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Resum 

El següent projecte audiovisual es basa en la realització d’un videoclip, seguint 

totes les fases productives adients per a qualsevol projecte professional 

d’aquestes característiques, a partir d’una cançó cedida pel grup “Hora de Joglar”. 

  

Desenvoluparem un videoclip musical narratiu on explotarem al màxim tots els 

recursos materials i creatius dels que disposem per aconseguir transmetre, de la 

millor manera, les sensacions que la pròpia música ens proporciona. Prèviament, 

haurem fet una base teòrica per analitzar i conèixer la situació d’aquest en el 

mercat actual. 

  

El resultat serà un videoclip oficial per al grup, que, posteriorment, serà difós i 

presentat a futurs concursos, per tal que arribi a ser un vídeo viral a la xarxa, a 

més a més de convertir-se en un dossier per a nosaltres, les creadores de la peça 

audiovisual. 

  

 

Resumen 

El presente proyecto audiovisual se basa en la realización de un videoclip 

siguiendo todas las fases productivas necesarias para cualquier proyecto 

profesional de dichas características, a partir de una canción cedida por el grupo 

Hora de Joglar. 

  

Es un videoclip musical narrativo donde desarrollaremos al máximo todos los 

recursos materiales y creativos que disponemos, para conseguir la mejor manera 

de transmitir las sensaciones que la propia música nos proporciona. Previamente 

mostramos la historia y el significado de éste, para así poder analizar y conocer su 

situación en el mercado actual. 

  

El resultado final será un videoclip oficial para el grupo, que posteriormente será 

difundido y presentado a futuros concursos, con el fin de hacerlo viral en las redes 

y también utilizarlo como portfolio para nosotras, las creadoras de la pieza 

audiovisual. 
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Abstract 

This audiovisual project is based on the production of a music video following the 

typical phases of any professional project with these characteristics. This was 

made possible by Hora de Joglar giving us the rights to one of their songs. 

  

The objective is to produce a music video which will make the most of all the 

creative resources at our disposal in order to convey the feelings that the music 

itself provides, while taking into account the theoretical basis of the history and 

meaning of music videos, in order to analyze and understand the current market. 

  

The result will be an official music video for the group, which subsequently will be 

entered in future contests with the objective of going viral in social networks. 

Additionaly, this production will serve as part of our portfolio, as the creators of this 

audiovisual piece. 
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Drone: Vehicle volador comandat a distància que enregistra imatges 
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Tractament: Dossier de presentació del projecte 
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 1.  Presentació 

  
El projecte audiovisual que presentem està elaborat dins l’àmbit de la Comunicació 

Audiovisual (CAV), com a Treball de Final de Grau i respon a tot el procés 

necessari per a la producció i elaboració d’un videoclip professional. 

  

Per poder dur a terme el treball vam formar un grup de tres persones de 4t de 

CAV: la Gemma Buxaderas, l’Inmaculada Martí i la Cristina Vela. Les tres portem 

quatre anys estudiant juntes i, després de compartir tota mena de projectes i 

treballs, hem pogut comprovar que ens complementem molt bé i que tenim 

aptituds i interessos molt similars dins dels nostres estudis. Des del primer 

moment, com a Treball de Final de Grau, les tres teníem molt clar que volíem 

desenvolupar un projecte audiovisual amb un vessant més creatiu, però també 

érem conscients de les necessitats de formar un mínim d’equip per poder-ho dur a 

terme. Per aquest motiu, vàrem decidir realitzar el treball en comú, podent 

desenvolupar d’aquesta manera un projecte més complet.  

  

Per l’elaboració del treball, vàrem decidir no concretar ni repartir els rols normals 

d’un equip, en un projecte d’aquestes característiques. Entre totes ho vàrem fer 

tot, per tal de col·laborar, de la mateixa manera, en totes les fases del procés, i 

així experimentar de primera mà tots els passos necessaris estudiats durant el 

grau. Tanmateix, ens va ser útil per poder comprovar quins eren els rols, o fases 

que ens interessaven més, dins d’un projecte audiovisual, i aprendre i conèixer 

totes les dificultats de cada una de les parts necessàries, per acabar amb la 

creació final d’una peça. 

  

Abans d’endinsar-nos amb tot el procés de creació del videoclip, hem cregut 

convenient realitzar una base teòrica, amb un anàlisi de l’evolució d’aquest, i de la 

seva situació actual, per poder entendre les necessitats d’un projecte d’aquestes 

característiques, podent-lo elaborar de la millor manera, també amb l’ajuda de 

molts referents similars. 
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1.1 Motivacions 

  
L’elecció de realitzar un videoclip neix d’una optativa del tercer curs del grau, 

impartida per un dels directors de la productora Canadà, Marc Oller, que 

actualment és el nostre tutor en aquest treball. En aquesta assignatura vàrem 

conèixer totes les fases per dur a terme un videoclip, desenvolupant diferents 

pràctiques, necessàries per portar a terme un projecte audiovisual d’aquestes 

característiques, des de la part inicial de preproducció, fins a la difusió del 

contingut final. 

  

Per altra banda, tenim un estil tècnic i estètic semblant, fet que facilita el treball en 

equip i unifica les nostres motivacions per a aquest projecte. Totes tres hem 

considerat sempre que els plans detall donen un toc màgic a tot projecte 

audiovisual, així que ens proposem fer-ne ús. Tanmateix comptem, des d’un inici, 

amb el suport d’una amistat i ex-company de classe que domina l’enregistrament 

amb drone. Ambdues coses, l’ús del drone i dels plans detall, ens marquen ja uns 

objectius estètics que ens motiven. 

  

Ara bé, la motivació que ens marcà principalment la tria d’aquesta temàtica, va ser 

el fet de fer un videoclip que arribes a ser l’oficial per a un grup de música, 

convertint el nostre projecte en un d’ útil i real. Així doncs, el nostre treball 

comença amb la recerca del grup Hora de Joglar. 

1.2 Objectius generals i específics 

  
El nostre objectiu principal: 

Crear un videoclip oficial per a un grup musical. 

  

Els objectius específics: 

-  Cercar un grup que ens accepti per tal de realitzar el seu videoclip oficial 

-  Cercar referents que ens ajudin a encaminar i a produir la nostra idea. 

- Demostrar la bellesa estètica de barrejar primers plans i plans generals, i 

aquests últims efectuats amb un drone. 

-  Realitzar les tres fases de preproducció, producció i postproducció pas a pas. 
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-  Encarar tota dificultat que se’ns presenti, per superar-la amb èxit i complir els 

objectius marcats des d’un inici.   

1.3 Finalitat 

  
La finalitat principal d’aquest projecte és expressar el contingut de la cançó 

seleccionada d’acord amb la seva música i lletra, aconseguint transmetre de 

manera visual el seu significat a partir de la intenció dels autors d’aquesta. 

  

Per tant, pretenem transmetre l’essència d’una melodia mitjançant un videoclip de 

format professional. 

  

Tanmateix, com alumnes elaborem aquest projecte amb la finalitat de crear un 

producte audiovisual propi aplicant tots els coneixements de producció apresos 

durant els estudis de Grau, ampliant tots aquests coneixements amb la cerca 

d’informació relacionada amb la història i el món del videoclip. Buscarem referents 

estètics i formals relacionats amb el nostre videoclip i alhora utilitzarem programes 

d’edició de vídeo, com el Final Cut Pro i After Effects. 

  

Tanmateix, podríem considerar com a finalitat important conèixer més a fons les 

possibilitats que ens planteja el fet de poder rodar amb l’ajuda d’un drone, així com 

la combinació d’aquests amb els plans enregistrats amb càmeres Reflex. 

  

Per tant, l’elaboració d’aquest projecte audiovisual serà útil per adjuntar-lo als 

nostres currículums o dossier i també els servirà a el grup com a carta de 

presentació pel seu disc. 

1.4 Estructura del treball 

  

Per tal de fer un treball fàcilment comprensible, ens hem marcat una estructura 

clara. Primerament parlar del videoclip, d’on neix i en quina situació està. A 

continuació descriure breument les tipologies del videoclip que existeixen, per tal 

de centrar-nos en una. 
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Després d’aquesta breu introducció, en detallarem la preproducció amb totes les 

seves parts, el contacte amb el grup, l’ideari del contingut del videoclip, quins 

referents tenim, tant en l’àmbit estètic com tècnic, la realització del tractament final, 

etc., fins a tenir-ho tot apunt per tal de fer la filmació. 

  

Seguidament, redactarem un diari de rodatge, on detallarem tot el procés d’aquest 

i n’adjuntarem imatges per tal de fer el procés més comprensible. Seguirà la 

descripció de la postproducció del projecte. 

  

Finalment, farem una conclusió de tot el que hem viscut i n’adjuntarem les 

memòries personals de cada una amb el seu punt de vista de com ha funcionat tot 

el procés, tant de preproducció, com de producció i postproducció. 
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2. Els videoclips 

2.1 Videoclip 

m. [CO] [MU] – Curtmetratge filmat en vídeo que il·lustra una composició musical 

  

El que ens ve al cap, a l’hora de pensar en un videoclip, són imatges 

espectaculars i dinàmiques que s’entrellacen amb una música que marca autoritat 

en la peça. Aquestes imatges venen donades d’un previ anàlisi de camp a l’haver 

escoltat una peça sonora, la qual t’ha inspirat en alguna cosa. A més a més, 

apareixen un, o diversos personatges, que interactuen al ritme de la música, 

creant així una historia, o missatge a donar a l’espectador. 

  

Concretament, un videoclip és una eina de màrqueting molt potent que utilitza un 

cantant, o grup musical, per donar-se a conèixer i per promocionar els seus 

treballs. El videoclip té molta importància mentre les seves imatges siguin potents, 

ja que aquest podrà captar l’atenció de molts espectadors, encara que la peça 

sonora no sigui del seu gust. D’aquesta manera, ja s’ha aconseguit captar l’atenció 

de possibles futurs consumidors. D’aquí la seva definició com a potent eina de 

màrqueting. 

2.2 Història 

 Un videoclip està format per quatre blocs molt importants que són: el directe, el 

cine musical, els vídeos experimentals i, sobretot, la publicitat comercial. Tot i que 

s’ha de dir que els seus orígens es troben en el teatre grec i en l’òpera. Tot i així, 

començarem a parlar sobre el primer bloc, molt important, el directe. 

  

Gràcies al directe, la música s’ha donat a conèixer al llarg de la història de la 

humanitat. A partir de l’inici de la indústria discogràfica, just en la comercialització 

del gramògraf, i més tard el vinil, l’audiència és aquí quan va començar a escoltar 

música, tot i que sense saber, possiblement, qui era el grup que la protagonitzava. 

Així doncs, el que ens intenta oferir el videoclip és portar-nos a escoltar música i 

mostrar-nos unes imatges, que han estat manipulades prèviament, com succeeix 

al cinema, a través d’efectes especials, el muntatge i altres conceptes propis 
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d’aquest art, que acompanyen la melodia de la cançó. Però el que ens pot passar 

és que ens transportin a un directe, però alhora ens allunyin de la realitat d’aquest, 

a causa de les seves imatges tant treballades i complexes. 

  

Pel que fa el vídeo experimental, el trobem emparentat amb efectes visuals que 

acompanyen la música i que s’utilitzen per cridar l’atenció sobre els espectadors, 

sobretot per als joves. 

  

En el cas del videoclip dominant, no segueix l’estructura de l’anterior, ja que es 

dirigeix a un públic més ampli, per propi interès, ja que la comprensió del missatge 

ha de ser senzilla, així mateix sobre el llenguatge audiovisual de la peça. 

D’aquesta manera no impedirà al potencial espectador, o comprador, entendre 

l’oferta que se’ls presenta.  

