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INTRODUCCIÓ

Es va iniciar el projecte amb la intenció de convertir-se 
en un curtmetratge de ficció, i vàrem estar investi-
gant en tècniques d’escriptura de guions i llenguatge 
audiovisual per expressar les nostres idees, llegint 
llibres molt reconeguts dins el món del cinema com 
són: El Guión de Robert McKee, on es parla de la subs-
tància, l’estructura, l’estil i els principis de l’escriptura 
de de guions; Esculpir en el tiempo d’Andrei Tarkovski, 
on es parla de la importància del cinema per tractar 
les qüestions més complexes del present i sobre la 
recerca de recursos propis i originals per expressar 
idees concretes; El cine según Hitchcock de François 
Truffaut, que tracta d’una conversa entre els dos ci-
neastes Alfred Hitchcock i François Truffaut sobre 
l’origen, les problemàtiques i la valoració dels resul-
tats finals de cada film fet per Hitchcock.

Tot just abans de posar-nos a escriure un guió per ela-
borar el que vindria a ser el nostre primer curtmetrat-
ge, ens va sorgir una oportunitat que ens va fer brillar 
molt els ulls, i va fer que redirigíssim el nostre projecte 
cap a una altra direcció, un altre format d’expressió 
dins el sector audiovisual, el videoclip. Marialluïsa, un 
grup de pop metafísic català que està agafant força 
dins el panorama de la música catalana i que ens agra-
da molt, acabava de treure a la llum un nou àlbum: Per 
tu i per mi (Bankrobber 2020), i ens vam assabentar 
que buscaven gent per a realitzar el videoclip d’una 
de les seves noves cançons. Vàrem tardar poc a po-
sar-nos en contacte amb ells per fer-los saber que 
estàvem molt interessats amb el projecte, i els vam 
mostrar els nostres portfolis i showreels com a dis-
senyadors audiovisuals perquè veiessin les nostres 
aptituds i generar interès. Amb molt poc temps es van 
posar en contacte amb nosaltres per fer-nos saber 
que ells també estaven interessats per treballar amb 
nosaltres, ja que els hi va agradar la nostra creativitat.
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“AQUEST PROJECTE 
NEIX DE LA NOSTRA 
UNIÓ, DUES PERSO-
NES APASSIONADES 
PEL CINEMA I LES 
ARTS VISUALS, AMB 
UNS VALORS, UNS 
CONEIXEMENTS, 
UNS GUSTOS I UNES 
INTENCIONS SIMI-
LARS QUE DONEN 
FRUIT A UNA EXPLO-
SIÓ CREATIVA.”
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Un cop fet el contacte amb el grup, era la nostra feina escollir quina cançó 
ens representava més tenint en compte el missatge i els valors de la lle-
tra i el propi ritme de la cançó. Així doncs vam fer una anàlisi de totes 
les cançons del disc i vam interpretar les lletres a la nostra manera, per 
acabar decidint que faríem el videoclip d’Estrès, una cançó que parla so-
bre els problemes que comporta viure en un context de sobreproducció 
i saturació d’informació que tenim en el sistema capitalista en el qual ens 
trobem, aportant una reflexió de calma, respecte i igualtat.

Sota aquest pretext, es va fer una reunió amb el grup per conèixer nos 
més bé i explicar les primeres idees que teníem havent escoltat i analitzat 
la cançó, es va plantejar un ventall de pressupostos realistes per saber 
amb quin material podria comptar la nostra producció, un cop acceptat el 
pressupost, es va dur a terme una investigació per transmetre el missat-
ge interpretat de la cançó a través de metàfores visuals i es va contactar 
amb diferents persones per tindre un equip humà que ens ajudés a tirar 
endavant el rodatge, en aquest punt ens vam trobar en un estat d’alarma 
mundial causat pel virus Covid-19, que va comportar un seguit de pro-
blemàtiques que va fer-nós replantejar tot el projecte en general, ja que 
la part més important del projecte es basa en la producció i rodatge del 
videoclip i no estava permès fer-ho a les dates que teníem previstes. Tot 
i tenir molts problemes, el virus no va aturar el projecte i el vam continuar 
adaptant-nos a la nova realitat. Un cop va estar permès sortir de casa i 
mobilitzar-se per la regió, vam tirar endavant el rodatge amb el mínim de 
personal necessari per poder mantenir les distàncies de seguretat amb 
l’equip. Finalment vam realitzar la postproducció amb l’ajuda de diferents 
contactes professionals dins aquest àmbit.

019
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05 MARC TEÒRIC
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El marc teòric d’aquest projecte es 
divideix en dues parts principals.  
En primer lloc fem una investiga-
ció abarcant la part conceptual 
del projecte i per l’altre fem una 
recerca relacionada amb l’estèti-
ca visual que voliem per la peça.
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L’investigació conceptual l’analitzem agafant els sectors que estudien per 
una banda l’univers i altres sectors més enfocats en l’estudi del compor-
tament social i antropològic de l’ésser humà. 

EL BIG BANG
 
 

 
El Big Bang, constitueix el moment en què del “res” emergeix tota la  
matèria, és a dir, l’origen de l’univers.

La teoria del Big Bang, un punt clau per poder desenvolupar el nostre 
projecte. La matèria era un punt infinitament petit i d’altíssima densitat 
que, en un moment donat, va explotar i es va expandir en totes les direc-
cions, creant el que coneixem com el nostre Univers, el que inclou també 
l’espai i el temps. Això va passar fa uns 13.800 milions d’anys. Els físics 
teòrics han aconseguit reconstruir aquesta cronologia dels fets a partir 
d’un 1/100 de segon després del Big Bang. 

Després de l’explosió, a mesura que el temps de l’univers s’expandia (de 
la mateixa manera que al inflar un globus que va ocupant més espai), es 
va refredar suficientment i es van formar les primeres partícules subatò-
miques: electrons, positrons, barions, neutrins , fotons i fins a més de 90 
partícules conegudes avui dia.

Més tard es van formar els àtoms. Mentrestant, a causa de la gravetat, 
la matèria es va anar agrupant fins a formar núvols d’aquests elements 
primordials. Algunes van créixer tant que van començar a sorgir estrelles 
i van formar galàxies.

5.1 INVESTIGACIÓ CONCEPTUAL
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EL BIG BANG

“CADA PARTÍCULA DE L’UNIVERS POSSEEIX  
LA SEVA PRÒPIA ANTIPARTÍCULA.”
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EL BIG BANG

“EL CONTACTE ENTRE MATÈRIA I  
ANTIMATÈRIA OCASIONA LA SEVA  
ANIQUILACIÓ MÚTUA.”
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CONSEQÜÈNCIES DE LA INDUSTRIALITZACIÓ 
 

 
A finals del segle XVIII es va iniciar al Regne Unit el que seria el procés de 
transformació econòmica, social i tecnològica més important i intensa de 
la història de l’ésser humà; la revolució industrial. Aquesta va transitar la 
nostre societat des d’economies basades en l’agricultura, a economies 
de caràcter urbà i industrial.

Aquest nou sistema econòmic es basava en en la producció de béns i ser-
veis a gran escala, utilitzant màquines accionades per noves fonts d’ener-
gia. La privatització de les empreses, que buscàven obtenir el màxim be-
nefici de les seves activitats econòmiques, va portar a que ràpidament 
les grans empreses competissin per obtenir més beneficis, aprofitant-se 
dels pobres treballadors a base d’explotar-los amb unes condicions de 
treball molt precàries, amb llargues jornades de treball i una alta mortali-
tat, sense seguretat mèdica, sense vacances, etc.

 
 

 
Avui en dia encara es veu reflectida l’etapa de la revolució industrial. Se-
gueix existint el mateix sistema capitalista que es va desenvolupar amb 
la industrialització, i encara que gràcies a diferents revolucions organitza-
des pels mateixos treballadors com la revolució francesa, els drets dels 
treballadors estan més controlats i són més dignes, segueix existint una 
gran pressió social generada per la cobdícia de les grans empreses per 
aconseguir grans riqueses i poder, i molts treballadors de països subde-
senvolupats segueixen afectats per una explotació. També ha comportat 
un impacte ambiental a causa de la sobre producció, ja que les fàbriques 
generen molts residus contaminants.

La industrialització també ha aportat coses positives, ha donat peu a in-
novacions molt importants per l’ésser humà. Les noves tecnologies han 
comportat un gran avanç científic que permeten que portem una vida més 
saludable. Amb les noves tecnologies s’ha desenvolupat un nou sistema 
de comunicació que ha comportat un gran canvi social, la globalització. 
Aquest nou sistema de comunicació ha fet que tinguem informació de tot 
el que passa al món en qüestió de segons, però això també ha comportat 
que hi hagi una sobre saturació d’informació que provoca ansietat social, 
ja que no estem capacitats de rebre tanta informació.

