlat, ja que així, hi ha una manca d’informació donada de 
manera clara, la qual cosa dificultarà dit procès.
Aquesta característica ha d’anar suportada per un gran pes de direcció artística, ja que no són els personatges qui 
parlen, sinó els entorns d’aquest, els objectes, la llum, el color.
Per a arribar a aquest punt, s’ha de tenir en compte igualment una sèrie de normes, ja que no és una anarquia audio-
visual.
La narrativa audiovisual ha d’anar suportada per un context per a que l’espectador sàpiga en quina època el person-
tage viu. Aquest fet en sí aporta molta informació i ajuda a la lectura de la narració. Però com dic, no serà exposat 
de forma explícita, sinó que s’aportaran a l’escenografia elements que recolzin aquest context. Per exemple, en una 
obra audiovisual de les mateixes característiques, però en un context dels anys trenta, en una escena podria estar el 
personatge escoltant notícies per la ràdio sobre la Guerra Civil Espanyola. Amb aquesta estratègia, i juntament amb 
un vestuari i escenificació correctes, l’espectador entén en quina era està vivint i quina és la seva situació.
En el cas del protagonista de Zeitgeist, es narra una època contemporània alternativa, amb una estètica coherent. El 
personatge s’envolta d’un imaginari amb trets bohemis però actualitzats; aquest fet haurà de ser visible gràcies a la 
decoració de les sales on ocorrin les escenes.
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Com a creadora audiovisual i productora de l’obra Zeitgeist, tinc a les meves mans usar determinades tècniques que 
juntes expliquen el meu estil, com ocorre amb Michael Haneke i el seu peculiar ús del temps, i els espais buits d’acció.

Quant a la composició, sóc partidària de disposicions simètriques, les quals s’aconsegueixen equilibrant pesos tant 
de tamany, de color, com de rellevància per a lectura de la narrativa. Hi ha un gran treball d’atrezzo col·locat a l’esce-
na que no necessàriament els objectes es troben al centre, sinó que l’espectador també haurà de fixar-se a les vores 
del pla.

Quan al color, l’obra és rodada en moments diürns, i en escenes d’interior s’opta per una gama cromàtica freda però 
algun element en especial destacarà pel seu to extremadament càlid, com per exemple un marc de fotos vermell. En 
canvi, en les escenes exteriors, hi predominarà una gama cromàtica més càlida, pròpia d’un jardí ple de flors grogues 
i vermelles. En la gran majoria de les escenes, s’usa la llum difosa, ja que no serà gràcies a la il·luminació que l’espect-
ador haurà d’entendre què és protagonista en el moment, sinó a partir d’altres mitjans com la selecció determinada 
d’objectes de diferent tamany, o la diferent proximitat cap a la càmara. 

Quant al temps, Zeitgeist segueix la mateixa línea que els esmentats referents. L’escena passarà en un sol dia, aprof-
itant les hores de sol, entre l’alba i el capvespre. Es denotarà canvis petits de temps, però no de suficient marge com 
per perdre el fil conductiu de la narrativa. També, al tractar-se d’una narrativa no lineal, hi haurà presència de petits 
flashbacks i flashforwards, uns elements que permeten exposar fets sense un ordre cronològic aparentment lògic. 
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04 Formalització
Sempre m’ha interessat la mitologia grega per la seva capacitat de personificar conceptes i objectes per a que aquests 
siguin possibles d’explicar i es tornin més entenibles. Així, d’un concepte que podria ser explicat amb paraules 
tècniques, es converteix en una narrativa fluida, la qual té personatges, context i acció. En la mitologia grega sempre 
ha hagut una mena de gran arbre genealògic, encapçat per déus i deesses, que han influit en molts fets històrics. 
Com és el cas d’Hera, que intervé en el mite que he escollit per el meu treball; el mite d’Êkhó (Eco).

El meu treball de final de grau, abans d’entrar en matèria d’investigació, ja feia temps que tenia títol: Zeitgeist. Zeitgeist 
és un concepte alemany que significa l’esperit del temps, entenent el temps com un conjunt d’eres en les quals perviu 
un imaginari cultural i social. Aquest imaginari es manté al llarg dels anys gràcies als seus integrants, als integrants 
d’una nació. És un concepte sociològic, el qual intenta explicar la personalitat de cada nació i com aquesta s’ha acon-
seguit. Però el que m’ha interessat sempre d’aquest concepte és la vessant més filosòfica, la qual es refereix al fet de 
que una personalitat romàn intacta tot I les situacions que l’entorn pugui aportar. Aquest concepte, juntament amb la 
història del mite greg d’Êkhó, expliquen la situació en la que es troba el personatge principal de la història, ha sigut 
privat de llibertat, com el cas d’Eco, que va haver de conviure amb el càstig per part d’Hera. 
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04.1 El mite d’Êkhó
Els mites permeten entendre fenòmens que d’altra banda també són explicats de manera més empírica. Alhora, per-
sonifiquen conceptes, així dotant-los de característiques i diverses importàncies. És clar que són meres històries, en 
les que no hi ha cap fonamentació científica, però són un recurs molt preuat en la història de la literatura.
També poden funcionar com a base argumental d’una altra història, la qual es basi en els personatges, en el espai, 
en el temps, on en el concepte en sí que estan exposant. 