  

En aquesta línia, l’última fase del bloc la coneixem com a publicitat, ja que 

comparteix amb ella almenys un dels seus dos objectius principals: donar a 

conèixer al públic diverses mercaderies relacionades amb el seu text audiovisual, 

així com la marca del cantant, el single, l’àlbum, els concerts, el merchandising 

relacionat, etc.; l’altre objectiu de la publicitat el trobem en el moment que es vol 

crear una necessitat en l’espectador, que el seu producte es comprometi a 

satisfer. Cal dir que la necessitat que hi hagi publicitat d’una peça audiovisual 

ajuda a mantenir viva l’existència del videoclip comercial i molt menys el videoclip 

dominant. 

  

Si viatgem cap el passat, com a gran referent dels videoclips hi ha el cinema, del 

qual trobem els seus inicis aproximadament a l’any 1921. Walter Ruttmann i Oskar 

Fischinger son els pioners del que coneixem actualment com a videoclip. Van fer 

una sèrie d’experiments en els que coordinaven diferents imatges al ritme d’una 

peça sonora. 

  

També trobem l’origen del videoclip en el s.XIX, en les petites actuacions musicals 

que es realitzaven a les sales de cinema abans de projectar una pel·lícula, per tal 

de mantenir al públic entretingut. En els moments d’espera entre una pel·lícula i 

una altra, normalment sortia una persona cantant i tocant el piano, per tal 
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d’interpretar peces musicals populars, acompanyats d’imatges que es projectaven 

al fons, amb l’objectiu de reforçar la narrativa de la cançó. 

  

Més tard, a principis dels anys 20, apareix el cinema sonor i per tant, la cançó 

il·lustrada desapareix com a part d’un espectacle entre sessions 

cinematogràfiques. En aquest moment, la corporació Fleischer Studios formada 

pels germans Max i Dave Fleischer, van desenvolupar petits curts animats per la 

gran pantalla. Aquests curts animats en forma de karaoke apareixien en el 

moment que es cantaven les cançons populars, per tal que l’espectador pogués 

anar seguint la lletra de la cançó i participés en l’espectacle. 

  

A partir dels anys 40, als EEUU, Canadà i Europa, comencen a aparèixer diverses 

màquines que funcionaven amb monedes, per tal de poder visualitzar curts 

musicals d’imatge real. Aquests aparells eren instal·lats en cafeteries, bars i clubs 

nocturns. La primera d’aquestes màquines va ser el Panoram fabricat a Chicago, 

emprant cintes de loop continu de 16mm, amb pista magnètica de so per tal 

d’emmagatzemar peces de tres minuts de durada. Aquestes peces son conegudes 

com a Soundies. 

  

Ja en els anys 50, comencen a aparèixer pel·lícules musicals a Hollywood, les 

quals van fer viure un dels millors moments a les seves respectives empreses 

productores, com és el cas de la coneguda Metro Goldwyn Mayer. Diferents estils 

de música protagonitzaran els millors films musicals del moment, així com el 

Rock’n’Roll. En aquest moment, les indústries discogràfiques comencen a crear 

els seus primers vídeos musicals que substituiran les presentacions en viu dels 

artistes en els programes de televisió. 

  

Un dels aparells que va arribar posterior al Panormam va ser l’Scopitone que es va 

desenvolupar a França, a finals dels anys 50. Tenia una aparença i funcionament 

bastant similar al Panoram tot i que aquest ja incloïa peces populars de diferents 

artistes del moment, com Nancy Sinatra, entre d’altres. 

  

A altres llocs del món com a Itàlia, es van desenvolupar màquines similars 

conegudes com Cinebox, que es diferenciava del Scopitone en que no es 
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mostraven peces musicals sinó que s’hi trobaven anuncis de text. Per altra banda, 

l’any 1966 als Estats Units, es van desenvolupar altres tipus de jukebox anomenat 

Color-Sonic. 

  

El conegut grup de música The Beatles van ser dels primers pioners en la creació 

de videoclips, amb la finalitat de ser emesos en format televisiu, per promocionar 

un disc. En aquest moment s’hi van sumar altres grups de música coneguts així 

com els Rolling Stones, The Kinks, o The Who, que seguien la mateixa estructura 

que The Beatles, fent dels seus videoclips filmacions en directe de les seves 

actuacions. 

  

Tot i això, podem considerar l’aparició de Bohemian Rhapsody com el primer 

videoclip de la historia, de la mà del grup musical britànic Queen. Aquest videoclip, 

dirigit per Bruce Gowers, va ser tot un èxit en vendes i va servir com a referent 

d’altres grups musicals. 

  

Anys més tard, concretament l’any 1983, apareix tot un referent dels videoclips 

musicals pel que fa el dinamisme en les imatges i la música. Aquest es tracta de 

John Landis, el director d’un dels videoclips amb més renom de la història com és 

Thriller de Michael Jackson. El que va fer Landis, per diferenciar els seus 

videoclips de la resta, va ser crear petites històries que li donessin un sentit a la 

cançó, i a la inversa. És a dir, realitzava gairebé un curtmetratge per tal d’oferir un 

major entreteniment a l’espectador, a més a més d’escoltar una peça musical. 

  

Una data important en la història del videoclip és l’1 d’agost del 198, que va néixer 

una cadena nord-americana coneguda com a MTV, que va iniciar la seva emissió 

amb un vídeo del grup musical The Buggles, amb la exitosa cançó Video Killed 

The Radio Star. Aquesta cadena va impulsar la carrera i la venda de discos de 

molts artistes que han estat reconeguts mundialment així com Madonna, Beyoncé, 

Janet Jackson, entre d’altres. Així doncs, va solucionar el problema de la indústria 

musical existent en crisi des de finals dels 70 ja que tenia dificultats per connectar 

amb els joves. Com va afirmar Jack Sneider, ex-president de Warner-Amex 

Satellite i un dels fundadors de la MTV: “Los compradores jóvenes de discos no 

tenían lugar para degustar su música. No llegas a la América joven con anuncios 
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gráficos. Una generación criada por la pantalla reslandeciente del televisor y la 

música rock vería una combinación de las dos”. D’aquesta manera la indústria va 

començar a gastar-se milions de dòlars en videoclips arribant al seu punt més 

àlgid en la dècada dels 90. A més a més, la MTV promocionava tots els videoclips 

musicals del moment per tal que poguessin ser vistos arreu del món, d’acord amb 

el nivell de l’artista. Els videoclips es reproduïen les 24 hores del dia i per això se’n 

van començar a produir molts per tal de poder fer el seu lloc a la cadena en 

qüestió. 

  

A partir d’aquí, es van començar a experimentar amb tota mena de tipologies de 

videoclips. L’any 1985, Mick Jagger llança un videoclip per la cançó Hard Woman 

que incloïa efectes visuals, així com animacions fetes per ordinador. Aquest fet va 

inspirar a molts creadors de videoclips, pel que fa l’animació i els efectes visuals 

que aquests contenien, amb l’objectiu d’intensificar la potència de les imatges. 

Però fins aleshores, la cadena MTV només s’emetia als Estats Units. 

  

L’any 1987 comença la seva llarga carrera en el moment que la cadena 

s’expandeix per tota Europa i per tant ens arriba el seu contingut a molts de 

nosaltres. És aquí quan es comença a notar un gran desenvolupament de la 

indústria del videoclip respecte molts països. Des d’aquest moment fins avui dia, 

els videoclips són una eina de màrqueting molt potent ja que ofereix a l’espectador 

grans actuacions tant musicals com visuals. 

  

Actualment, la majoria dels vídeos es visualitzen a través de les xarxes socials que 

són propietat d’un conglomerat nord-americà que conté informació que recau entre 

nosaltres: Google. Aquesta indústria ha generat que els joves del món s’emplenin, 

no només d’ingressos publicitaris dels Estats Units, sinó que segueixen ampliant la 

seva immensa base de dades sobre els nostres gustos personals, la nostra 

conducta davant la pantalla, el temps i l’hora en la que sovint ens connectem, etc. 

Ja que Google Inc., controla els majors fluixos d’informació privada de tota la 

xarxa. Per això, Google i Youtube, tenen via directa amb el govern dels Estats 

Units i les seves principals institucions. 
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Així doncs, no podem deixar de banda la importància que ha pres Youtube, 

l’aparició del qual va ser al 2005, sobre les nostres vides. Juntament amb altres 

xarxes socials com Facebook, Instagram i Twitter, han tingut un gran impacte en la 

societat, ja que ens han facilitat tota mena de circulació de productes audiovisuals. 

Actualment és quasi impossible no trobar un videoclip a la xarxa amb el nom del 

teu grup de música favorit, de la mateixa manera que altres projectes audiovisuals. 

A més, aquestes plataformes han donat l’oportunitat de realitzar a persones 

independents la realització de projectes audiovisuals i penjar-los a la xarxa amb 

facilitat. I com a resultat es poden distribuir el seu producte de manera ràpida i que 

persones d’arreu del món puguin gaudir del treball realitzat, a més d’aconseguir 

seguidors o haters, i poder-se dedicar al sector de l’audiovisual mitjançant les 

xarxes socials. 

2.3 Tipologia de videoclips 

Trobem diferents tipus de videoclips pel que fa el seu gènere narratiu i descriptiu. 

2.3.1 Narratiu 

En ells es pot veure clarament un programa narratiu en el que alguns contenen 

desenvolupaments força convencionals ja que, a vegades, el cantant és el 

protagonista de la historia, mentre el trobem cantant o ballant. Els seus orígens els 

trobem en les pel·lícules musicals, com hem mencionat anteriorment. Aquests 

microrelats solen contenir unes característiques pròpies d’un film ja que estan 

marcats per el·lipsis, fluixos continus i transicions transparents entre imatges. A 

més cauen en la utilització de foses en negre, com a element de puntuació espai-

temporal, o separador dels diferents blocs. Un exemple de videoclip narratiu el 

trobem en l’oficial de Thriller del rei del pop Michael Jackson, reconegut com un 

dels videoclips més llargs de la història creat al 1983. 

2.3.2 Descriptiu 

No segueixen cap programa narratiu en les seves imatges sinó que es basen en 

un discurs visual, en uns codis de realització i reiteració musico-visual per tal de 

produir sensacions de seducció. Aquest es realitza en una situació d’actuació, o 

performance del grup, o cantant que fixa la seva mirada cap a la càmera per 
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determinar una certa relació entre ambdós. Un exemple d’aquest tipus seria el 

videoclip oficial de la coneguda cançó Treasure de Bruno Mars. 

2.3.3 Descriptiu-Narratiu 

Es presenten amb una seqüència d’esdeveniments en els que es narra una 

història sota una estructura dramàtica clàssica, en els que la relació de la imatge 

amb la música pot ser lineal, és a dir les imatges repeteixen punt per punt allò que 

està dient la cançó. També trobem la relació entre imatge i música d’adaptació, és 

a dir, es forma una trama paral·lela a partir d’una cançó. Per últim trobem la de 

superposició que es tracta d’explicar una història que pot funcionar 

independentment de la cançó, tot i que en conjunt pugui provocar un significat 

tancat. Un dels videoclips que definiríem en aquesta categoria és el de It’s My Life 

de Bon Jovi. 

2.3.4 Musical o Performance 

El grup és l’únic testimoni del fet musical, ja sigui en un concert o en l’estudi 

mateix o bé que consisteixi en una il·lustració estètica de la melodia. Per tant, 

adquirirà un caràcter escenogràfic sense fer referència a res més. L’objectiu és 

crear sentit a una experiència en concert. Els vídeos orientats a les Performance 

indiquen a l’espectador que la gravació de la música és l’element més significatiu. 

Un exemple d’aquest tipus seria el vídeo oficial de la cançó La nostra sort del grup 

la Gossa Sorda. 

2.3.5 Conceptual 

Es tracta d’aquells videoclips que tenen forma poètica, és a dir, sobretot es basen 

en la metàfora. No expliquen cap història de forma lineal sinó el que fan és crear 

un determinat ambient o estètica de tipus abstracte o surrealista a la peça 

audiovisual. Tant pot ser una seqüència d’imatges amb un concepte en comú en 

colors, o formes geomètriques que poden crear un quadre semiòtic que expressi el 

sentit de la música. Aquest tipus poden considerar-se una classificació dels 

videoclips descriptius. Un exemple d’aquesta categoria el podem trobar en el 

videoclip oficial de la cançó I Fink U Freeky del grup Die Antwoord. 
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2.3.6 Mixt 

Es tracta de realitzar una hibridació entre les classificacions anteriors. 