5.1 INVESTIGACIÓ CONCEPTUAL
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KARL MARX (1818 - 1883)

“EL CAPITALISME CREA ALS SEUS  
PROPIS ENTERRADORS”
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La investigació formal es basa en la recerca de referents que comprenen 
totes les fases d’una producció audiovisual, des de la part estètica fins a 
la part més tècnica.

Tota la inspiració estètica l’organitzem en tres grups. Direcció de fotografia, 
direcció artística (espais) i com a últim el disseny del personatge.

5.2 INVESTIGACIÓ FORMAL
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DIRECCIÓ ARTÍSTICA:
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DISSENY DE PERSONATGE:
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Des del primer moment que vam valorar fer aquest projecte junts ja te-
níem clar quins eren els principals objectius i finalitats que ens vam traçar.

Som dos estudiants que sempre ens ha apassionat el món de l’audiovi-
sual. La fotografia i el film, tot allò que comporti treballar la creativitat per 
tal de comunicar un missatge.
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Quan ens vam conèixer a BAU vam posar en comú tot allò que ens moti-
vava i ens apassiona dins d’aquest món. El cinema és un dels punts més 
forts, estem treballant en el món del disseny, però això no vol dir que no 
puguem expandir cap a noves branques. Ens encanta treballar amb un 
concepte per desenvolupar-lo amb una investigació prèvia i poder forma-
litzar-lo, i això és el que hem estat practicant molt durant aquests quatre 
anys de carrera.

Principalment el nostre repte era produir una peça amb totes les seves 
fases de desenvolupament fins a arribar al producte final. Però en tot 
aquest procés, la part que agafa el pes del projecte és la tècnica i el desen-
volupament per poder-ho aplicar a la idea i concepte. Tenim molt clar que 
un cop tanquem aquesta etapa universitària volem estudiar i formar-nos 
en un sector més tècnic de l’audiovisual, la direcció de fotografia. És per 
aquesta raó que la finalitat principal de tot aquest projecte és aconseguir 
un producte el més acurat possible a la idea que hem creat des d’un punt 
de vista tècnic de tota la producció i plasmar-ho a un format visual.

047



04807 GRUP 049

GRUP





05207 GRUP - MARIALLUÏSA 053

El que queda clar és quan un grup encaixa en la definició. I quan sents 
les cançons de Marialluïsa, els dubtes s’esvaeixen. Ells són els últims 
d’arribar a aquest microcosmos de feliç creativitat on graviten fa temps 
El Petit de Cal Eril, Ferran Palau, Germà Aire o Núria Graham. La prime-
ra pista sonora d’aquest jove quartet d’Igualada és un EP de debut que 
fa honor, ja des del títol, a les propietats de l’herba que els dona nom. 
Pren-t’ho amb calma presenta cinc cançons senzilles però preciosis-
tes, amb reflexions vitals i imatges oníriques que s’enlairen sobre me-
lodies brillants, sons atmosfèrics i ecos africans. Una sonoritat que, 
sense amagar les influències del grup, malda sempre per anar més 
enllà. Perquè les portes que obre aquest primer disc de Marialluïsa són 
múltiples i apassionants. El grup es caracteritza per fer un pop vitalista, 
reflexiu i oníric, que beu d’aquests referents catalans però també d’ar-
tistes com Andy Shauf, Nick Hakim, Mac DeMarco i Alabama Shakes. 
Marialluïsa són Pau Codina (veu i guitarra espanyola), Carles Guilera 
(guitarra elèctrica i teclats), Andreu Dalmau (baix) i Pol Mitjans (bateria).

“Pocs s’atreveixen a  
definir què és això del  
pop metafsic. Més aviat hi 
ha moltes certeses sobre 
tot el que no ho és, però  
dir exactament què és...”



05407 GRUP - MARIALLUÏSA 055

Aquest nou àlbum planta nous 
temes que segueixen la línia que 
naixia de la primera mostra, però 
amb una evolució notòria que 
el mateix creador descriu com 
“un disc més orgànic i una mica 
menys metafísic, amb una sono-
ritat propera, brillant i cada cop 
més pròpia”.

Després de sorprendre amb  
l’EP “Pren-t’ho amb calma”, 
Marialluïsa estrena el seu  
primer llarg “És per tu i per  
mi” adobat en una masia  
d’Argençola i regat a Banyoles 
sota la supervisió de Jordi  
Matas, el productor metafísic  
per excel·lència.
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“Gira-sols”, “danses” i “postes” són el cos temàtic de “Per tu i per mi”, 
però el que el fa créixer és la dosi de realitat que s’amaga entre els ver-
sos de temes com “Miracle” o “Mala sang”, que fan una crítica a temes 
com l’explotació laboral o l’homofòbia: “No volem donar lliçons a ningú, 
però sí llançar aquest missatge perquè és el que surt de les nostres 
pròpies preocupacions.” A altres títols com “Estrés” (videoclip sobre el 
nostre TFG), reflexionen sobre la pressa social i reivindiquen el concep-
te carpe diem amb cert to poètic.
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Marialluïsa forma segell amb la ma-
teixa discogràfica on hi podem tro-
bar El petit de Cal Eril i Ferran Pa-
lau entre altres. Tenim l’oportunitat 
de treballar amb un dels grups que 
està creixent més dins del panora-
ma de la música catalana, i en espe-
cial, dins d’un gènere musical que 
també està creixent molt com és el 
pop metafísic. Amb només un any 
de trajectòria ja han estat presents 
en els festivals més importants de 
Catalunya.
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La idea d’estrès neix a partir d’una 
primera fase d’investigació segui-
da d’una conceptualització i final-
ment una fase final de formalització. 
 
 
Després d’haver-nos posat en contacte amb el grup de música vam començar a fer un 
llistat de les possibles cançons del seu nou àlbum per acabar escollint la peça que seria 
el nostre projecte final. Per escollir la cançó vam tenir en compte una sèrie d’aspectes 
que comprenen des del missatge i valors de la lletra fins al ritme musical d’aquesta.
Un cop teníem clar quina seria la peça, vam començar a desmuntar-la per 
poder entendre i analitzar-la més profundament. Un petit exercici que ens 
va ajudar a desglossar els dubtes i aclarir els següents passos va ser sim-
plement anar escoltant la cançó tants cops com poguéssim i anar escri-
vint en una llibreta una pluja d’idees general que després posaríem en 
comú per extreure unes conclusions i desglossar els següents passos.

Paral·lelament i al ser dues persones co-dirigint, vam definir unes acotacions o 
limitacions envers l’estil o look fílmic que volíem donar-li al videoclip. Ens vam 
preparar un tractament amb un seguit de propostes estètiques per presentar al 
grup i poder mostrar cap a on volíem portar la cançó i poder ensenyar unes pri-
meres visions de l’estil visual d’estrès. Aquestes consten d’un primer moodboard 
general amb captures fent referència a les diferents gammes cromàtiques que 
volíem treballar, la tipologia de plans, els actors que intervindrien en l’obra, ves-
tuaris, referències de localitzacions, il·luminació, composicions de quadre, etc.

També vam presentar un document que fa un profund anàlisis de la lletra de la 
cançó. En aquest, analitzem totes les frases individualment fent una interpretació 
personal sobre què tracta i quin significat metafòric amaga. Un cop ens vam reu-
nir amb Marialluïsa, els hi vam presentar tot aquest petit estudi del significat de la 
lletra des del nostre punt de vista per després aconseguir un feedback i tenir tam-
bé la seva interpretació per poder-ho posar en comú i trobar noves connexions.
El resultat va ser molt productiu, ja que tot el que havíem presentat concordava 
amb el que ells volien transmetre i també van quedar sorpresos al veure que 
vam descobrir nous significats que ells no tenien en compte i no havien vist.

Un exercici utilitzat en aquest procés va ser el de relacionar una pluja d’idees amb 
paraules clau que havíem anat trobant. (càmera lenta, jugar amb bodegó (zoom 
in/ out) il·luminació neó, projector, fum miralls, gravetat, explosions, expansió)

Amb tota aquesta fase d’investigació i anàlisis de la lletra acabada, ja podíem 
començar a formular una idea de guió amb unes primeres idees de la peça.

Teníem clar que volíem desenvolupar un videoclip amb un seguit de na-
rratives posades en paral·lel i amb un clímax individual. És per això que 
al final vam optar per a la creació de nou sets (narratives) individuals que 
s’aniran enllaçant durant tota la peça a partir d’un muntatge en paral·lel.