Quan algú és privat de quelcom que per a aquest és essencial, li sorgeixen emocions que probablement mai havia 
sentit. Es troba amb que ja no pot fer allò del qual gaudia. És el cas d’Êkhó, que s’explica en el seu mite grec. 
Êkhó era una orèade del mont Helicó -una muntanya de Grècia- que va ser criada per ninfes i educada per muses. 
El que li feia especial era la seva veu; de la seva boca sortien les paraules més belles, les quals podien hipnotitzar a 
qualsevol ésser.
Un dia, Hera, atemorida per que el seu Marit Zeus també li fós infidel amb ella, li va otorgar el pitjor càstig per la 
orèade; li va privar de la seva veu, i només podia repetir l’última paraula que digués la persona amb la que estava 
parlant. Per això coneixem el fenòmen acústic de l’eco.
Dit càstig li va suposar un gran canvi en la seva personalitat, es va allunyar de qualsevol tracte humà i amb el temps, 
es va tornar una persona solitària amb molts complexes.

Aquest mite serveix per entendre la situació que una persona pot passar quan és privada d’allò més preuat per aques-
ta, o si més no, privada d’alguna cosa que valora molt.

04.2 Escenografia i atrezzo
Dibuixos de primer de carrera
El protagonista manté com a record els 
seus inicis de creació artística.

Quadre de Pink Floyd
El protagonista plasma el seu interès mu-
sical pel soft ock, a la seva habitació.

Fotografies de la seva familia i mascota
Present per la càrrega emocional

¿Por qué nada funciona? Marvin Harris
Llibre amb enfoc antropològic sobre la societat moder-
na, el qual el protagonista ha anat llegint durant la car-
rera.

Extraños en un tren. Patricia Highsmith
Llibre heretat pels avis del protagonista.

El arte de conocerse a sí mismo. Schopenhauer
Present per la coincidència de pensament entre l’autor 
i el protagonista.

Tantra. Gueshe Tashi Tsering
Present per l’interès de conéixer doctrines filosòfiques i 
espirituals.
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Càmera de vídeo antiga
Heretada de l’avi del protagonista, antic 
fotògraf i videògraf.

Càmera analògica
Heretat de l’avi del protagonista, present 
per la càrrega emocional i pel seu propi 
interès per la fotografia analògica.

Revelats de Polaroid
Com a reafirmació a la passió del protag-
onista amb la fotografia. Aquests revelats 
són fets amb una càmera Polaroid nova, 
tot i que al estar juntament amb càmeres 
antigues, accentúa la diferència d’anys 
entre una i altra.

Càmera analògica
La major fortuna de càmera heretada de l’avi del protagoni-
sta.

Tabac
El protagonista té el vici de fumar i aquest és present a la 
seva habitació, com és n’exemple el cendrer, els mistos o els 
paquets de tabac buits a la brossa.

Esbossos estripats
El protagonista sol dibuixar rostres, però no tots li 
surten vàlids.

04.3 Making of
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Al tractar-se d’una obra audiovisual experimental, amb trets autobiogràfics, s’ha grabat les escenes principals de guió 
amb una sola càmera DSLR, però alhora tot el procès ha estat grabat paral·lelament amb una handy, amb l’ajuda de 
l’assistent de càmera. Aquest ha estat lliurat de tota llibertat a l’hora de grabar les escenes, i inclòs les escenes entre 
escenes. Amb aquest fet, s’ha aconseguit un footage dinàmic, ja que l’assistent de càmera alternava la grabació cap 
al personatge, amb la grabació de mi grabant el curtmetratge. 

Dit footage s’intercala a les escenes del guió estipulat -el qual graba exclusivament al protagonista- amb les escenes 
prèviament guionitzades, per reafirmar aquesta inquietud creativa que tant el personatge com jo compartim; aquest 
fet és el que descriu més accentuadament la autobiografia, m’exposo a mi mateixa dins del protagonista.
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