2.4 La indústria musical actual 

El major mercat de la indústria del planeta, és a dir, els Estats Units, van passar de 

vendre 800 milions d’àlbums el 2000 a 289 al 2013 (Lenore, 2014). Respecte als 

èxits, si al 2006 va haver-hi 35 discos amb més d’un milió de còpies venudes, al 

2010 només n’hi havia 10. Com s’ha dit de totes maneres des dels grans mitjans 

de comunicació, la indústria de la música està en crisi, ja que les xarxes socials 

han aconseguit dominar el mercat. 

  

El relat oficial és que, cada cop, es venen menys discos físics a causa de xarxes 

en les que es comparteixen arxius, així com Emule/Amule, Kademlia, Bit Torrent, 

entre d’altres. Aquestes estan destruint la forma en que es guanyaven la vida els 

“pobres” músics i els treballadors que depenien de la indústria musical. Per tant, la 

pirateria en el món ha destruït més de 70 mil llocs de treball només als Estats 

Units (Wasko, Murcock i Sousa, 2014). Però també cal dir que, de la mateixa 

manera que s’han perdut llocs de treball en la indústria musical, se n’han generat 

d’altres que s’aprofiten d’aquestes tecnologies; els proveïdors d’Internet o els 

fabricants d’ordinadors. Per aquest motiu, s’han pogut reestructurar moltes 

plantilles en les discogràfiques per dedicar-se al negoci digital. I cal dir, que han 

augmentat vertiginosament. 

  

Des de 2014, per primer cop, els ingressos per ventes digitals van igualar-se amb 

les ventes físiques internacionalment. Entre aquests ingressos digitals, el 32% es 

dóna per serveis de streaming finançats per subscripció o publicitat com Youtube, 

Vevo, Tidal, etc. (IFPI, 2015). 

2.5 El sexisme als videoclips 

Si entenem que els videoclips van dirigit als joves, que van amb les hormones en 

el seu punt més àlgid, no ens ha de sorprendre la hipersexualització dels seus 

textos visuals. És la forma més segura (i econòmica) que té la indústria per cridar 

la nostra atenció. I posteriorment, quan es sumin milions, vendre les atencions 
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congregades a les empreses anunciants per a què projectin la publicitat en les 

seves joves neurones. 

  

Així doncs, volem fer especial al·lusió a aquest apartat ja que creiem que des de 

sempre s’ha mostrat a la dona com un objecte sexual. I també ho veiem reflectit en 

els videoclips internacionals i més vistos de la història. Tal i com diu Miley Cyrus, 

“Eres más famosa cuánto más enseñas las tetas”. Amb la idea d’aquesta famosa 

cantant podem veure reflectida la filosofia que segueixen molts del famosos 

d’aquest sector. De la mateixa manera que la majoria de videoclips de cantants 

homes famosos, utilitzen les dones com a protagonistes d’una festa sexual o d’una 

coreografia de caire “pornogràfic” acompanyades de drogues, alcohol i poder, 

simbolitzant així la riquesa d’aquests, tractant les dones com a possibles 

“prostitutes”. 

  

Per aquest motiu, hem intentat reflectir en el nostre projecte audiovisual l’elegància 

d’una coreografia de ball contemporani protagonitzada per una noia, per donar-li 

un simbolisme de bellesa femenina, a diferència del què estem acostumats a 

veure. 
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3. Preproducció 

3.1.Repartició de rols 

Com hem esmentat en la presentació del treball, en cap moment ens hem volgut 

assignar un rol en concret a cada una de nosaltres, ja que ens vàrem posar 

d’acord en que volíem experimentar tots els papers possibles que s’estableixen en 

un equip de rodatge. D’aquesta manera, serem polivalents en aquest projecte. Tot 

i això, cada una de nosaltres té uns interessos més marcats. Per exemple, l’Inma 

s’enfoca més pel vestuari, el maquillatge i la direcció d’art, la Gemma es troba més 

còmode com a directora de fotografia, interès que comparteix amb la Cristina, així 

com a totes ens interessa ser part de directores. Tot i així, en cap moment ens 

establirem un rol en concret, ens repartirem la feina i farem pinya per fer-la totes a 

l’hora en la mesura del possible. 

3.2 Presa de decisions 

3.2.1 Elecció del grup i contacte 

En un inici vàrem pensar en un grup de música de rumba catalana de l’Alt 

Empordà (Figueres), Bananna Beach, ja que una de les integrants del grup 

d’aquest projecte hi té un contacte proper. Vàrem parlar-ho amb el cap del grup, 

semblava que la idea li agradava, però per falta de disponibilitat d’ells i de 

compromís, vam decidir que el millor era canviar de grup. Així doncs, per no 

perdre més temps, vam decidir començar de nou. Cal dir, però, que no considerem 

aquest temps perdut, ja que ens va servir, com a novells, per comprendre que no 

tothom està disposat a col·laborar en un projecte d’aquestes categories, per molt 

que ells en siguin els beneficiats. 

  

Per sort, una altra de les integrants del nostre equip de treball tenia contacte amb 

un grup de música català, d’un petit municipi situat a la comarca de la Garrotxa, 

Argelaguer, els Hora de Joglar. Finalment, vam acordar començar a treballar 

plegats en el projecte. 
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Ràpidament ens vam posar en contacte amb el grup i ens van convidar a veure el 

seu local on passen la majoria d’hores, el seu lloc de “joglar”. Vam connectar molt 

bé amb ells i ens va agradar molt la seva energia i amabilitat. Així, els vàrem 

presentar la nostra proposta i de seguida vàrem començar a treballar junts. Ara bé, 

des d’un principi el grup ens va deixar clar que havien de tenir l’última paraula per 

fer públic i oficial el videoclip. Així doncs, segons el resultat del treball, el voldran 

fer seu, o no. 

 

Vam fer un contracte de cessió d’imatge per a cada membre del grup, veure 

Annex 1, així com un contracte de cessió de drets patrimonials d’autor, veure 

Annex 2.  

3.2.2 El grup 

Els Hora de Joglar són d’Argelaguer i defineixen la seva música com a “fresca i 

sense complexes” ja que, segons ells, han fet el que els ha vingut de gust en tot 

moment. Així mateix, s’han arriscat a barrejar estils molt diferents. El lema que té 

el grup, per tal que tothom pugui entendre el seu propòsit, és: “Som joglars i tenim 

un desig; interpretar històries carregades de música”. D’aquí ve el seu nom, Hora 

de Joglar, ja que, segons ells, s’identifiquen amb un antic joglar medieval que 

anava explicant històries de poble en poble, juntament amb el joc de paraules 

jugar - joglar. 

  

Tots els membres del grup han crescut rodejats de música i diuen que, aquesta, 

els ajuda a connectar amb la vida mateixa. En Ferriol Virgili (bateria) i l’Aniol Nebot 

(violí i guitarra) són els creadors del grup fins que, poc a poc, es va anar creant la 

banda. Segons ells, aquest projecte musical “sorgeix de la il·lusió i les ganes de 

crear i jugar amb la música”. Tots els membres del grup tenen en el seu passat 

trajectòries musicals diferents. Alguns es coneixien i d’altres no, així, també 

entenen la música de moltes maneres diferents, però a tots els agrada “jugar, 

barrejar, investigar, fer, desfer…” i “explicar coses dins les lletres”. En les seves 

cançons sempre busquen l’optimisme de la vida, ja que, segons ells, la seva 

música els fa sentir lliures. 
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Treien la primera maqueta el 2013, gravada als Estudis Ground, després dels 

primers concerts, el 2014, varen enlairar la seva segona maqueta (En un tres i no 

res), gravada a “La Fournier” de la Garriga, amb en Marià Roch (Troba Kung-Fú) 

com a productor. Un any més tard, treien el seu primer àlbum (Gira el Temps), 

dins del qual hi trobem la cançó escollida pel nostre videoclip, “Bufa el Vent”. Ja fa 

dos anys i mig que els Hora de Joglar van fer el seu primer concert a Argelaguer, 

la seva ciutat natal, i, des de llavors, comptabilitzen haver realitzat vora els 

seixanta concerts. Durant el 2015 van iniciar una gira que es deia “Gira 361º”, amb 

35 concerts. Aquest any, acaben de presentar una nova gira anomenada 

“Imaginatour”. 

  

Els Hora de Joglar, a hores d’ara, tenen dos videoclips; el primer (març de 2015), 

de la cançó “Sóc feliç” i, el segon (febrer de 2016), de la cançó “Imagina”. El 

primer el van rodar de forma casolana mentre que el segon està dirigit per Josep 

Sarquella Juncà. En ambdós casos en són ells els protagonistes. 

 

 

Fig. 1 Videoclip "Soc feliç" 

Fig. 2 Making of Videoclip "Imagina" 
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3.2.3 Ideari 

Com ja hem esmentat, comptem amb l’ajuda d’un ex-company del grau, l’Albert 

Arrabal, qui disposa d’un drone amb la corresponent titulació. Així, tota idea neix 

pensada per a poder ser gravada amb aquest avantatge. 

  

En un inici, van sorgir diferents idees que ens semblaven factibles, un cop 

exposades al nostre tutor, Marc Oller, les vàrem anar aclarint de mica en mica. La 

única idea que teníem clara és que la protagonista fos una noia de dansa 

contemporània, o bé una pintora. 

  

La idea de la pintora es tractava d’una noia contextualitzada en el seu estudi, 

pintant quadres. La cançó tracta sobre la vida en sí, que tot i els obstacles que es 

pot trobar una persona al llarg del seu camí s’han d’anar superant i esquivant de la 

millor manera possible, d’una forma optimista. Així doncs, la protagonista anava 

pintant els quadres de forma abstracta, reflectint els seus sentiments i emocions a 

través de la tinta. En un principi no li sortien les idees i cada cop anava a pitjor, fins 

que arribava un punt en el que es tranquil·litzava i és aquí quan començava a 

pintar coses interessants. El missatge que es volia transmetre era que tothom es 

pot frustrar en algun moment de la seva vida però, que si es lluita per allò que un 

mateix vol aconseguir, tot és possible. 

  

Aquesta idea vam decidir anul·lar-la, ja que no vam trobar cap pintora que pogués 

formar part de l’escena, a més de no acabar de veure-la clara, ja que no sabíem 

per on encaminar-la. 

  

També va sorgir la idea d’una noia que s’expressés a partir de la dansa 

contemporània, en la que en el seu dia a dia li succeïen una sèrie de coses 

desastroses ja que no tenia bona sort. Es tractava d’una noia que s’aixecava, 

s’arreglava i anava a treballar però que, quan sortia de casa, tot li començava a 

anar malament. En el moment que la noia anava a buscar un cafè al bar, se li 

queia per sobre, quan anava corrents per agafar el tren, el perdia. Una sèrie de 

coses que li haguessin passat a la inversa, és a dir, vàrem voler utilitzar la tècnica 

de càmera invertida, mostrant l’evolució de la noia però al revés. O sigui, en 

comptes de començar el dia aixecant-se del llit, haguéssim començat pel final com 
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si pogués anar evitant tot el que li anava passant, fins arribar al llit despertant-se 

d’un somni. Al parlar aquesta idea amb el tutor, ens va fer veure que possiblement 

seria complicada de rodar. A més, la idea de càmera enrere no tenia gaire sentit, 

ja que la cançó vol transmetre tot el contrari, que segueixis caminant i mirant 

endavant. 