El virus COVID-19 va esclatar al nostre país just quan començàvem a desglossar 
l’esquelet del qual seria la narrativa i guió de tot el nostre projecte. Se’ns va fer difícil 
al principi, ja que només podíem treballar de manera conjunta en videoconferèn-
cies i això va trencar el nostre ritme de treball, però després de redissenyar tot el 
procés de workflow vam acabar obtenint finalment la idea desglossada en un guió.

Una eina que vam desenvolupar i ens va ser molt útil per poder visualit-
zar tota la narrativa de la cançó va ser la creació d’una gràfica agafant com a 
variables totes les diferents parts de la cançó dividides en blocs i la inten-
sitat de clímax per a cada part obtenint així uns resultats visuals que ens 
ajudarien a visualitzar els moments de més baixa intensitat envers els de 
més alta intensitat per introduir la narrativa dels nou sets que vam crear.

La narrativa de cada set es basa en una història que va relacionada d’un 
procés que vam idear per trobar el significat i la posada en escena de tots 
aquests. El procés consta d’agafar l’anàlisis de cada part de la lletra junta-
ment amb la intensitat de clímax que hi ha en aquella part en particular. A par-
tir d’aquest mètode obtenim el que seria una narrativa visual de les metàfo-
res que el grup i nosaltres volíem expressar. De forma general podem dir que 
el que estàvem fent és una adaptació visual de les metàfores que hi ha da-
rrere de cada part de la peça. Una traducció del anàlisis en l’àmbit visual.
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Finalment vam assignar les creacions de les metàfores visuals i tot el significat con-
ceptual que hi ha al darrere amb el disseny d’un timeline comprenent totes les diferents 
parts de la cançó tenint en compte el transcurs del clímax general de la peça per poder 
crear una sensació “in crescendo” que va associada a la música durant tot el videoclip.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’obra contemple, en dos grans parts, la purificació de l’ésser humà. En la primera part es 
mostra la figura de l’home posicionada per sobre de tot, creient-se el centre de l’univers.
Avui en dia tenim un nivell de vida accelerat i pressionat pel sistema en el qual 
vivim. El capitalisme, valora la productivitat i l’ambició per sobre de tot i porta 
l’ésser humà a la cobdícia, el poder i a crear-nos necessitats i problemes rela-
cionats amb els béns materials. En la segona part es llença una reflexió d’atu-
rar-nos i gaudir de la vida (Carpe diem). Naixem dins d’aquesta societat amb 
uns valors establerts quan realment, només som pols d’estrelles comparat amb 
la grandesa de l’univers. El clímax de la peça mostra com l’ésser humà és capaç 
d’entendre la realitat en què viu amb un criteri personal fent una transformació 
del propi i portant un ritme de vida més pausat sent així l’amo del seu propi destí.

Tots som pols d’estrelles i pols d’estrella serem.

El desenvolupament del concepte es divideix en narratives individuals per a cada 
set. Totes engloben una mateixa crítica i reflexió general fent referència al con-
cepte i/o missatge principal de la cançó. En l’àmbit d’estructura totes segueixen 
una mateixa forma partint d’una trama que es desenvolupa fins a arribar a un 
clímax final. En totes aquestes històries la principal figura i protagonista és en 
tot moment l’actriu com a representació de l’ésser humà com a ésser únic. Des 
del punt de vista artístic volíem aconseguir un espai oníric en cada un dels sets 
creant unes atmosferes impossibles de ser identificades per part de l’espectador.
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SET.01
Per tal que només apa-
regui la silueta hem vol-
gut mostrar-la flotant en 
aquest set. D’aquesta ma-
nera introduïm i presen-
tem el concepte d’ésser 
humà com a centre de tot 
potenciant així la figura hu-
mana per sobre de qual-
sevol cosa. La presentem 
com si d’un deu es tractés. 
El clímax d’aquesta narra-
tiva vol donar a entendre 
com aquest ésser fa una 
reflexió sobre si mateix 
i descobreix que estava 
equivocat i no es el centre 
de tot sinó que només es 
una micro part de tot l’uni-
vers i de la creació divina. 
És per això que volem re-
presentar aquesta allibe-
ració i purificació amb la 
mateixa composició a qua-
dre i amb la mateixa acció 
però afegint uns elements 
que van associats amb 
aquesta purificació. Aigua, 
flors i pols. Uns elements 
que apareixen a quadre 
creant una gran explosió 
i sensació d’expansió al 
mateix instant que l’actriu 
esta flotant al centre del 
quadre.

El primer set parteix de la idea 
de presentar l’ésser humà com 
a centre de tot l’univers, és per 
això que a nivell metafòric intro-
duïm a l’actriu al centre del qua-
dre de manera horitzontal i amb 
un fons neutre on es pugui dife-
renciar la silueta del fons.
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SET.02
Un factor que introduïm a la peça es l’ús de la tinta negra com a metàfora del plor de l’ésser humà per totes les coses 
negatives d’aquests, la fase d’impuresa. En aquest set representem el dualisme de l’ésser humà a partir de l’ús d’un 
mirall el qual fem servir per enganyar a l’espectador. Mostrem el reflex de l’actriu com a ésser impur i juguem amb tirar 
tinta per sobre del mirall i així crear l’efecte òptic on la tinta cau per sobre de l’actriu però en realitat està a sobre del 
seu propi reflex.

Un cop el mirall queda cobert per la tinta negre fem un gir narratiu i mostrem el mirall trencat per aclarir a l’espectador 
que només era un reflex. És en aquest punt on arribem al clímax i donem a entendre que tot el que ha passat era la fase 
d’impuresa i és amb les esquerdes del mirall on hi ha aquest alliberament o purificació de l’ésser humà. Una transformació 

de la fase impura a la pura.
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SET.04
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SET.05 SET.05 SET.05 SET.05 SET.05 SET.05 SET.05 SET.05 
SET.05

EN LA PEÇA ES 
POSA EN PERS-
PECTIVA AQUESTA 
DUALITAT INTERNA 
ENTRE UN MATEIX 
INDIVIDU. UNA 
LLUITA ENTRE LA 
IMPURESA I LA 
PURESA. AQUEST 
ÉS EL MISSAT-
GE QUE VOLEM 
REPRESENTAR 
CREANT LA ME-
TÀFORA VISUAL 
D’UNA PERSONA 
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QUE CÓRRER PER ARRIBAR AL CENTRE 
DEL QUADRE ON HI HA UNA LLUM QUE 
REPRESENTA LA VICTÒRIA. ÉS UNA CUR-
SA ENTRE DOS PERSONES QUE SON LA 
MATEIXA I LES DOS VOLEN ARRIBAR A LA 
LLUM PER ACONSEGUIR EL TOT. DURANT 
LA PEÇA ES VAN INTERCALANT MOMENTS 
ON ES VEU COM LES DOS SILUETES CO-
RRENT PER ARRIBAR A AQUEST CLÍMAX 
CENTRAL FINS QUE FINALMENT HI HA UN 
XOC ENTRE LES DOS JA QUE ARRIBEN AL 
MATEIX MOMENT CREANT AIXÍ UNA EX-
PLOSIÓ ENTRE LA IMPURESA I LA PURESA.
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Tornem a fer referència a la re-
flexió, a allò que realment no és 
veritat sinó que és impur. Volíem 
jugar un altre cop amb l’element 
de l’aigua i la tinta com a repre-
sentació del que ja hem explicat 
anteriorment en altres sets. In-
troduïm un got ple d’aigua a qua-
dre i darrere d’aquest apareix el 
rostre de l’actriu. D’aquesta ma-
nera tornem a jugar amb què és 
impur i què és pur. Partim d’una 
aigua negre a causa de la tin-
ta i aquesta es va buidant per 
mostrar la purificació d’aquest 
ésser sense aigua ni cap defor-
mació del rostre causada per 
l’efecte òptic del got i el líquid. 
Aquest és el clímax, quan l’es-
pectador pot apreciar el rostre 
de la persona sense cap tipus 
de deformació.

SET.06
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Amb aquest set volíem tornar a destacar la 
transformació entre el pas de la impuresa cap a 
un estat pur. Vam pensar que una forma de tras-
lladar la metàfora a escala visual era cobrint de 
tinta negre tota una silueta d’una persona com 
si es tractés d’un enterrament. La part impura 
queda enterrada, mort en un intent de voler-se 
apoderar de la purificació.

La cançó fa referència en molts moments a la 
gran explosió del Big Bang, una expansió que ho 
crea tot. Es un set que vol destacar tota l’energia 
alliberada en aquell moment i també fa un doble 
sentit donant forma al concepte de llum com a 
senyal d’esperança per al nou ésser humà que 
reneix dins d’aquesta foscor. Aquesta metàfora 
la aconseguim posant en escena a l’actriu en un 
espai oníric on només hi ha una sola font de llum 
principal la qual la persona esta constantment 
interactuant.