  

Així doncs, més tard va sorgir la idea, la definitiva, en la qual la protagonista balla 

contemporani. Vam voler jugar amb la bellesa d’una coreografia, tot coordinant-la 

amb la cançó “Bufa el Vent”. Al nostre tutor li va agradar més aquesta idea, alhora 

que la veia més factible i clara. Així doncs, vàrem començar a treballar i imaginar-

nos el nostre videoclip tal i com ens l’havíem imaginat en un inici. L’essència del 

que volíem explicar s’ha tractat de totes maneres. Conforme avança la cançó, la 

lletra es torna més optimista i ho intentarem mostrar a través de la dansa, ja que 

es tracta d’un ball de sentiments i emocions. Imaginem una evolució en la 

protagonista, ja que a mesura que la cançó avança, aquesta esquivarà obstacles 

que es trobarà al llarg del camí, retrobant-se amb sí mateixa. 

3.2.3.1 Objectius 

Després d’haver analitzat el ritme i la lletra de la música entre les tres, el nostre 

propòsit principal és transmetre les sensacions i sentiments descrites en la lletra 

de la cançó Bufa el Vent, a través de la dansa, ja que al escoltar la cançó, una 

vegada rere una altra, a les tres ens proporciona una sensació d’harmonia, bellesa 

i serenitat, la qual creiem que ens pot donar molt joc i dinamisme sent expressada 

a través del ball. Per tant, un dels nostres principals objectius dins la idea és crear 

una coreografia adient, per tal de representar tots els àmbits esmentats 

anteriorment i acabar amb la creació d’un videoclip. D’aquesta manera el grup 

podrà representar amb imatges els simbolismes de la lletra de la seva cançó. 

3.2.4 Referents 

A continuació presentem una sèrie videoclips amb diferents referències; de dansa, 

d’imatge, etc. 
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 ●  Kylie Minogue - Get Outta My Way (Official Video) 

A partir del minut 1:01 d’aquest videoclip, ens va inspirar com a referent justament 

en el moment que apareix la protagonista al centre del terra rodejada de tots els 

seus ballarins. Vam pensar que aquesta estètica ens serviria pel moment que la 

nostra ballarina es troba amb els seus obstacles, els ballarins, i fan una rotllana tot 

expressant-se a partir de la dansa contemporània. 

 

 

 

●  Jamiroquai - Virtual Insanity (Official Video) 

En el segon 0:52 apareix un moment en el que el protagonista es va acostant a la 

càmera i està envoltat dels ballarins, els quals li fan el camí pel que ha de passar. 

Aquest moment ens serveix per la tornada de la cançó en el moment que la 

ballarina avança caminant, tot deixant els obstacles al seu darrere, un forma de dir 

que ningú li pot impedir res. 
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●  Porpouse - Justin Bieber (Official Video) 

Ens serveix com a referent pel tipus de dansa que interpreten les ballarines i els 

moviment que fan amb el seu cos, així com la interacció amb el medi ambient. 

D’això es tracta la dansa contemporània, d’expressar sentiments i emocions a 

través del cos. 

 

 

 

●  Parella ballant al metro 

Aquest vídeo es va fer viral just en el moment que es començava a compartir per 

les xarxes. Ens mostra una parella de dansa contemporània que interactuen a 

través del ball, expressant les seves emocions. En el moment que el vàrem veure, 

vam pensar que ens serviria com a referent pel moment en que la ballarina es 

troba amb els obstacles i interactua amb cadascun d’ells. 

 

 

  

●  Justin Bieber - Children (Official Video) 

A partir del segon 0:33 apareix una nena que marxa corrents a càmera lenta. Vam 

pensar que possiblement faríem servir alguna escena de la ballarina a càmera 

lenta, mentre aquesta corre pel bosc. 
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●  Olga Kuraeva - Improvisation Contemporany Ballet 

Des de l’inici del vídeo ens vam quedar impressionades amb la bellesa que pot 

arribar a transmetre un peu de ballarina. Així doncs, vam decidir gravar alguns 

possibles plans detall dels peus de la nostra protagonista, en el moment que es 

troba ballant en mig del bosc.  

 

 

 

●  Illusionary Puzzle - Regia e Coreografia Mauro Bocchi 

Aquest vídeo ens inspira força pel que fa la direcció del nostre treball ja que la noia 

es troba en un bosc. A més, segueix la línia que nosaltres volem en el moment 

que la nostra protagonista es troba a terra, fent servir un pla zenital, tot 

expressant-se a partir de la dansa contemporània. 
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3.3 Situació / Breu Brífing 

3.3.1 Objectiu  

L’objectiu principal del videoclip és donar a conèixer una cançó del grup Hora de 

Joglar amb una perspectiva diferent de la que han mostrat fins ara, ja que els dos 

videoclips del grup són de cançons estil rumba. Alhora servirà per promocionar la 

pròxima gira del grup. 

3.3.2 Target 

Com tota peça audiovisual realitzada, el nostre projecte té un target, un públic 

objectiu. El del nostre videoclip és el mateix públic que el del grup Hora de Joglar. 

Així doncs, en primera instància, va dirigit a tots els fans del grup, ja que el 

videoclip serà conegut per la cançó i després, si agrada, es generarà el “boca-

orella” dels interessats pel clip.  

3.3.3 Competència 

Com a possible competència del nostre videoclip, podríem parlar, en general, de 

tots els grups de música catalans existents que es dirigeixen als joves. Més o 

menys tots aquests segueixen un estil de música semblant i, com hem dit 

anteriorment, tot queda en mans de l’espectador, segons els gustos i interessos. 
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3.3.4 Anàlisi DAFO 

 

DEBILITATS AMENACES 

●  Equip tècnic amb poca 

experiència en el món 

dels videoclips 

●  Nombre de persones 

reduït pel que fa l’equip 

tècnic 

●  Baix pressupost 

●  Molts grups joves 

●  Ampli mercat 

  

FORTALESES OPORTUNITATS 

●  Disposició d’un drone 

●  Ampli ventall de 

contactes 

● Donar-nos a conèixer a 

nosaltres mateixes 

●  Aconseguir que el videoclip 

sigui oficial 

●  Xarxes socials i concursos 

             Taula 1 Anàlisi DAFO 

  

3.3.5 Publicitat i distribució 

En el cas que el grup accepti el videoclip com a oficial i el vulgui fer públic, 

utilitzarem com a canal principal de difusió la plataforma Youtube, ja que serà on 

penjarem el videoclip. A més, creiem que és la plataforma per excel·lència de 

vídeos i la més reconeguda d’aquest sector. A més a més, el videoclip serà penjat 

a la pàgina web del grup, i també compartit a través de les xarxes socials com 

Facebook o Twitter. 

3.4 Desenvolupament de la idea 

Com hem dit anteriorment, vam començar amb diverses idees que ens podrien 

haver encaixat amb el videoclip que teníem pensat. La idea original va ser de la 

Cristina Vela, qui s’ho va imaginar d’una manera bastant complexa. 
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L’inici del videoclip es situa en un passarel·la de fusta on hi hauria la ballarina 

asseguda juntament en un llac, a la vora, per tal que es veiés reflectit el seu rostre 

a l’aigua. La nostra protagonista tocaria l’aigua de tal manera que es creessin 

onades, per enllaçar-ho amb l’escena següent, en la qual aquesta es despertaria i 

entraria en un somni dins del bosc. El que ella es trobaria al llarg del camí és un 

paisatge meravellós, envoltada de naturalesa i bellesa. Ella avançaria i 

interactuaria amb les flors, els arbres i amb tot el que es trobés pel camí, a través 

de la dansa contemporània, per tal d’oferir a l’espectador l’elegància de cada 

moviment que fa. 

  

A mesura que la protagonista avançaria, es trobaria quatre obstacles en forma de 

persona, quatre ballarins que interactuarien amb ella, a partir de la dansa, i que 

expressarien les seves emocions en conjunt. Així doncs, es mostrarien quatre 

tipus de violència que podríem veure clarament a la coreografia, amb els 

obstacles. Un cop hagués interactuat amb els obstacles, la ballarina se sentiria 

més segura de seguir endavant i continuaria el camí amb més positivitat. Per tant, 

continuaria en tot moment expressant-se a partir de la dansa però, cada cop, amb 

més seguretat. 

  

Finalment, la protagonista despertaria del somni i per tant, la tornaríem a trobar en 

el mateix lloc d’inici, on l’hauríem presentat. Obriria els ulls i faria un sospir de 

superació i d’alegria, acompanyat d’un somriure, com a conclusió i satisfacció del 

somni que hauria tingut. 

  

Aquesta idea la vàrem pensar perquè fos gravada en exteriors, ja que li volíem 

donar un toc de realitat i naturalesa a la història i creiem que la llum ens podria 

quedar molt més autèntica. Pel que fa a les tècniques utilitzades amb la càmera, 

ens vam imaginar gravant tot aquest videoclip en base al drone, amb moviments 

de càmera rotatius, per anar seguint la nostra ballarina i, alhora, poder contemplar 

tot el paisatge que l’envolta. Un dels nostres objectius a mostrar és la bellesa de 

plans més generals, com pot fer el drone amb plans detall, que creiem que són 

molt expressius. 

  

 



 25 

3.4.1 Sinopsi 

 

Una noia jove, d’aparença estable, es troba a la passarel·la d’un estany. De cop i 

volta es troba immersa en un somni en el qual haurà de superar diferents 

obstacles. Ella els calmarà, fins que l’acompanyaran en el seu camí. Finalment es 

desperta. 
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3.4.2 Lletra de la cançó 

 

  

  

 

Veig la llum el reflex de l’aigua 

 avui recordo qui sóc 

Bufa el vent, i s’emporta l’aire 

he abusat de la sort 

  

I en un tres i no res 

han canviat el color dels teus ulls 

On t’amagues vell vers 

de promeses fetes amb orgull 

La il·lusió d’un record 

un perfum que s’escapa entre els dits 

Canviant la direcció 

el cor fort i avançar sense por 

  

Caminant… 

Amb força… 

Caminant… 

Amb força… 

  

Desperto amb un somriure i sóc feliç 

acariciant l’olor que em mou 

si tinc tristor, busco alegria 

  

Penso que seria més bonic 

si les hores s’aturessin 

per sentir com creixen les ales 

Tanco els ulls, per veure-hi més clar 

i entro en el meu món 

I al volar, la lluna se’n va 

i em deixa tot sol 

 

Caminant… 

Dins un fals somni per fer-me gran 

Amb força… 

Vull notar la teva pell 

Caminant… 

La sensació d’escalfor dels teus llavis 

 

Amb força… 

Canviant la direcció del vent 

Caminant… 

Camina amb força i no miris enrere 

Amb força… 

Que una llàgrima trista no valgui la 

pena 

Caminant… 

Imagina un lloc, on la sort jugui igual 

per tothom 

Amb força… 

Busca-la, canviant la direcció del vent 
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3.4.3 Realització del tractament 

  

Hem realitzat un tractament en el qual s’hi presenta un resum de tot el que 

necessitarem i tot el que apareixerà en el nostre videoclip per tal d’exposar-ho al 

grup, al nostre tutor, als ballarins que formaran part d’aquest projecte audiovisual i 

a la coreògrafa perquè pugui realitzar correctament els passos en relació amb la 

història. Així doncs, el tractament ajuda a imaginar quines idees volem reflectir en 

el projecte. En definitiva, ajuda a imaginar el videoclip en si. 

 

Veure Annex 3. 

 

A continuació expliquem els diferents apartats que formen el tractament i que 

creiem que son els més importants per a entendre el videoclip:  

     3.4.3.1 Personatges 

 

Hem parlat de cada un dels personatges així com una breu presentació que els 

defineix, per tal de conèixer-los millor. També hem parlat del vestuari, el 

maquillatge i el pentinat que portaran els nostres ballarins per fer-nos una idea de 

com serà la seva posada en escena.  

 

     3.4.3.2 Localitzacions 

 
Per tal de fer-nos una idea d’on situarem als protagonistes del videoclip, vam fer 

l’apartat de localitzacions explicant el què hi passarà en cada escena i localització. 

Així doncs, les imatges del llac (món real) van ser pensades per rodar-les o a 

l’Estany de Banyoles o al Pantà de Sau. La part del bosc (somni), pensada per 

rodar-se a la zona volcànica de la Garrotxa i/o a la Fageda d’en Jordà. La part del 

grup pensada per ser rodada a les cabanes d’Argelaguer, ja que és el lloc d’origen 

del grup, o Castellfollit de la Roca.  
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     3.4.3.3 Timeline 

 
Aquest apartat creiem que és dels més importants del tractament per tal de 

mostrar detalladament com serà la peça audiovisual simplement fent una ullada, 

mitjançant imatges extretes de la xarxa que expliquin la història visualment. 

D’aquesta manera, el timeline inclou cada segon i minut de la cançó, juntament 

amb la lletra d’aquesta i l’acció que hi passarà.  

  

3.4.4 Coreografia i simbolisme 

 

La coreografia del nostre videoclip ha estat pensada i realitzada per la mateixa 

protagonista Elsa Latorre. L’Elsa ha estat ballarina de Hip-Hop durant molts anys 

fins que va decidir deixar de banda aquest estil per dedicar-se a la dansa 

contemporània. Així doncs, vam contactar amb ella perquè creiem que encaixava 

en el perfil que buscàvem perquè té suficients capacitats de muntar una 

coreografia ja que també ha sigut professora en una escola de dansa. Per tant, 

l’Elsa va muntar tota la part de la coreografia, ensenyant-la als altres quatre 

ballarins els dia de l’assaig i posant idees en comú entre tots cinc per acabar de 

maquetar-la. 

 

La coreografia ha estat pensada únicament amb la lletra de la cançó juntament 

amb algunes apunts que nosaltres li havíem demanat en el tractament del nostre 

treball. D’aquesta manera, l’Elsa va realitzar una coreografia complexa, pensada 

per a tot tipus de públic, la qual, fins i tot, té un missatge a donar, ja que inclou 

certs moviments relacionats amb la violència, tant física com psicològica. Pel que 

fa la psicològica ho veurem expressat en el sentiment de possessió i egoisme, 

cosa que trobem en el moment que la nostra protagonista interactua amb tres dels 

quatre ballarins, ja que és la més comuna. Amb l’últim dels ballarins hi efectua la 

violència física.  

 

Amb això, volíem reflectir un tipus de dansa interpretada per una dona, en la qual 

tingués especial importància la bellesa d’aquesta i la seva llibertat a l’hora 
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d’expressar-se. En relació amb aquest simbolisme, ho trobareu a l’apartat 2.5; El 

sexisme en els videoclips.  

3.4.5 Localitzar 

 
Per tal de poder escollir i definir les diferents localitzacions de rodatge, ens vàrem 

reunir tot l’equip per dirigir-nos a les que teníem en ment a l’hora de realitzar el 

tractament, per tal de decidir si ens funcionaran per les intencions i les necessitats 

del videoclip. El lloc de sortida de totes les localitzacions serà des de la ciutat de 

Vic. A continuació les exposem totes i mencionem quines seran les seleccionades 

finalment amb el mapa corresponent de la zona i el trajecte fins a aquesta. 

3.4.5.1 Estany de Banyoles  

 

  
Fig. 3 Ruta i Localització Estany de Banyoles 

 
 
En aquesta localització volíem rodar la primera escena amb la ballarina 

protagonista del videoclip. Sabíem que era realment important, ja que és l’espai 

que veurem a l’inici del videoclip. Buscàvem un lloc amb un entorn molt visual, el 

qual ens ajudés a transmetre l’essència del videoclip i ens proporcions un ambient 

calmat i de somni. 

Banyoles ens va semblar un lloc idoni per iniciar el nostre videoclip, ja que ens va 

la llum és preciosa, així com també els reflexes de l’aigua. Al fixar-nos bé amb la 

plataforma de fusta, ens vàrem adonar de la impossibilitat d’arribar a tocar l’aigua 
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amb la mà, ja que la passarel·la està massa elevada. Així, la protagonista ja no 

podia agafar el vaixell de paper de l’aigua, per tant, a l’inici del videoclip, la 

protagonista llençarà una pedra a l’aigua per tal d’entrar en el somni.  

 
 

   
 

 
Fig. 4 Passarel·la Estany 
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 3.4.5.2 Fageda d’en Jordà 

 

  
Fig. 5 Ruta i Localització Fageda d'en Jordà 

En aquesta localització ens imaginàvem tota la part de la coreografia principal. El 

que buscàvem era un espai envoltat de vegetació, amb un camí ample central, per 

tal que fos apte per volar el drone. D’un inici ens va agradar el punt on hi ha 

l’oficina de turisme de la Fageda, el punt on comencen les rutes de carro i 

excursions programades cada diumenge que atrauen a molts turistes i residents 

dels voltants. Però aquest ja era un impediment, necessitàvem un punt amb 

menys trànsit de gent. Tanmateix, el terra era massa pedregós, si els ballarins 

havien de saltar podria ser perillós. Així que vam decidir canviar de zona de la 

fageda per tal d’estar més tranquils el dia de rodatge, per la concentració dels 

ballarins i per nosaltres mateixos, al no ser gaires membres de l’equip és complicat 

destinar una persona a tallar el camí. Finalment, vam trobar un espai a cinc minuts 

d’aquesta entrada que no era tan transitat, complia amb totes les característiques 

que nosaltres estàvem cercant; un camí ample, poc transitat i amb arbres dels 

quals podrien sortir els ballarins. 

 

Per altra banda, ens naixia un nou problema; la fageda no està florida. Per tant, o 

col·locàvem una flor o buscàvem un nou lloc florit. Així, vàrem decidir buscar una 

nova localització per afegir entre el bosc del somni i el despertar al llac. 
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Fig. 6 Fageda d'en Jordà 
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3.4.5.3 Mirador de Castellfollit de la Roca 

 

  
Fig. 7 Ruta i Localització Castellfollit de la Roca 

 
     

Al mirador de l’Església de Castellfollit de la Roca és un dels lloc on imaginàvem 

fer el playback del grup. Buscàvem un lloc amb encant, amb vistes privilegiades, 

que tingués significat per al grup i, també, que creés un cert dinamisme amb les 

altres localitzacions. Només d’arribar, ja vam veure que aquest era un lloc ideal 

per la part del playback del grup. El cingle d’aquest mirador podria donar un valor 

afegit a les imatges, ja que la vista des del drone pot ser espectacular. 

 

Per tal de rodar al mirador vam haver de fer un instància a l’Ajuntament de 

Castellfollit de la Roca, veure Annex 4. 

 

  
Fig. 8 Mirador Castellfollit de la Roca 
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3.4.5.4 Cabanes d’Argelaguer 

 

  
Fig. 9 Ruta i Localització Cabanes d'Argelaguer 

 
Una de les idees inicials que teníem en ment era rodar la part del playback del 

grup a les Cabanes d’en Garrell a Argelaguer, ja que tots ho recordàvem com un 

lloc amb molt d’encant. El dia que tot l’equip vàrem anar a localitzar, ens vàrem 

adonar que, molt bona part d’aquestes cabanes, havien estat destruïdes i que, 

potser, no era una bona localització, tal i com ens imaginàvem. Per sort, ja teníem 

com a fitxatge el mirador de Castellfollit de la Roca. A més, els membres del grup 

ens van comentar que ja hi havien gravat anteriorment a les cabanes d’Argelaguer 

i que per tant, preferien innovar i mostrar imatges diferents en els seus videoclips.  

 

 
 

Fig. 10 Cabanes d'Argelaguer 
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3.4.5.5 Prats de la Pinya  

  
   Fig. 11 Ruta Prats de la Pinya         Fig. 12 Localització Prats de la Pinya 

  
  
Davant la necessitat de buscar un lloc florit ens vàrem desplaçar a la Pinya, un 

poblat rural ubicat al costat d’Olot. A la Pinya hi ha diversos camps plens de colza 

rodejats de muntanyes i paisatge verd. En aquesta escena només hi apareixerà la 

protagonista, simularà ser el final del camí (Fageda). El que buscàvem en aquest 

cas era un espai que simbolitzés llibertat i maduresa, alhora que continués tenint 

aquest encant que hem buscat en totes les localitzacions del videoclip. 

Fig. 13 Prats de la Pinya 
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Fig. 14 Prats de la pinya 2 

 

3.4.6 Guió literari 

  

EXT. / LLAC BANYOLES / VESPRE 

Comença a sonar la música i alhora ens contextualitzem a l’estany de Banyoles 

amb un pla general. Mica en mica, ens anem acostant a la passarel·la, on veiem 

una noia asseguda a la punta. Tranquil·lament, la noia va mirant-se i jugant amb 

l’aigua. 

  

De sobte, veu un vaixell de paper flotant a l’aigua (metàfora de viatge), s’acosta 

per recollir-lo i, en el moment que el toca, tanca els ulls. Ho veiem a càmera lenta i 

en primeríssim primer pla. 

  

EXT. / BOSC / DIA 

La noia obra els ulls, té el vaixell a la mà, però el fons ha canviat. Aixeca la mirada 

i veu que està al bosc. Tranquil·lament, torna a deixar el vaixell al terra i 

s’incorpora poc a poc. 

  

La noia va caminant entre els arbres i es va expressant, en tot moment, a través 

de la dansa contemporània, es para a tocar els arbres, les plantes, les fulles, etc. i 

en veiem les textures en detall. 

  

De sobte, la noia comença a accelerar. Els quatre personatges es troben amagats 

darrere els arbres. A mesura que la noia dansa, davant d’aquests, aniran sortint 
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del seu amagatall. En el moment que han sortit els quatre, la rodegen i la tiren 

sotilment al terra. Tots cinc comencen a dansar, la noia des del terra i els quatre 

personatges al seu voltant. Observem aquesta dansa amb un pla zenital. 

 

En tot moment la dansa sembla una lluita, un estira i arronsa però, de cop, els 

quatre personatges es tranquil·litzen. 

 

En aquesta part veurem intercalades les imatges del grup fent playback. 

Simbolitza que el grup li diu a la noia que no ho deixi córrer, que se’n sortirà. 

 

Els quatre personatges aixequen la noia del terra, sostenint-la pels braços fins 

portar-la al principi d’un camí. Els quatre es queden quiets, fent una forma entre 

ells, simulant la calma de la consciencia i la deixen marxar. 

 

EXT. / CAMP DE FLORS / TARDA 

La noia va caminant entre les flors, respirant amb llibertat després d’haver pogut 

superar els seus obstacles. Agafa una flor del camp i l’olora tot tancant els ulls. 

  

EXT. / LLAC DE BANYOLES / VESPRE 

La noia es desperta del somni davant del llac on es trobava a l’inici. Es torna a 

veure reflectida a l’aigua. Obre la mà i veu que hi té la flor que havia recollit al 

somni. Somriu i tanquem amb una fosa a negre. 

3.4.7 Guió tècnic 

El guió tècnic és imprescindible en una producció, per tal de poder fer una bona 

planificació i no perdre temps en els rodatges, ja que serveix per marcar cada pla, 

els enquadraments, el moviment de la càmera, l’acció que s’ha de fer i la 

postproducció que es realitzarà a la imatge. 

 

Quan es fa un guió tècnic es tracta de tancar-lo al màxim possible, ja que facilita la 

feina després. Ara bé, davant la impossibilitat de quedar amb el grup per tal de fer 

un assaig de rodatge ens obliga a improvisar els plans del grup. 

 

El guió tècnic complert es pot veure a l’Annex 5. 
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3.4.8 Storyboard 

 

L’storyboard és molt important per tenir una planificació visual de cada pla, així, hem 

realitzat l’storyboard al mateix moment que el guió tècnic, fins i tot, en alguns casos, el 

primer pas ha estat dibuixar el pla, ja que se'ns fa més intuïtiu per, després, realitzar el 

guió tècnic.  
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3.4.9 Pla de treball 

El pla de treball ens serveix a nosaltres per planificar-nos les setmanes, els dies, 

per tal de finalitzar el videoclip la data prevista.  