SET.07 SET.08
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Per arribar a la idea d’aquest set par-
tim d’una de les parts de la lletra de la 
peça. “Restes del Big Bang”. Tal i com 
l a frase diu, no som res més que pols 
d’estrelles comparat amb la grande-
sa de l’univers. Aquesta narrativa es 
desenvolupa amb dos fases de puri-
ficació. En la primera es vol experi-
mentar amb la mort d’aquest ésser 
impur. Per explicar-ho a escala visual 
juguem amb la dinàmica d’enterrar a 
l’actriu amb una pluja de cendra que 
acaba cobrint tot el seu rostre facial. 
El clímax arriba quan tota aquestes 
restes de cendres comencen a des-
aparèixer de quadre i podem tornar a 
veure el rostre de l’actriu com si ha-
gués aconseguit una pau interior i ha-
gués arribat a una reflexió interior de 
la seva pròpia existència i destí.

SET.09
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PROCeS CREATIU
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Una de les preguntes més complexes del nostre pro-
jecte era: De quina manera podem representar quel-
com tan significatiu i de tanta magnitud amb un sol per-
sonatge? La manera que nosaltres vam trobar més 
adequada de donar resposta a aquesta pregunta era 
fent un càsting per trobar a una persona amb unes 
característiques molt específiques. Buscàvem a una 
persona d’aspecte andrògina, el qual fos difícil identi-
ficar a primera vista el tipus de gènere el qual pertany, 
ja fos per les seves característiques físiques com per 
la seva manera de gesticular i moure’s per l’espai. Un 
dels requisits que ens vam posar per iniciar la cerca 
de tal persona, era que tingués poc cabell o que es-
tigués disposat a rapar-se el cabell per interpretar el 
personatge que donaria cara i ulls al videoclip, ja que 
vam creure que era necessari tant estèticament com 
conceptualment pel què significa aquest personatge. 

En quant a la interpretació del personatge, buscàvem 
que fos molt neutre, sense gesticulacions ni expres-
sions facials, i amb moviments suaus i tranquils, com 
si es tractés d’una persona sense ànima.

Només apareix un personatge durant el transcurs de tot el videoclip, és 
per això que és tan important el disseny del personatge en aquest pro-
jecte perquè tota la força i el significat recau en el personatge, podríem 
dir que és el centre d’atenció i el centre de la narrativa, juntament amb 
l’espai que l’envolta.
 
Aquest personatge té un significat molt complex, ja que representa la 
purificació de l’ésser humà amb la seva part més fosca i malèfica i amb 
la seva part més brillant i agradable. Tota una espècie representada en 
un sol personatge, sense distincions entre ètnies, gèneres ni classes so-
cials, ja que el missatge que vol transmetre i la problemàtica sobre la qual 
parla la cançó ens afecta a tots i totes d’alguna manera o altre, i es pretén 
posar-nos tots dins un mateix sac amb tot lo bo i tot lo dolent, ja que tots 
venim d’un mateix lloc.

9.1 DISSENY DEL PERSONATGE
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9.1 DISSENY DEL PERSONATGE

“TROBAR A UNA  
PERSONA AMB IN-
TERESSADA PER 
AQUEST PERSONAT-
GE, AMB GANES DE 
PARTICIPAR I AJU-
DAR-NOS, AMB EL 
POC PRESSUPOST 
QUE TENÍEM I AMB 
AQUESTS REQUISITS 
TAN ESPECIALS I ES-
PECÍFICS QUE BUS-
CÀVEM, NO VA SER 
UNA FEINA FÀCIL.”
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9.1 DISSENY DEL PERSONATGE Vam estar buscant i preguntant per diferents pàgines 
web de càsting, per trobar actors o actrius disposa-
des a treballar amb nosaltres, i per la nostra sorpresa, 
ens van contactar moltes persones interessades amb 
la proposta i el personatge en qüestió, però cap de les 
persones reunia totes les característiques i requisits 
que nosaltres buscàvem pel personatge o els que sí 
que reunien les condicions no desponien del temps 
suficient per poder rodar el videoclip. Finalment, per 
mitjà de preguntar a tots els contactes que tenim re-
lacionats amb el món del cinema i del teatre o totes 
aquelles persones que pensàvem que podrien tindre 
el contacte d’un actor o actriu, vam conèixer a la Lola 
Quintanilla, una noia extravertida, amb el cabell curt, 
amb un rostre i una expressió molt neutre i calmada i 
amb una mirada profunda. Ràpidament vam veure que 
ella era perfecte per donar vida al personatge que no-
saltres tan interioritzats teníem a la nostra ment. Així 
doncs li vam explicar bé tot el concepte del projecte, 
les dates que teníem pensades per la realització del 
videoclip i la idea que teníem sobre la interpretació i 
la interacció del personatge amb la càmera i amb els 
espais que volíem recrear. Li va interessar molt el pro-
jecte que teníem entre mans, tant, que no va tindre cap 
problema amb què li rapissi’m el cabell al zero per in-
terioritzar al màxim el personatge que havíem descrit.

Pel que fa al vestuari del personatge, també volíem 
que tingués un significat conceptual dins la narrativa 
del videoclip. Per una banda buscàvem un vestuari 
que representés la cobdícia, l’ambició de poder, l’es-
très i l’asfíxia social, i per això vam decidir que el per-
sonatge aniria amb un vestit tot negre ben ajustat a la 
pell, ja que per nosaltres el color negre o la foscor te-
nen connotacions dolentes i tristes perquè així ens ho 
ha transmès la societat en la qual vivim. Per altra ban-
da buscàvem un vestuari que representes la puresa, 
la llibertat i la bondat, i per això vam decidir que el ma-
teix personatge aniria amb un vestit blanc, ample i cò-
mode en totes aquelles escenes on conceptualment 
l’ésser humà s’està purificant o està comprenent la 
realitat en la qual viu. Si ens hi fixem, dins l’art i la lite-
ratura hi ha molts exemples on el color negre es rela-
ciona amb els antagonistes i la maledicció dels perso-
natges de les diferents històries, un exemple clàssic 
seria la saga Star Wars, on els antagonistes principals 
es presenten amb un vestuari de tons foscos i els pro-
tagonistes amb tons més clars. Un altre exemple del 
nostre dia a dia són els enterraments, on la gent ves-
teix de negre en mostra de tristesa i de dol. En canvi 
el blanc ha tingut sempre connotacions positives, per 
això els casaments, on se celebra la vida, la unió i la 
felicitat estan molt relacionats amb el color blanc.

0119
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La imatge visual d’aquest videoclip és el que té més força del nostre pro-
jecte. Sobre la imatge cau tot el pes conceptual i estètic i fa que el vi-
deoclip tingui un to o altre, pel que era molt important que treballéssim 
molt bé aquesta part. Per dissenyar la imatge visual del videoclip vam 
analitzar el to conceptual que requerien tots els sets i totes les esce-
nes i vam decidir crear una gamma cromàtica per a cada set, de manera 
que visualment es veiessin ràpidament el canvi d’un set a un altre. Era 
una aposta arriscada, ja que la majoria de peces audiovisuals segueixen 
sempre una mateixa línia a escala cromàtica, per no despistar o confon-
dre a l’espectador. Nosaltres vam pensar que era una bona idea despis-
tar a l’espectador forçant-lo a entendre cada set per separat per acabar 
unint les diferents narratives de cada set, ja que precisament el missatge 
del videoclip sorgeix de la desorientació de l’ésser humà envoltat d’una 
sobresaturació d’informació i una pressa social.

9.2 DIRECCIÓ DE FOTOGRAFÍA
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Per dissenyar la il·luminació vam analitzar que volíem 
transmetre a cada set, ja que volíem crear un tipus d’il·lu-
minació i ambient diferent a cada set, i tenint en compte 
els recursos tècnics que teníem, vam pensar quin tipus 
d’il·luminació necessitaríem a cada escena, quin tipus de 
lents hauríem d’utilitzar tenint en compte les propietats 
de la càmera amb la qual rodaríem i les propietats de les 
mateixes lents, i la distribució del personatge i l’attrez-
zo envers l’espai, per tal de crear composicions de llum, 
color i forma estèticament agradables a la vista humana 
i carregades de significat conceptual. Pel que fa als pro-
cediments més tècnics de la il·luminació, vam comptar 
amb l’ajuda de dos companys que estan cursant estudis 
especialitzats en direcció de fotografia.

Els hi vam presentar la idea i el guió 
del videoclip i els hi vam mostrar la gamma 
cromàtica i el tipus d’il·luminació que ens 
interessava aconseguir a cada set, perquè 
ens ajudessin a muntar els sets segons 
les necessitats que nosaltres tinguéssim. 
L’únic problema era que no coneixien els 
espais on realitzaríem el rodatge i no van 
poder vindre al rodatge de les proves, per 
això no ens van poder ajudar a fer un es-
quema de llum realista, ja que es necessi-
ten les mesures dels espais per saber a 
quina distància col·locar les diferents fonts 
lumíniques.
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9.3 DISSENY D’ESPAIS

Els espais d’aquest videoclip, jun-
tament amb la figura del personat-
ge, son el que donen força a l’ho-
ra de transmetre les sensacions i 
les emocions. Aquests espais vo-
len transmetre la progressió del 
naixement de l’ésser humà com a 
ser cobdiciós i ambiciós de poder 
i riquesa fins a l’ésser humà com a 
ser responsable dels seus propis 
actes i respectuós amb el seu en-
torn. Per dissenyar aquests espais 
tant conceptuals vam decidir que 
els representaríem oníricament, de 
tal manera que no fossin espais re-
coneixibles per crear la sensació 
d’estar dins el món dels pensaments  
i no pas a un espai tangible.
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13609 PROCÉS CREATIU_9.3 DISSENY D’ESPAIS 137

9.3 DISSENY D’ESPAIS La majoria dels espais els volíem re-
crear dins un plató, ja que en molts 
dels sets volíem jugar amb un fons 
neutre, de colors clars per repre-
sentar la puresa del personatge o 
de colors foscos per representar la 
part dolenta del personatge gene-
rant un ambient tens i obscur, jux-
taposat al color del vestuari del per-
sonatge per donar importància als 
dos elements.

El problema era que no teníem disponibilitat per entrar al plató de la 
universitat de BAU, on teníem pensat rodar per causa de la Covid-19, 
així que vam haver de buscar diferents alternatives per poder recrear 
aquests sets on necessitàvem foscor completa per generar l’ambien-
tació adient a través de la il·luminació. Amb els altres sets no teníem 
tants problemes, ja que aprofitàvem la llum solar com a font lumínica 
principal i només ens havíem de preocupar d’escollir o crear espais 
onírics, on no hi hagués informació externa que canvies el concepte de 

la idea.
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El primer set va ser fàcil de trobar una localització on rodar, ja que desponíem 
d’una casa a Cabrera de Mar on hi ha un llit elàstic i espai suficient per enquadrar 
a una persona saltant amb el fons del cel, que era precisament el que buscàvem. 
Pel segon set ja no va ser tan fàcil, perquè volíem rodar en un espai on el fons 
fos completament negre, la qual cosa en un plató era molt fàcil de recrear, però 
no desponíem de cap plató. Per sort, molt a prop de la localització del primer set, 
vam contactar amb un veí que ens deixava el seu garatge, que creiem que seria 
suficientment gran per poder realitzar el rodatge de diferents sets, de manera gra-
tuïta. El tercer set també va ser fàcil de localitzar, ja que a la mateixa casa on vo-
líem rodar el primer set hi havia una piscina que ens aniria perfecte per realitzar la 
nostre idea, l’únic problema era que necessitàvem un fons negre, però vam pensar 
que ho podríem solucionar col·locant estratègicament unes teles de color negre 
darrera el personatge. El quart set també el podíem gravar a on ens anés més 
còmode, ja que l’espai d’aquest set consistia en el fons del cel de la tarda, i només 
necessitàvem un espai obert, per això vam decidir de gravar-ho a Cabrera de Mar, 
per guanyar temps a l’hora del rodatge. El cinquè set aprofitaríem el garatge on 
volíem rodar el segon set per ambientar-lo amb una il·luminació vermella i deixant 
el fons negre.

El sisè set vam decidir de rodar-lo a una sala de la universitat on hi han tres fines-
tres grans, per tal d’aprofitar la llum solar directe per crear un feix de llum amb el 
fum visualment molt potent. El setè set necessitàvem rodar-lo a un plató amb el 
fons verd per poder saltar el croma, però com que no teníem la disponibilitat del 
plató vam decidir de rodar-lo en un exterior neutre, per això vam decidir de rodar-lo 
al Fòrum de Barcelona, ja que està ple de parets grises molt grans que ens podien 
servir com a espai oníric, fent saltar només el croma del vestit del personatge i 
obtenint com a resultat gotes de pintura flotant en un espai gris, la qual cosa ens 
va semblar interessant. El vuitè set també vam decidir de rodar-lo a una sala de la 
universitat, però una sala més fosca perquè volíem el fons de color negre però no 
ho podíem rodar al garatge de Cabrera de Mar, ja que el set requeria col·locar un 
projector de manera zenital i al garatge no es podia. Per això, aprofitant que no es 
feien classes a la universitat, vam llogar una classe fosca on hi havia un projector 
per elaborar aquest set. Per últim el novè set vam decidir de gravar-lo a un exterior 
amb ombra a la casa de Cabrera de Mar, per aprofitar la llum solar sense generar 
ombres al rostre, i col·locant un paper de color vermell a terra per crear el fons, fent 
ressaltar el blanc del vestuari del personatge i els tons grisosos de la cendra.
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9.4 PROVES

Després de més de dos mesos tan-
cats a casa sense poder-nos veure 
més enllà que a través de la pantalla 
a conseqüència del maleït Covid-19, 
ens vam poder reunir per començar 
a rodar el que serien les proves del 
nostre videoclip. Estàvem molt ex-
citats i contents de que realment 
poguéssim tirar endavant el rodat-
ge, a la par que nerviosos per totes 
les complicacions i incerteses que 
això suposava, tenint en compte el 
poc temps que teníem.

Les proves del rodatge són una part molt important del projecte, en 
aquest punt és quan baixes per primer cop la idea que has estat tre-
ballant durant tant de temps i que tan integrada a la teva ment. És quan 
realment t’adones de quines idees es poden realitzar a escala tècnica 
i quines s’han de canviar o buscar diferents alternatives per poder-les 
realitzar i un cop montes el metratge de les proves pots veure quines 
interpretacions funcionen millor o pitjor, quines gammes cromàtiques 
de les diferents escenes funcionen i es relacionen bé les unes amb 
les altres i sobretot és molt important apuntar totes aquestes coses 
positives i negatives per anar al rodatge ben segur del que funciona i 
del que no funciona. Les proves condicionaran moltes decisions impor-
tants que definiran noves maneres de fer o pensar que posaran rumb 
al rodatge cap a un sentit o cap a un altre.

El rodatge de les proves no va començar amb tan bon peu com no-
saltres esperàvem. Només començar ja ens vam haver d’enfrontar a 
diverses problemàtiques amb les quals no comptàvem, no desponíem 
de tot el material tècnic com la càmera o la il·luminació, entre d’altres 
o els espais que nosaltres consideràvem necessaris per poder rodar 
les proves, així que vam haver de buscar-nos la vida per trobar el ma-
terial que més s’assemblés al que nosaltres volíem, trucant a tots els 
nostres contactes relacionats amb el món de l’audiovisual i buscant 
diferents espais que reunissin els nostres requisits. Per sort un com-
pany nostre tenia una bona càmera, molt similar a la que nosaltres uti-
litzaríem per al rodatge i ens la va deixar durant la setmana que vam es-
tar fent les proves, i quant als espais, també vam trobar amb molt poc 
temps diferents espais que podrien substituir als que nosaltres teníem 
pensat rodar. A part del material tècnic també ens havíem d’ocupar de 
l’attrezzo, tot aquell material que apareix en pantalla i que dona forma i 
caràcter al espai.

Un cop reunit el material necessari ens vam disposar a començar les 
proves del rodatge. Per organitzar-nos vam dividir el rodatge en tres 
parts depenent de les localitzacions on rodaríem. Per una part estaven 
els sets del llit elàstic, la piscina, el reflex de les persones corrent i la 
cendra, que es rodarien a Cabrera de Mar, per l’altra banda estaven les 
escenes del reflex del mirall, les del got i la tinta i les del projector que 
rodaríem al centre universitari de Bau, i per últim estava l’escena del 
croma i la pintura que com que no teníem disponibilitat del plató de la 
universitat vam decidir de gravar-ho en un exterior monocromàtic com 
era el Fòrum de Barcelona.