       

        



 42 
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3.4.10 Càsting 

A continuació exposem les necessitats i els objectius que ens hem plantejat a 

l’hora de fer el càsting, per tal d’aconseguir els millors actors possibles per 

interpretar els papers proposats en el nostre videoclip. 

  

L’actuació dels cinc personatges no serà remunerada, però no per això baixem les 

expectatives a l’hora de fer la millor selecció . 

 

Els requisits per als nostres personatges eren: 

 

- Protagonista: 

Una noia amb experiència en interpretació i en dansa contemporània. Amb 

els trets físics d’una noia al voltant dels 20-30, que transmeti sensació 

d’innocència i tendresa, físicament ben preparada. 

 

- Quatre actors/ballarins secundaris: 

Alta capacitat a l’hora d’interpretar sensacions a través de la dansa. Gent 

amb experiència en la dansa, no estrictament contemporània, ja que 

qualsevol dansaire es pot adaptar a la breu coreografia. 

 

 - Noi 1: Noi al voltant dels 20-25, dansaire, imponent i alegre.  

 - Noia 1: Noia al voltant dels 20-25, dansaire, imponent i alegre 

 - Noi 2: Noi al voltant dels 20-25, dansaire, imponent i alegre. 

 - Noia 2: Noia al voltant dels 20-25, dansaire, imponent i alegre. 

3.4.10.1 Selecció  

Podríem referir-nos a l’apartat com a cerca, ja que, amb el pressupost escàs, som 

nosaltres les que ens hem de moure per aconseguir dansaires. 

 

Després de contactar amb l’Elsa Latorre, ella, es va oferir per realitzar la 

coreografia i, alhora, ser la protagonista del videoclip. Per tant, ja sols ens faltaven 

els 4 ballarins que farien d’obstacles en la història.  



 45 

 

Primerament, vàrem contactar amb diferents escoles de ball de Vic, però trobàvem 

dificultat en treballar amb gent desconeguda, ja que podíem trobar una falta de 

compromís al fer-ho desinteressadament. Finalment, vàrem contactar amb l’Esbart 

Manresà, coneguts d’una integrant del grup, dels quals, 4, es varen oferir amb molt 

entusiasme.  

 

També hem realitzat el mateix model de contracte de cessió d’imatge per a cada 

ballarí igual que amb els membres del grup. Veure Annex 1. 

 

Protagonista 

Elsa Latorre Díaz, 24 anys 

  
 Fig. 15 Elsa Latorre 
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Personatges secundaris 

Ballarí 1: Xavier Serra Vila, 21 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballarina 2: Anna Llobet Mas, 22 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 16 Xavier Serra 

Fig. 17 Anna Llobet 
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Ballarí 3: Adrià Guitart Pujol, 27 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballarina 4: Sònia Serra Vila, 22 anys 

 
Fig. 19 Sònia Serra 

Fig. 18 Adrià Guitart 
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3.4.11 Direcció de fotografia  

La llum està pensada per a cada localització per tal que el món real (Estany de 

Banyoles i Castellfollit de la Roca) tinguin relació, així com la tindran La Fageda i 

el camp de colza.  

 

Pel que fa als plans, tots tindran correlació, com ja hem comentat vàries vegades, 

crearem una harmonia estètica mitjançant la combinació de plans generals i 

tràvelings del drone amb la bellesa dels primers plans i plans detalls.  

 

Fig. 20 Pla General i Pla Detall 
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3.4.11.1 Localització 1 - Estany de Banyoles 

L’hora de rodatge serà entre les 18:00h i les 21:00h del vespre, per tal 

d’aconseguir una llum més difusa i apagada, ja que el Sol començarà a baixar i no 

serà la llum potent del mig dia. Els colors que predominen són el blau amb tons de 

taronja. El blau simbolitza la tranquil·litat, la serenor, la contemplació i la 

introspecció, la serietat i la soledat, les sensacions que sentiria la nostra 

protagonista en el moment d’endinsar-se al somni, així com en el moment de 

sortir-ne. Per altra banda, el taronja simbolitza la vitalitat, l’estímul i l’optimisme 

lleuger en la immensitat de la serenor blava.  

3.4.11.2 Localització 2 - La Fageda d’en Jordà 

L’hora de rodatge serà entre les 10h i les 15h del matí, per tal d’aconseguir una 

llum clara i directe. Volem crear un ambient de somni amb les clarianes que es 

veuran a través dels arbres, juntament amb un ambient íntim que crearà la 

presència dels arbres. La immensa presència del color verd simbolitza l’expansió i 

el creixement de la protagonista en la seva lluita amb els obstacles. Els tons 

marrons que marquen el camí simbolitzen l’estabilitat. 

 
Fig. 21 Il·luminació Fageda d’en Jordà 
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3.4.11.3 Localització 3 - Els Prats de la Pinya 

El rodatge dels camps està pensat per dur-se a terme a les 15h, per tal 

d’aconseguir una llum central. El groc del colza simbolitza l’alegria, la intel·ligència, 

l’optimisme i la claredat que aconsegueix la protagonista al final del somni.  

3.4.11.4 Localització 4 - Mirador de Castellfollit de la Roca 

En aquesta localització ens interessa molt que la llum sigui semblant a la llum de 

Banyoles, ja que ambdós són la connexió amb el món real. Per tant, el rodatge 

serà entre les 19h i les 20h, per aconseguir la posta de sol. El color que 

predominarà serà el verd simbolitzant el creixement de la protagonista, a la qual 

transmeten ànims des del món real. Tanmateix, hi haurà presència del blau i del 

taronja al cel, mostrant la serenor i l’optimisme presents en tot el videoclip.  

 

 

Fig. 22 Il·luminació Prats de la Pinya 

Fig. 23 Il·luminació Castellfollit de la Roca 
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3.4.12 Vestuari, maquillatge i pentinat 

 

La nostra protagonista tindrà dos vestuaris 

diferents segons la situació on es trobi, en la 

realitat i en el somni. Així doncs, al món real 

anirà vestida amb uns pantalons de color 

negre, una samarreta bàsica de color blanc, 

una texana i unes bambes blanques. Mentre 

que en el somni durà un vestit blanc, que 

pensem que concorda amb el somni per fer-

ho més verídic i amb sabatilles de dansa 

clàssica que li donaran un toc fi a més de 

permetre-li a la ballarina comoditat a l’hora 

de realitzar la dansa contemporània.  

 

 

Els quatre ballarins que 

simulen els obstacles de la 

protagonista en el seu somni, 

tots aniran iguals vestits 

siguin homes o dones. Així 

doncs, portaran un vestuari 

semblant al de la nostra 

protagonista en la vida real; 

uns pantalons negres, una 

samarreta blanca bàsica i 

unes sabatilles esportives 

que siguin còmodes per ballar.  

 

El maquillatge de la nostra protagonista serà natural, amb ombres difuminades i un 

il·luminador als llavis. Tot plegat complementarà amb la naturalitat del paisatge i la 

senzillesa del vestuari. Pel pentinat hem pensar en un recollit perquè no li faci 

nosa el cabell a la cara mentre aquesta balla. Així doncs, hem pensat en un recollir 

Fig. 24 Referent Vestuari protagonista 

Fig. 25 Referent Vestuari ballarins 
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amb una trena d’espiga decorada amb una diadema de flors blanques artificials 

per donar-li un toc de bellesa i naturalesa alhora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els quatre ballarins aniran amb una base facial per tal de donar-li una mica de vida 

als rostres i, sobretot, per una il·luminació millor davant de càmera. En quant al 

pentinat de la resta de ballarins és lliure, simplement demanem que no se’ls posi a 

la cara a l’hora de ballar.  

3.3.13 Pla de rodatge 

 

A continuació us adjuntem el pla de rodatge de tot el que engloba la coreografia 

del nostre videoclip i l’inici i el final d’aquest. Pel que fa el pla de rodatge del grup 

no el vam poder realitzar ja que no vam poder-ho preveure per falta de coordinació 

amb el grup. Així com tampoc els troben inclosos ni en el guió tècnic ni a 

l’storyboard. 

 

Fig. 26 Referent pentinat i maquillatge protagonista 
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3.3.14 Finançament / Pressupost 

Hem realitzat un pressupost, amb dades reals, per tal de poder preveure les 

despeses del nostre projecte audiovisual. 
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Taula 2. Pressupost real 

 

Tanmateix, hem creat un pressupost fictici amb dades reals extretes de les 

pàgines web Lavinia i Falcofilms per saber quines despeses haguéssim tingut en 

realitat. Veure Annex 6. 
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4. Rodatge 

4.1 Diari d’assaig 

 

17/04/2016 - La Fageda d’en Jordà i Prats de la Pinya 

 

Gemma Buxaderas, Inma Martí i Cristina Vela: Operari de càmera i direcció 

 

El dia de l’assaig vam quedar a les 10h del matí tot l’equip amb els ballarins. 

Primerament, vàrem esmorzar plegats per tal de posar-nos al dia i explicar-los 

com funcionaria tot. A les 11h ens dirigíem a la primera localització d’Olot, la 

Fageda d’en Jordà. L’Elsa, la protagonista, va ensenyar als altres ballarins 

secundaris la coreografia de dansa contemporània i la interacció que aquesta 

comportava entre tots.  

 

En algunes ocasions, els dirigíem per fer quatre retocs de la coreografia perquè, 

així, s’acostés més a la idea que teníem. 

 

Durant tot l’assaig vàrem estar gravant amb les càmeres, per fer una simulació 

dels diferents plans que teníem en ment i visualitzar com s’hauria de moure el 

drone el dia del rodatge. 

 

 

 

Fig. 27 Assaig coreografia 
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Seguidament, ja només amb l’Elsa, ens vam dirigir als prats de la Pinya, per tal 

que ella pogués conèixer el lloc, practicar el desenvolupament final de la 

coreografia assajada anteriorment i quadrar de la millor manera els dos espais. 

Vàrem aprofitar, també, per fer les proves de maquillatge i vestuari de l’Elsa. Vam 

finalitzar l’assaig a les 15h. 

 

Incidències: El terra no era apte per segons quins passos de la coreografia, ja 

que estava pensada per realitzar alguns passos al terra, el vestuari podia 

embrutar-se massa i provocar errors de ràcord. L’Elsa va adaptar la coreografia a 

les necessitats de l’entorn. 

 

 

Fig. 28 Assaig coreografia 2 

Fig. 29 Assaig Prats de la Pinya 



 63 

4.2 Diari de rodatge 

4.2.1 Primer dia 

18/04/2016 - Mirador de Castellfollit de la Roca 

 

Albert Arrabal: Operari de Drone 

Gemma Buxaderas, Inma Martí i Cristina Vela: Operari de càmera i direcció 

 

A les 16h de la tarda ens vam trobar tots els membres de l’equip amb el grup, al 

mirador de Castellfollit de la Roca, per tal de poder enregistrar les imatges 

necessàries del playback de la cançó.  

 

Teníem previst començar el rodatge a les 19h ja que és el moment en el que el sol 

es pon. Ara bé, el temps no acompanyava i, per aquest motiu, vam decidir obviar 

la posta de sol. Vàrem plantejar-nos que, si podíem coincidir un altre dia amb el 

grup, repetiríem el rodatge amb la posta de sol com havíem acordat en un inici, 

quedant-se aquest dia de rodatge com un assaig.  

 

Després de muntar tots els instruments i de posicionar els membres del grup, vam 

començar el rodatge amb el drone. Teníem la cançó de fons amb uns altaveus 

Bluetooth, mentrestant, el grup cantava per sobre. Vam haver de tenir molta cura 

en apartar tot el material de rodatge i en amagar-nos, ja que, sinó, podíem 

aparèixer al camp de visió del drone. 

 

Seguidament vam col·locar les càmeres reflex amb el trípode i vam rodar tots els 

plans del grup més tancats i estàtics.  