El primer set que vam voler rodar va ser el set del reflex de la persona 
corrents, el qual consistia a generar un feix de llum central dins un pla 
general amb la suficient potència perquè s’il·luminés una persona co-
rrent cap aquest feix de llum, per a després a la postproducció fer un 
efecte mirall i simular que dues persones iguals corren cap al centre. 
El vam provar de rodar dins un garatge tapant tota la llum que pogués 
entrar per tal d’aconseguir un fons negre, però aquesta primera pro-
va va ser un desastre absolut, un xoc de realitat difícil d’enfrontar, ja 
que pensàvem que seria una set fàcil de rodar no vam aconseguir el 
resultat esperat. El principal problema que teníem era que no teníem 
llum amb la suficient potència per a crear el feix que nosaltres volíem, 
sense il·luminar les parets del garatge que eren de color blanc, i al voler 
gravar amb càmera lenta complicava encara més les coses, ja que ne-
cessitàvem una alta velocitat d’obturació i això feia que entrés menys 
llum al sensor de la càmera, i a l’estar treballant amb una càmera amb 
un sensor micro quatre terços, que aquests sensors no són especial-
ment bons per captar imatges amb poca llum, la imatge s’omplia de gra 
i soroll no desitjat que espatllava la imatge per complet. Veient aquelles 
imatges tan dolentes vam decidir eliminar aquest set i substituir-lo més 
endavant per un altre set amb el mateix significat conceptual.
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El segon set que vam provar de rodar va ser el de la persona volant 
amb el fons del cel. Per rodar aquest set es necessitaven un llit elàstic 
i un mínim de quatre persones, ja que una escena d’aquest set consis-
tia en una explosió d’aigua, flors i color en pols, i dues persones no po-
den fer totes aquestes coses sols, per això vam demanar ajuda quatre 
amics. Vam col·locar la càmera amb l’enquadrament del cel sense que 
es veiés el llit elàstic i la primera escena ens va agradar molt el resultat 
de la persona flotant a càmera lenta amb el fons del cel, però teníem 
la incertesa de si l’actriu que interpretava el personatge seria capaç 
de saltar igual que els salts de les proves, però la segona escena que 
era la de l’explosió no va anar tan bé. Era molt complicada de realitzar 
perquè ens havíem de coordinar cinc persones a la vegada, dos que 
tiraven aigua des dels laterals del llit elàstic amb un cubell, un que tira-
va flors des de la part frontal, l’altre que tirava la pols de color amb un 
tirador d’un sol tret i finalment el que feia la interpretació saltant al llit 
elàstic. Vam fer moltes proves i en cap d’elles vam aconseguir coor-
dinar-nos del tot bé i les flors no apareixien com nosaltres volíem a la 
pantalla. També ens vam adonar que l’aigua es veuria millor si la llum 
del sol vingués des de darrere, per retroil·luminar-la, ja que quasi bé no 
es veia, i per fer-ho en comptes de rodar a la tarda hauríem de rodar al 
matí a primera hora.
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El tercer set que vam provar de rodar va ser el set de la cendra. Per a 
realitzar aquest set vam haver de cremar molt de paper per crear la 
cendra, i vam col·locar un paper de color vermell a un terra a l’exterior 
per aprofitar la llum solar. Aquest paper faria de fons de la imatge, i vam 
col·locar a la persona que interpretava al personatge estirat en aquest 
paper de panxa amunt, mirant a la càmera, que estava col·locada en 
un trípode fent un pla mig i zenital. Com que totes les escenes d’aquest 
set apareixia la cendra caient i no podíem repetir-la molts cops perquè 
es tacaria el fons i la rova, vam haver d’assajar molt l’acció que volíem 
que interpretés el personatge per tal de fer-lo d’una sola tirada. L’acció 
es dividia en cinc parts, que eren les cinc escenes d’aquest set. Primer 
vam deixar caure una mica de cendra sobre el rostre de la persona es-
tirada mentre es tocava la cara com si estigués estressat, després vam 
fer caure una mica més de cendra ocupant tot el quadro de la imatge, la 
tercera acció i la més complicada, consistia a fer caure tota la cendra 
restant sobre la cara de la persona, enterrant-la quasi per complet, en 
aquest punt vam haver de demanar a la persona estirada que aguantés 
l’aire abans que li caigués tota la cendra a la cara per tal que no li en-
trés dins el nas, i que es mantingués tranquil perquè poc després que li 
caigués cendra a la cara vindria la següent acció i li trauríem la cendra 
amb un bufador de jardineria. Aquest va ser el primer set que va funcio-
nar a la primera i el resultat ens va sorprendre molt positivament, de fet 
ens va agradar més del que nosaltres teníem al cap abans de rodar-lo, 
encara que després de mirar repetidament les imatges ens convencia 
molt l’acció de totes les escenes però en canvi el paper vermell que 
feia de fons no ens agradava estèticament així que vam decidir que pel 
rodatge del videoclip no utilitzaríem el fons vermell.
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El quart set que vam provar de rodar va ser el de les flors cremant. 
Aquest set consistia en varies escenes on primer es veia un pla gene-
ral d’una pluja de flors cremant amb un fons blanc, després es veia un 
pla de detall d’alguna d’aquestes flors, i finalment es veien aquestes 
flors cremades a terra també de color blanc. Com que no teníem un 
plató blanc vam decidir que provaríem de rodar aquest set amb el fons 
del cel blau de la tarda, per jugar amb els colors complementaris del 
foc i del cel. Quan ens vam disposar a fer les proves d’aquest set, ens 
vam adonar de que no teníem els mitjans suficients per a recrear les 
diferents escenes que nosaltres teníem en ment. No podíem cremar 
moltes flors al mateix temps com nosaltres volíem i tampoc les podíem 
agafar amb les mans mentre cremaven per tirar-les, així que vam deci-
dir eliminar aquest set del guió i passar a fer les proves del següent set.

El cinquè set que vam provar de rodar i l’últim que rodaríem a Ca-
brera, era el set de la piscina. Aquest set es dividia en en cinc esce-
nes, la primera era un macro d’una gota de tinta que li queia del ull, 
que no vam poder gravar perquè no vam aconseguir ni un macro ni 
colorant alimentari o líquid que no fos agressiu per al cos humà, la 
segona era un pla mig tancat on es veia la cara del personatge par-
tida en dos, una meitat era el rostre de la cara real i l’altra meitat 
era el rostre reflectit a l’aigua, la tercera era un pla mig i zenital del 
personatge enfonsant-se a l’aigua, la quarta era un primer pla d’una 
gota de tinta que queia sobre de la cara enfonsada dins l’aigua, i l’úl-
tima era un altre pla zenital on es veia la persona sortint de l’aigua. 

L’ordre del rodatge d’aquest set no podia ser l’ordre cronològic en que 
apareixeria al videoclip, ja que a l’última escena volíem fer un efecte 
de càmera enrere per tal que quan la persona sortís de l’aigua, que a 
la realitat s’estava tirant a dins, estigués seca com si l’aigua no l’ha-
gués mullat. Per tant la primera escena que vam rodar va ser l’última, 
després vam rodar l’escena on el personatge s’estava enfonsant i la 
de la tinta a la cara per aprofitar el muntatge de la llum i la posició del 
trípode i la càmera, que en totes aquestes escenes eren igual. Amb 
aquestes escenes no vam tindre moltes problemàtiques i ho vam acon-
seguir ràpidament, en canvi amb l’escena que faltava, l’escena del re-
flex de la cara, no va ser tan fàcil aconseguir el resultat que nosal-
tres volíem. Per aconseguir-ho vam haver de col·locar la càmera molt 
a prop de l’aigua, i la il·luminació havia d’estar molt a prop del rostre 
de la persona per tal que es veiés bé el reflex i no es veiés el fons.  
 