Fig. 30 Rodatge del grup 
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Fig. 32 Assaig playback 

 

Incidències: A causa del mal temps, les precipitacions i la falta de llum, vam 

haver d’avançar el rodatge dues hores. El drone no va poder enregistrar tots els 

plans desitjats a causa del vent i la possible pluja sobtada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 SET del grup 
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4.2.2 Segon dia  

24/04/2016 - La Fageda d’en Jordà 

 

Albert Arrabal: Conductor de Drone 

Gemma Buxaderas, Inma Martí i Cristina Vela: Operari de càmera i direcció 

 

A les 11h del matí, tot l’equip, juntament amb els ballarins, ens trobàvem al bosc 

de la Fageda d’en Jordà. Primerament vam maquillar i vestir tots els personatges, 

dedicant-hi una hora sencera.  

 

 

Fig. 33 Maquillatge i perruqueria rodatge 
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A les 12h començàvem el rodatge amb drone, des d’un principi, però, ja veiem 

moltes possibilitat que no vàrem incloure en el pla de rodatge, així que, tot en sí, té 

gran part d’improvisació. Amb el drone vam repetir la coreografia des de diferents 

moments concrets, tot guiant a l’Albert, el conductor del drone, ja que havia d’anar 

caminant enrere, vigilant que el drone no xoqués amb cap arbre.  

 

Seguidament vam gravar la coreografia per parts amb les tres càmeres reflex, des 

de punts de vista diferents i, de nou, centrant-nos més amb plans detalls i 

expressions. 

 

A les 14h acabàvem el rodatge a la Fageda i ens dirigíem cap als prats de la 

Pinya.  

 

Incidències: El dia estava ennuvolat, tot plegat teníem clarianes i tot plegat 

dominava la foscor, ens va allargar el rodatge. 

 

 

 

 

Fig. 34 Rodatge coreografia 

Fig. 35 Plans rodatge 
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24/04/2016 - Prats de la Pinya 

Albert Arrabal: Conductor de Drone 

Gemma Buxaderas, Inma Martí i Cristina Vela: Operari de càmera i direcció 

 

Just després d’acabar el rodatge a la Fageda d’en Jordà, ens vam dirigir als prats 

de la Pinya, hi arribàvem a les 15h.  

 

De nou, gravàvem, primerament, amb el drone els plans generals de la 

protagonista caminant pel mig del camp. Les possibilitats que ens oferia el drone 

en aquests camps eren infinites, així que, novament, ens saltàvem el pla de 

rodatge per una millora del videoclip. 

 

 

 

 

 

Mitja hora més tard, ens disposàvem a gravar els primers plans amb les càmeres 

reflex. Acabàvem el rodatge a les 16:30h 

 

 
Fig. 37 Rodatge 2 Prats de la Pinya 

Fig. 36 Rodatge 1 Prats de la Pinya 
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Incidències: D’un inici teníem previst que l’Elsa travessés el camp, però sota les 

flors hi havia ortigues. Vam haver de gravar a través d’un petit camí que hi havia a 

la meitat del camp.  

 

La bateria del drone es va acabar i, aquest, va caure enmig del camp. Per sort 

només es va quedar en un ensurt. 

 

24/04/2016 - Estany de Banyoles 

Albert Arrabal: Conductor de Drone 

Gemma Buxaderas, Inma Martí i Cristina Vela: Operari de càmera i direcció 

 

Arribàvem a Banyoles a les 17h. La primera intenció era dinar i a les 19h gravar 

amb la posta de sol. Però sorgia un nou problema, el temps, de nou, se’ns girava 

en contra i podia començar a ploure en qualsevol moment. Així, vam tirar pel dret i 

vam començar a rodar, ja que, de totes maneres, ja coincidia amb la llum que 

vàrem gravar a Castellfollit de la Roca. Abans, però, vam haver de demanar a una 

parella que festejaven a la punta de la passarel·la si ens podien fer el favor de 

deixar-nos el lloc.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 Parella festejant 
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A les 17:30h inicia el rodatge amb els plans del drone. 

 

 

A les 18h ja gravàvem amb les càmeres reflex tots els primers plans i plans detall 

necessaris de la nostra protagonista, així com diferents plans recurs de l’entorn de 

l’estany. 

 

Incidències: El dia estava molt tapat i, com a conseqüència, no teníem la llum 

necessària per crear el reflex que ens hagués agradat a l’aigua. 

 

 

Fig. 39 Rodatge Drone Banyoles 

Fig. 40 Rodatge càmeres Banyoles 
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5. Postproducció 

5.1 Muntatge 

Primerament, abans de començar a editar hem organitzat tots els clips, per tal de 

poder-los trobar més ràpidament i seguidament hem creat un projecte nou amb la 

mateixa resolució que van ser enregistrades les altres imatges, 1280px*720px 

(HD).  

 

Per al muntatge principal hem fet servir el programa d’edició de vídeo Final Cut 

Pro i per complementar amb aquest també hem utilitzat Adobe After Effects CC 

2014, per poder corregir el color a més d’estabilitzar alguns clips que se’ns movien 

a causa del temporal. 

 

Un dels aspectes principals que hem hagut de tenir en compte ha estat 

sincronitzar els clips amb l’àudio per a que el playback vagi a l’hora amb la cançó i 

també perquè la coreografia quadrés amb la melodia. Un cop fet aquest pas, ens 

hem centrat amb la composició dels plans. 

 

5.1.1 Ritme 

Pel que fa aquest apartat, ha variat força des d’un inici ja que la primera versió 

d’edició del muntatge era molt més lenta. A partir d’haver fet la tutoria amb el 

nostre tutor, en Marc Oller, ens va aconsellar donar-li més dinamisme als clips 

per tal que hi hagués més joc de plans. 

Fig. 41 Versió 1 Muntatge 
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Així doncs, la segona versió que li vam mostrar al tutor ja era més dinàmica tot i 

que encara podíem treure-li més suc al muntatge per tal que la coreografia, que 

composa gran part del nostre videoclip, es veiés més potent i reforçada. D’aquesta 

manera, vam seguir les pautes donades pel tutor creant així la última versió i 

definitiva de la nostra peça audiovisual.  

 

El resultat ha estat el desitjat ja que hem aconseguit un ritme molt picat en quant a 

les imatges i els plans del videoclip. 

5.1.2 Tractament de la Imatge 

A conseqüència de treballar amb les càmeres reflex i el drone, la tonalitat de 

colors de les imatges varia bastant.  

Fig. 42 Versió definitiva Muntatge 

Fig. 43 Tonalitat captura Drone 
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Així doncs, hem hagut de retocar-ho mitjançant el programa d’edició Final Cut Pro, 

donant els mateixos valors a cadascun dels clips enregistrats. Per tant, hem hagut 

de tocar el balanç de blancs del programa així com la opció de Match Color que 

permet copiar les tonalitats d’un clip i enganxar-los als desitjats. Tot i així, hi ha 

moments en els que varia força el color del resultat final però no és perquè no 

haguem tocat sinó que depèn de si és més abundat l’aparició d’arbres (imatges 

més verdes) de si apareix més el terra (imatges més marrons). 

 

        
Fig.  45 Abans i després Match Color 

 

 

A continuació us adjuntem unes imatges del projecte per tal que es pugui 

comparar la diferència del color d’un clip a un altre una vegada haver fet el canvi 

de color: 

 

Fig. 44 Tonalitat captura Reflex 
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A més, la part de la coreografia de la ballarina es tracta d’un somni i així ho voliem 

fer afegint un efecte al Final Cut Pro anomenat “radial”. Aquest crea una mena de 

cercles que retocant la intensitat podíem aconseguir un efecte desenfocat pels 

voltants fent-nos entrar millor al somni. Tot i així, el resultat no ens va acabar de 

convèncer ja que la imatge quedava massa distorsionada al també haver de 

canviar el color dels clips. Sobretot ens fallava en el moment que la noia es 

transporta al prat de flors. A continuació adjuntem una imatge amb l’efecte en 

qüestió que haguéssim fet servir:  

 

                 

                                 
Fig.  47 Efecte Radial Final Cut Pro 

Fig.  46 Match Color Final Cut Pro 



 74 

Finalment, pel moment que la protagonista es troba en els Prats de la Pinya, hem 

decidit modificar els paràmetres de color a través de l’exposició ja que ens 

permetia aclarir les imatges i simular la part del somni del videoclip. A continuació 

adjuntem unes imatges en les que es mostra el que hem explicat anteriorment:  

 

  
Fig.  48 Abans i després 

 

  
Fig.  49 Abans i després 

 

5.2 Difusió 

Pel moment, no hem pogut fer cap difusió del videoclip ja que estem a l’espera 

que el grup ens doni el vist i plau del resultat aconseguit. En el moment que ens 

donin en seu veredicte, començarem a difondre’l per tal que tothom qui vulgui en 

pugui gaudir. Més tard mirarem de presentar el videoclip a futurs concursos i altres 

opcions que se’ns ofereixin.  
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6. Hores dedicades 

 

A continuació us adjuntem la taula en la què hi afegim el seguiment d’hores 

realitzades al llarg d’aquest projecte, en total unes 330 hores, segons la durada de 

treball de cada etapa: 

 

Tasca Durada (hores) Dates 

Preproducció 

Brainstorming, definició de la 

idea, guió, storyboard i 

localitzacions 

 

150 

 

Gener / Febrer / Març / 

Abril 

Producció 

Rodatge 

 

40 

 

Abril 

Postproducció 

Edició i muntatge 

80 Maig 

Memòria 

Redacció de la memòria i 

pressupost 

60 Continu 

TOTAL 330 hores 

 

Taula 3. Hores dedicades 
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7. Tutories 

 

Cal dir que hem fet un seguiment bastant intens amb el nostre tutor, Marc Oller, ja 

que ens interessava molt la seva opinió com a gran professional del sector. Ens ha 

ajudat en tot moment a l’hora de prendre decisions pel que fa el muntatge del 

nostre videoclip. En un inici, teníem una versió inicial del muntatge la qual ha 

canviat totalment, cap a millor, fins arribar al resultat aconseguit. Això ha estat 

gràcies al nostre tutor que ens ha fet entendre que un videoclip ha de ser dinàmic i 

amb ritme i que gràcies al muntatge es poden fer miracles així com fer que la 

coreografia sembli molt més impactant del que ja era.  

 

Per tant, les tutories ens han servit molt tant a nivell professional com a personal, 

ja que es pot tenir una idea inicial bona però sense la supervisió d’un professional 

no hagués tingut una millora tan excel·lent. També cal agrair-li la feina feta a en 

Joan Frigola ja que sense ell no haguéssim aconseguit una estructura de treball 

tan complexa. A continuació us mostrem una taula amb totes les tutories que hem 

mantingut amb tots dos tutors:  

 

Data Tutoria Descripció 

16 de febrer 1ª Li hem explicat vàries de les idees que 
teníem però hem fracassat. Hem de buscar 
un tema més senzill tot i que volem fer 
aparèixer, de segur, una ballarina de 
contemporani (Elsa Latorre) 

23 de febrer 2ª Li portem una idea nova i ens l’accepta, li 
agrada. Pròxima feina a portar: un bon 
tractament i referents de vestuari, 
maquillatge, coreogràfics, etc.  

29 de febrer 3ª La tutoria l’hem realitzat amb el Joan Frigola, 
professor que ens supervisa i ajuda amb la 
part teòrica del treball. Ens ha guiat amb 
l’estructura del nostre treball i sobretot amb el 
marc teòric 

22 de març 4ª La tutoria s’ha donat per tal de fer un 
seguiment del nostre videoclip i de les idees 
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que teníem pensades a l’hora de gravar. 

7 d’abril 5ª Hem tornat a quedar amb en Joan Frigola per 
tal de solucionar dubtes que teníem sobre la 
part teòrica del treball i tot seguit hem creat 
un índex i una estructura de treball definitiu 

19 d’abril 6ª Hem quedat amb el nostre tutor Marc per tal 
de mostrar-li les imatges enregistrades el dia 
anterior amb el grup. Ens dóna el vist i plau ja 
que tenim suficient material per muntar. 

26 d’abril 7ª Hem ensenyat al nostre tutor el rodatge de la 
coreografia per tal que ens concretés alguns 
detalls i ens donés el vist i plau de totes les 
imatges enregistrades. 

3 de maig 8ª Li mostrem al nostre tutor la primera versió 
de muntatge de videoclip. Ens dóna 
indicacions per tal de retocar el muntatge de 
la millor manera i fer-lo més dinàmic. 

10 de maig 9ª Li tornem a mostrar una altra versió de 
muntatge amb els apunts que ens havia 
indicat. Li sembla molt millor i ens acaba de 
mostrar uns retocs finals per tal que quedi 
excel·lent. 

 

Taula 4. Tutories realitzades 
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8. Memòries Personals 

8.1 Gemma Buxaderas 

“Bufa el vent”  és una experiència que recordaré tota la vida. El primer pas de tots, per 

poder arribar aquí, fou escollir el grup i/o la temàtica del Treball de Final de Grau. A 

mitjans del curs passat ens proposàvem, juntament amb la Cristina Vela i la Sofia Lopez, 

realitzar un documental. Però per circumstàncies que ara mateix ni recordo, vàrem 

ajuntar-nos, finalment, amb la Cristina Vela i l’Inma Martí, amb qui he compartit una sèrie 

de treballs durant el grau. Com a grup, quedava clar, que funcionaríem.  

 

Fou a finals del curs passat, a l’entrega del videoclip “Ceràmiques Guzmán” per a 

l’optativa Taller de Videoclips amb l’Inma Martí, quan vàrem decidir realitzar un videoclip, 

ja que crèiem que, per els temps que venien (classes, pràctiques, feina, etc.) ens donaria 

un xic més de llibertat que un documental. Ens proposàvem ser un “equipàs” i confiàvem 

en que, sense problemes, trobaríem un grup que volgués col·laborar en la creació del seu 

propi videoclip.  

 

A principis d’aquest curs se’ns feia feixuc començar tot el procés de preproducció, però no 

per això desconfiàvem de les nostres capacitats. Al gener engegàvem amb força trobant-

nos amb els Hora de Joglar. Les sensacions que ens transmetien eren boníssimes i, crec, 

se’ns van encomanar.  

 

Un cop ens trobàvem començant la preproducció les sensacions amb l’Inma i la Cristina 

també foren boníssimes, ens trobàvem ben compenetrades i decidíem no repartir-nos els 

rols, ja que preferíem ser part d’un tot, ens ajudaríem en tot moment. Pel que fa la meva 

part, he gaudit molt planificant l’storyboard i rematant la genial idea original de la Cristina 

Vela, perfilant-la, fent-la de totes. A principis d’Abril estàvem a punt per engegar els 

rodatges.  

 

L’apassionant món de les càmeres i com veuen la realitat em fascina, de 3 càmeres i un 

drone n’hem fet una sola mirada. Si és cert que els dies de rodatge varen tenir una sèrie 

d’incidències, les quals ja n’hem parlat al llarg del treball, però, aquestes, no són tan 

negatives, ens han fet créixer com a professionals i, personalment, n’he après molt amb 

les meves companyes. En els moments que les previsions canviaven i tot se’ns girava, 

eren elles les que n’extreien la part positiva, fet que, a mi, m’era més costós, ja que 

m’ofuscava amb més facilitat. Agraeixo les seves paraules pacients en aquells moments. 
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Finalment, el resultat del rodatge fou molt positiu. Considero que va ser una gran 

experiència treballar amb l’Elsa Latorre, una gran persona, així com la col·laboració de 4 

amics de Manresa com a ballarins, van fer més amè i agradable el rodatge.  

 

Abans de finalitzar aquest projecte, crèiem que la postproducció seria un “pim pam”, però 

no fou així, per sort. Gràcies a aquest projecte hem tingut en Marc Oller com a tutor, un 

gran tutor, que ens ha guiat i aconsellat sense pèls a la llengua durant tot el projecte. 

Personalment, n’he après molt de la postproducció de “Bufa el vent” , de nou, gràcies al 

Marc Oller, ja que ens ha desafiat a treure tot el suc que duem dins.  

 

Sols em queda expressar l’emoció que sento quan veig que això, finalment, s’ha fet real. 

Que totes tres, juntament amb el nostre excompany i amic, Albert Arrabal, amb els nostres 

ballarins, amb en Marc Oller i amb els Hora de Joglar, hem realitzat un sol projecte que 

ens marcarà una etapa i que serà, per a totes nosaltres, una cara de presentació al món 

laboral.  

 

8.2 Inma Martí 

Com hem pogut comprovar al llarg d’aquest projecte, la creació d’un videoclip 

professional comporta tot el procés de creació d’una sèrie de fases necessàries i 

complexes per finalment arribar a la creació final d’un vídeo. 

 

Personalment crec que la fase inicial de recopilació teòrica i referencial de 

l’evolució del videoclip i la situació d’aquest en el mercat actual, ens va ajudar a 

situar-nos i a tenir una idea més àmplia de tot el que hi ha dins d’aquest mon, i així 

ja tenir una base important per començar a treballar en un treball d’aquestes 

característiques. Al no repartir diferents rols entre els membres del grup, hem 

pogut participar en totes les fases de producció del videoclip d’igual manera. 

Aquest és un aspecte que al finalitzar el treball valoro molt positivament, ja que 

m’ha permès participar en totes les fases i comprovar així quines són les que més 

m’interessen i em criden l’atenció, com per exemple direcció de fotografia, la cerca 

de localitzacions, vestuari i maquillatge, entre d’altres. 
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La fase de producció és un dels processos on no m’esperava que en fos tanta la 

feina. Primerament la tasca de buscar un grup musical que ens cedís la seva 

cançó, que m’ha servit per comprovar que no es fàcil que un grup estigui entregat 

a treballar i a col·laborar amb nosaltres i que a vegades, com va ser en el nostre 

cas és millor tenir més opcions. En aquesta fase també vam poder comprovar la 

dificultat de trobar actors, és més, en el nostre cas necessitàvem personatges que 

tinguessin nocions de ball, i encara ens va ser més complicat, igual que quadrar 

els horaris de tot l’equip, actor i amb els membres del grup. 

 

Personalment mai havia gravat un playback per a un grup de música i crec que un 

dels aspectes més importants és tenir uns bons altaveus per tal de motivar al grup 

i fer-los sentir com en un escenari. També hem pogut experimentar els 

inconvenients de fer un projecte per a un grup, ja que tot i que era un projecte 

nostre, un dels objectius principals era que el grup l’acceptes fer-lo oficial, i per 

tant, vam haver de tenir en compte els seus punts de vista i els seus interessos. 

 

Finalment valoro molt positivament aquest projecte, ja que m’ha servit com a 

experiència professional de treball en equip i també m’ha servit per comprovar que 

vull seguir formant-me i treballant dins de l’àmbit de la producció audiovisual. 

 

8.3 Cristina Vela 
 

Ja hem acabat el nostre projecte final de carrera i des d’aquest moment puc dir 

que em sento orgullosa d’haver format part d’aquesta gran experiència en la que 

no hem deixat d’aprendre en cap moment de nosaltres mateixes i de les 

companyes amb les que he tingut el plaer d’haver treballat i compartit aquest 

viatge. Després d’aquesta petita introducció em centraré més en aspectes 

concrets del treball i explicaré com he viscut la meva experiència amb la realització 

d’aquest treball final de grau.  

 

Quan vam començar al gener la preproducció, pel meu gust, va ser el més cansat 

de tot ja que, tot i que no haguem definit rols perquè volíem formar part i aprendre 

de totes les parts que conté la realització d’un videoclip, aquesta etapa és la que 
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menys em crida. Però va ser divertit tenir un primer contacte amb el grup i 

conèixer-los de la manera que ho vam fer ja que ens van convidar al seu local i 

vam sentir que teníem una il·lusió en comú, ells la música i nosaltres produir-los 

un videoclip amb una cançó seva.  

 

També cal dir que el contacte amb els ballarins va ser excel·lent perquè treballar 

amb persones d’aquest tipus fan la feina més amena i t’ho prens encara amb més 

entusiasme. Si hagués sigut al contrari, no haguéssim treballat de la mateixa ni 

possiblement haguessin sortit els resultats que hem obtingut.  

 

Pel que fa la producció, i parlant la relació que he mantingut amb les meves 

companyes, l’Inma i la Gemma, ha estat un plaer compartir idees i opinions de 

cadascuna. Crec que mai hauria treballat millor si no hagués realitzat aquest 

treball amb elles i s’ha de dir que ens hem avingut d’una manera especial. Per 

això, la creació d’aquest treball no ha sigut tan dura ni pesada, al contrari, en tot 

moment hem estat motivades i amb ganes de més.  

 

En quant a la preproducció, ha estat la part més feixuga tot i que és l’etapa d’una 

producció que més m’agrada, de fet, en un futur és al que em vull dedicar. Però 

res ha estat impossible i finalment hem aconseguit el resultat que esperàvem.  

 

Finalment, dir que el resultat desitjat no hagués estat possible sense l’ajuda, els 

consells i la paciència del nostre tutor Marc Oller, un professional del món del 

videoclip. Estem molt contentes d’haver-lo tingut com a tutor ja que confiem amb 

ell i el respectem envers la feina que realitza dia a dia.  
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9. Conclusions 

 
Després de 330 hores de feina, aquest projecte ha arribat a la seva fi. La creació 

d’aquest videoclip mostra la complexitat del procés de creació musical passant per 

totes les seves etapes. Durant el transcurs del projecte hem aplicat molts dels 

coneixements apressos al llarg d’aquests quatre anys, de la mateixa que hem 

aprés moltes coses per iniciativa pròpia ja que se’ns han presentat obstacles al 

llarg del treball. Així doncs, podem dir que hem assolit la gran majoria d’objectius 

establerts des d’un inici. 

 

Un aspecte molt positiu en la producció del nostre projecte ha estat tenir un bon 

equip de treball i també haver disposat de temps suficient per a la seva creació. A 

més, ens hem avingut molt bé i això ha donat peu a complementar idees, a posar-

nos d’acord de seguida i per a organitzar-nos de la millor manera. Així doncs, vam 

crear un calendari per tal d’anar seguint les pautes marcades dins d’un pla de 

treball que hem anat modificant al llarg de l’evolució del projecte.  

 

Les tres membres del grup ja tenim coneixement sobre els programes d’edició de 

vídeo que hem fet servir així com el Final Cut Pro o l’After Effects. Tot i així, ens va 

sorgir un imprevist que ha estat els canvis de color d’una càmera a una altra. Per 

tant, hem hagut de dedicar més temps a l’aprenentatge del canvi de color a través 

de Final Cut Pro. Ens ha costat esforç però ens ha servit com a experiència ja que 

el resultat ha estat positiu, a més de servir-nos per a un futur professional.  

 

Un dels nostres objectius era crear un videoclip amb pocs recursos i baix 

pressupost ja que no treballem per a cap empresa del sector, i així ho hem fet. 

Com a estudiants que som i pels pocs recursos que tenim, ens hem centrat en 

aconseguir una peça més visual i estètica, de la mateixa manera que crear una 

història complexa per tal d’allunyar-se del típic format de videoclip d’avui en dia.  

 

Pel que fa el grup Hora de Joglar, ha col·laborat positivament amb nosaltres en tot 

el procés de producció tot i que pensem que es podrien haver involucrat més.  
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Finalment, analitzem aquest projecte de final de grau com a una experiència 

excel·lent i com un aprenentatge per corregir errors en un futur professional. 

Estem molt orgulloses de la feina extreta i per això desitgem fer-ne difusió i 

aconseguir que aquest videoclip no es quedi sols en un treball de final de grau. 
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