Totes aquestes escenes les vam rodar de nit per tal de controlar al 
màxim la font lumínica, però això va comportar que es tornés a veure 
molt de gra i soroll a les imatges, però vam confiar amb que el sensor 
de la càmera amb la que rodaríem al rodatge oficial del videoclip so-
lucionaria aquest problema. Quan vam veure bé les imatges i les vam 
analitzar per veure si hi havia algun fallo, vam veure varies coses que 
volíem canviar, per exemple, no ens agradava que el personatge treiés 
bombolles al enfonsar-se a l’aigua, o que l’interpretació de l’escena del 
reflex del rostre s’havia de fer amb la boca tancada i obrint els ulls len-
tament. Tots aquests petits apunts que anàvem prenent de les proves 
ens anirien molt bé després a l’hora de dirigir a l’actriu durant el rodatge 
del videoclip.
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El sisè set que vam rodar, ja a Barcelona, va ser el set del mirall i la tinta. 
La primera escena d’aquest set consistia a col·locar la càmera a davant 
d’un mirall sense que es veies el mateix mirall i col·locar al personatge 
al centre del pla, mirant a càmera directament. La idea era tirar tinta al 
mirall omplint tot el quadro del pla per crear un efecte visual fent creure 
que la tinta queia per la lent de la càmera. La segona escena consistia 
en netejar tota la tinta del mirall, sense moure la càmera ni el mirall ni el 
personatge, i trencar el mirall amb un clau i un martell per tal de crear 
una esquerda just a la cara del personatge. La primera escena no va 
costar molt d’aconseguir el resultat que nosaltres buscàvem, el que 
més ens va costar va ser il·luminar el set de tal manera que no es veies 
el fons, que era complicat perquè no estàvem a un plató i la sala on 
estàvem entrava bastanta llum. On realment vam tindre problemes va 
ser amb la segona escena, ja que el mirall costava molt de trencar-se, i 
quan el vam poder trencar va caure tot de cop i no va fer una esquerda 
com nosaltres volíem. Aquestes proves ens van fer veure que havíem 
d’eliminar o canviar el guió de l’escena perquè ens vam adonar que 
amb el mirall del rodatge del videoclip ens passaria el mateix.
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El setè set que vam rodar va ser el del got que deforma la cara del per-
sonatge. Aquest set consistia en diferents escenes on primer es veia 
el rostre del personatge deformat per un vas d’aigua col·locat davant 
del rostre, i aquesta aigua s’anava buidant lentament per un petit forat 
que hi hauria al vas, després es mostrava un primeríssim primer pla 
de l’ull deformat per l’aigua del vas, després tornàvem al pla del rostre 
anterior però queia tinta a l’aigua, i finalment es veia el got ple de tinta 
sense el rostre a darrere.
Amb aquest set també vam tindre moltes complicacions que van fer 
que haguéssim de canviar el guió. En primer lloc no vam trobar la ma-
nera de fer un forat al got sense trencar-lo, així que la primera escena 
ja canviava una mica. A escala estètica, no ens agradava com defor-
maven la cara els gots amb els quals vam fer les proves, perquè eren 
massa petits i les deformacions eren molt exagerades, donant un to 
de comèdia a l’escena que no buscàvem i vam decidir que pel rodatge 
oficial hauríem de portar gerros per veure si les deformacions eren 
més adequades per la narrativa de les escenes. Un altre problema que 
teníem era que aquests plans requerien la llum solar que entrava per 
una de les finestres de la sala, perquè volíem que es veies un feix de 
llum cap al personatge, el problema era que per aquella finestra entra-
va llum directe durant molt poca estona al matí, i havíem d’anar molt de 
pressa per poder gravar tots els plans. Tot i no tenir el feix de llum, vam 
anar a la tarda a fer més proves d’aquestes escenes, i per pura casua-
litat, hi havia una finestra a l’altre costat de la sala que deixava entrar 
llum solar, i quan vam omplir la sala de fum es va crear un feix de llum 
que no havíem tingut en compte i que ens va agradar molt. D’aquesta 
manera vam decidir que aquest set el dividiríem en dues parts, una la 
rodaríem pel matí i l’altre la rodaríem a la tarda.
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El vuitè set que vam rodar va ser el de la projecció amb el fum. Aquest 
set consistia en diferents escenes on es veia el personatge a un lloc 
molt fosc il·luminat amb una sola font lumínica i amb molt de fum per 
generar un feix de llum i una certa tenebrositat. Per fer-ho vam haver 
de tapar molt bé la llum que entrava a la sala amb mantes i paper ne-
gre. Com a font lumínica vam decidir posar un projector per tal de crear 
formes interessant amb la llum. En aquest set la interpretació del per-
sonatge volíem que fos molt natural, i que la pròpia persona que inter-
pretés el personatge jugués amb les mans tapant la llum per nosal-
tres enquadrar els plans que ens semblessin més interessants, desde 
plans més generals on es veiés tot el cos del personatge fins a plans 
de detall del rostre del personatge o de la mà jugant amb els feixos de 
llum. Els resultats de les proves d’aquest set van ser molt satisfactoris, 
i vam poder veure quins plans i quins moviments de càmera ens agra-
daven realment. Per altre banda també vam veure quines actuacions 
funcionaven i quins no.
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El novè set que vam rodar va ser el del croma. Aquest set consistia en 
vestir al personatge amb un vestit de color verd molt apretat a la pell 
que tapava tot el cos sencer, amb la cara inclosa, per tirar pintura ne-
gre sobre aquest vestit i després amb postproducció fer saltar el color 
verd per tal que només es veies la pintura caient creant la forma del cos 
humà. Aquest set era el més complicat de tots i no teníem la certesa 
de que funciones la nostre idea. Per fer les proves, com que només te-
níem un vestit i no el podíem embrutar, vam utilitzar una tela verda que 
creiem que podria fer la mateixa funció. Com que tampoc disposàvem 
d’un plató vam decidir d’anar a gravar al Fòrum de Barcelona, ja que té 
racons que ens interessaven perquè mantenien el nivell conceptual del 
set que volíem rodar. La idea era provar de posar aquesta tela tapant 
a la persona que interpretava el personatge i tirar la pintura per sobre, 
però per sort abans de fer aquest pas vam comprovar si la pintura tras-
passava la tela posant-la sobre el braç. El resultat va ser que la pintura 
que vam fer servir no només traspassava la tela, sinó que ens vam ado-
nar que no estava preparada per posar sobre la pell, i costava molt que 
marxés de la pell. De totes maneres vam seguir fent proves tirant la tin-
ta sobre la tela verda per comprovar si podríem saltar el croma amb la 
postproducció per tal que només es veies la pintura, i el resultat ens va 
agradar. L’únic problema que podríem tindre durant el rodatge es que 
el vestit de croma tingués moltes arrugues i fes ombres que després 
no poguéssim treure, però tot i així vam seguir amb el pla d’intentar ro-
dar aquesta escena pel videoclip.
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El disseny de producció consisteix 
a crear un mètode d’organització i 
logística que comprèn totes les fa-
ses d’un projecte audiovisual, des 
dels aspectes financers, els mitjans 
i recursos tècnics fins a les tasques 
del dia a dia, per tal que el projecte 
vagi avançant adequadament. Un 
mal disseny de producció pot supo-
sar una pèrdua de diners molt gran, 
o un resultat de la peça final més 
pobre per la mala gestió del temps 
o dels recursos tècnics.

Des que va començar el projecte vam tindre molt clar que el disseny 
de producció havia de ser molt rigorós, i ens havíem d’organitzar molt 
bé tant a llarg termini com en el dia a dia. Per això vam crear un calen-
dari on hi havien totes les fases del projecte delimitades en el temps, 
des de l’inici al final de la idea, passant per les diferents reunions amb 
el grup de música, la preparació dels documents tècnics necessaris 
perquè tot l’equip sabés que havia de fer en tot moment, la localització 
dels espais i materials necessaris pel rodatge, les proves del rodatge i 
del rodatge oficial, i finalment, la postproducció i maquetació. Era molt 
important que seguíssim cada fase del projecte en les dates delimita-
des per tal d’aconseguir el màxim rendiment. A part del calendari tam-
bé teníem una agenda on hi anàvem apuntant les tasques que havíem 
de fer durant el dia a dia, per organitzar-nos i avançar el projecte per 
separat i en paral·lel.

Pel que fa a la producció executiva, quan ja teníem una idea clara del 
que volíem rodar pel videoclip, vam fer una anàlisi per saber quants 
diners costaria produir la idea que nosaltres teníem. Per això vam tin-
dre en compte tant el material tècnic que volíem fer servir segons les 
nostres necessitats, com per exemple les diferents càmeres que ens 
oferien altes velocitats d’obturació per aconseguir bones imatges en 
càmera lenta, com la quantitat de persones que ens havien d’ajudar 
per realitzar totes les fases de la producció i que els hi hauríem de pa-
gar la gasolina i els àpats.

10 DISSENY DE PRODUCCIÓ
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Un cop calculat el preu de la producció del videoclip vam fer diferents 
propostes de pressupost al grup de música, de més econòmiques a més 
cares. En aquestes propostes financeres mostràvem els diferents ma-
terials necessaris per realitzar el videoclip i explicàvem els punts forts i 
fluixos de cada opció, de tal manera que poguessin entendre amb què es 
gastarien els diners i poguessin escollir millor quin pressupost escollir. La 
proposta més barata rondava els mil euros, i la més cara els sis mil.

Un cop presentades les diferents opcions de pressupost vam deixar un 
temps perquè pensessin bé per quin pressupost apostar. Finalment van 
decidir optar pel pressupost més barato, ja que tenien deutes pendents i 
no es podien permetre gastar molts diners en la producció d’un videoclip. 
Així doncs teníem mil euros per finançar la producció del videoclip.

El nostre disseny de producció estava anant al peu de la lletra, però quan ja 
teníem tot el calendari ben organitzat, quan ja havíem aconseguit el finança-
ment per llogar el material tècnic per poder rodar, quan ja havíem reunit a tot 
un equip que ens podia ajudar de cara al rodatge, quan ja teníem tot això, va 
aparèixer un problema d’escala mundial, l’ara ja coneguda pandèmia de la Co-
vid-19. Aquest virus va aturar el món, i amb això, també va canviar el nostre 
projecte.

Ja no teníem finançament per part del grup de música, ja que van haver de 
cancel·lar els concerts que tenien pendents i es van quedar sense diners. 
Tampoc podíem comptar amb l’equip tècnic que ens venia a ajudar, ja que la 
nova normalitat no permetria que s’ajuntessin més de cinc persones per fer 
un projecte audiovisual. Després de parlar-ho amb calma, vam decidir que 
seguiríem amb el projecte tot i les complicacions que això pogués comportar.
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“ARRIBA LA SETMANA QUE MÉS ESPERÀVEM  
DE TOT EL PROJECTE, EL RODATGE ÉS PER A  
NOSALTRES I PER A MOLTS UNA DE LES FASES 
MÉS IMPORTANTS I ALHORA DIVERTIDES DE TOT 
UN PROJECTE AUDIOVISUAL. A MÉS AMB LA GRAN 
PANDÈMIA QUE HEM VISCUT ENCARA EN TENÍEM 
MÉS GANES I TAMBÉ NERVIS.”
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El rodatge és un procés molt complicat, ja que sempre vas a contratemps 
i sempre sorgeixen imprevistos. Per tot això, teníem una sensació agre-
dolça. Tal com havíem dissenyat en el pla de rodatge, van ser quatre dies 
intensos rodant tots els sets els quals havíem ideat durant quasi dos mesos.

El primer que vam fer dies abans de començar el rodatge va ser donar 
el “ok” a tots els documents necessaris des del pla de rodatge fins al 
guió tècnic. Es necessita una gran planificació prèvia per arribar a ser el 
màxim d’eficient i no perdre gens de temps durant tot el procés. Com ja 
ens va passar a les proves, la COVID-19 ens seguia donant problemes de 
limitacions. Per aquesta raó l’equip màxim amb el qual vam rodar era de 
cinc persones contant l’actriu.

El dia abans del rodatge vam comprovar tota la llista del material que ne-
cessitàvem pels següents quatre dies, des del material tècnic (càmera, 
tripode, il·luminació, màquina de fum, etc), tot l’attrezzo, el vestuari i les 
rutes que havíem de fer per passar a buscar als membres de l’equip per 
les diferents zones de Barcelona on vivien.

Un cop tot l’equip reunit i a la localització corresponent, sempre fèiem un 
brífing perquè tothom tingues clar el que havia de fer i comences amb el 
cent per cent d’energia. Això sempre ho acompanyaven d’un bon esmorzar 
amb cafè.

Tal com vam veure a les proves hi havia alguns sets que vam haver de 
descartar, ja que ens era impossible poder desenvolupar-los. Per a tots 
aquests vam pensar a crear nous sets que teníem en els nostres esbos-
sos d’idees de guió que havíem decidit no utilitzar prèviament. Aquests 
sets els vam introduir a dins del pla de rodatge que teníem per poder gravar-ho 
tot en aquests quatre dies.

El rodatge va començar el dimarts dia dos de juny a les nou del matí a la localitza-
ció del centre universitari de Barcelona. El primer que vam fer va ser preparar 
tots els espais on rodaríem els sets que teníem en el pla de rodatge amb tots els 
diferents aspectes muntats. El set del mirall ens va portar algun problema, ja que 
no vam aconseguir trencar el mirall tal com volíem i vam decidir suprimir aquella 
escena. Tota la resta de dia va sortir tal com teníem previst en els documents. 

El segon dia també el rodàvem tot a la mateixa localització que en el nos-
tre cas seguia sent el centre universitari BAU. Comparat amb el primer dia, 
aquest només havíem de rodar les escenes del set del projector. Això ens 
va facilitar molt tot el procés que havíem de seguir, ja que disposàvem de tot 
un dia sencer per aconseguir un sol set el qual només havíem de fer alguns 
blackouts a les finestres de l’habitació per tal que no entres gents de llum, ti-
rar fum amb la màquina i jugar amb les llums del projector de la mateixa sala.

El tercer dia va ser el més complicat, ja que la localització era a Cabrera de Mar 
i això dificultava molt la logística de transport. Un cop vam arribar tot l’equip 
sabíem que seria un dia molt llarg, ja que necessitàvem cobrir els tres sets 
que ens quedaven i els més complicats i desenvolupats de tot el videoclip, 
era un gran repte. Vam començar a gravar el set de la cendra i ens va portar 
molts problemes aconseguir el mateix resultat que el de les proves, ja que 
feia molt més vent de el habitual. El següent era el de la coxoneta i va ser en 
aquest moment quan de sobte es va posar a ploure impedint que poguéssim 
acabar de rodar les escenes restants que teníem d’aquell set. D’esprés de fer 
una petita reunió amb tot l’equip, vam decidir ajornar les parts que ens que-
daven per aquell dia, ja que les previsions meteorològiques ens ho impedien. 
Aquest contratemps ens va obligar a afegir un quart dia de rodatge per aca-
bar els sets restants.
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Un cop vam tornar a Cabrera de Mar 
sabent que ja era l’últim dia i amb el 
temps a favor nostre vam començar a 
rodar el set de la coxoneta. Quan vam 
acabar-lo vam decidir en repetir el set 
de la cendra, ja que havíem vist que 
no era el resultat que volíem i a part 
la imatge estava una mica fora de fo-
cus i sabent que anàvem bé de temps 
el vam repetir aconseguint un resultat 
molt millor del que havíem rodat el ter-
cer dia. Per últim a la nit vam acabar de 
rodar sense cap problema nou el set 
de la piscina, un del mes difícils i elabo-
rats de tots.

Finalment i després d’haver viscut amb 
molta intensitat aquest quatre dies, 
vam celebrar amb molta il·lusió el final 
d’aquesta fase amb molt d’orgull i ben 
satisfets.
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12 POSTPRODUCCIÓ

La postproducció d’aquest projecte 
és un punt clau per a aconseguir 
arribar a la idea que tenim envers al 
resultat final. De la mateixa manera 
que una cançó té un ritme, un vídeo 
també, i és en aquest moment quan 
has de jugar amb aquesta eina per 
desenvolupar tota la narrativa que 
hi ha en el metratge del rodatge.
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En aquesta fase d’edició, vam crear un sistema per enllaçar els diferents 
sets de rodatge que apareixen en la peça. Volíem introduir algunes imat-
ges històriques d’alguns dels moments més icònics de la història de la 
humanitat, per relacionar-ho amb el nostre concepte que vam crear per 
la idea de guió. Aquestes transicions es basen en una petita narració vi-
sual d’uns segons de duració on es pot interpretar tots aquests acon-
teixements que han anat passant en la historia de la nostra humanitat des 
dels moments com l’holocaust, l’home arriba a la lluna, el canvi climàtic, la 
segona guerra mundial, el capitalisme etc.

La peça juga en anar canviant de formats (aspect ratio) passant pel 16:9, 
4:3 i el format mes aproximat al cine digital d’avui en dia, 2:35:1. A part 
també li hem afegit varies capes per simular una textura i una estètica 
com si haguéssim rodat amb un film de 35 mm o 16 mm. Per crear aquest 
efecte ens hem descarregat diferents arxius per afegir gra i unes textu-
res (burn films) per reforçar a les diferents transicions.

L’etalonatge engloba principalment la correcció de color. Amb tots els re-
ferents estètics que tenim i relacionant el concepte de la nostra idea acon-
seguim un moodboard de gamma cromàtica amb totes les referencies ne-
cessàries per poder aconseguir el color i l’estètica cromàtica que volíem.
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“EL PROJECTE ES BASA EN LA PRODUCCIÓ 
AUDIOVISUAL PASSANT PER TOTES LES FASES 
QUE COMPORTA.”
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Aquest any no ha estat fàcil a causa 
del nou virus (COVID-19), que ha gene-
rat una pandèmia mundial i això ha sig-
nificat que s’aturés el món. El nostre 
projecte es va veure molt afectat per 
aquesta situació, ja que la part que té 
més pes és la mateixa producció.

Tot i les problemàtiques que això ha 
comportat estem molt satisfets per 
tot el procés que vam haver de treba-
llar a distància. Ens va trencar el wor-
kflow de treball i en alguns moments 
semblava que el projecte fos inviable 
per tota aquesta situació. Sorprenent-
ment aquesta sensació va anar can-
viant i vam poder tirar-ho endavant. Hi 
va haver molts canvis i ens vam haver 
d’adaptar intentant anar sempre un pas 
per endavant. L’equip va ser un dels 
grans problemes causats pel virus, ja 
que tenim una llista de gent confirma-
da principalment per tota la fase de ro-
datge i ens vam veure obligats a reduir 
un equip de 15 persones a tan sols un 
equip mínim de cinc persones. El pres-
supost va caure en picat passant de 
tenir mil euros a zero.
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