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1.	INTRODUCCIÓ	
	

Per	a	nosaltres	el	treball	de	fi	de	grau	no	és	tan	sols	un	projecte	amb	la	finalitat	de	

concloure	 una	 etapa	 i	 posar	 en	 pràctica	 les	 diferents	 eines	 i	 conceptes	 que	 hem	

après	al	llarg	de	la	carrera,	sinó	que	és	el	nostre	últim	treball.	El	treball	que	posa	

punt	 i	 final	 a	 la	 nostra	 carrera	 i	 ens	 obre	 les	 portes	 a	 un	món	 professional.	 Un	

treball	en	el	qual	haurem	de	dedicar	moltíssimes	hores	 i	que	suposarà	compartir	

moltes	 estones	 juntes	 i,	 per	 tant,	 l’objectiu	 principal	 és	 que	 ens	 il·lusioni	 i	 ens	

motivi.		

	

Així	 doncs,	 després	 de	 valorar	moltes	 opcions	 i	 plantejar-nos	 realitzar	 diferents	

tipus	 de	 productes	 audiovisuals	 (curtmetratges,	 documentals,	 etc.)	 hem	 escollit	

realitzar	 un	 videoclip.	 Com	 a	 estudiants	 de	 comunicació	 tenim	 la	 necessitat	

constant	de	comunicar	emocions	i	sentiments,	ja	que	és	la	nostra	principal	vocació,	

i	hem	decidit	que	amb	la	musica	pot	ser	la	base	per	transmetre	allò	que	nosaltres	

volem	donar	a	 conèixer.	Des	del	nostre	punt	de	vista,	 el	videoclip	és	una	creació	

audiovisual	 que	 dóna	molta	 llibertat	 experimental	 i	 que	 no	 obliga	 a	 seguir	 unes	

pautes	determinades.	A	més,	es	tracta	d’un	format	en	el	que	no	és	imprescindible	

explicar	 una	història	 per	 tal	 de	 transmetre	 sentiments,	 sensacions	 o	 simplement	

explicar	uns	fets.	De	vegades,	tan	sols	amb	música	pots	explicar	molt	més	que	amb	

paraules	o	amb	una	història	narrativa.		

	

És	 un	 projecte	 que	 s’adapta	 perfectament	 amb	 els	 nostres	 quatre	 perfils	 i	 que	

esperem	que	el	dia	de	demà	ens	iniciï	al	món	laboral.		

	

La	Terrasseta	de	Preixens	

	

Per	 escollir	 el	 grup	 de	 música	 hem	 buscat	 un	 banda	 propera,	 de	 la	 terra,	

preferentment	 que	 tingués	 cançons	 en	 català	 i	 que	 no	 es	 trobés	 a	 les	 primeres	

línies	 d’èxits	 musicals	 del	 moment.	 Així	 doncs,	 cercant,	 hem	 topat	 amb	 La	

Terrasseta	de	Preixens:	un	grup	de	música	lleidatà,	creat	fa	vuit	anys	i	compost	per	

set	musics.	La	seva	música	destaca	per	l’alegria,	el	ritme	i	l’originalitat	de	les	seves	
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lletres.	Ells	mateixos	es	defineixen	de	la	següent	manera:	De	la	mateixa	manera	que	

els	 restaurants	 xinesos	 converteixen	 la	 primavera	 en	 rotllets,	 la	 Terrasseta	 de	

Preixens	s’encarrega	de	convertir	una	festa	en	Festa	Major.	1	

	

L’estació	

	

Cansades	d’escoltar	cançons	que	tracten	l’amor,	el	desamor	i	la	política,	hem	volgut	

escollir	un	tema	original,	lluny	dels	tòpics	tractats	a	la	majoria	de	lletres	musicals,	i	

que	 transmeti	 l’alegria	 de	 viure	 i	 la	 festivitat,	 com	 és	 l’escènica	 del	 grup.	 És	 per	

aquesta	raó	que	ens	hem	decidit	per	L’estació:	el	quart	tema	de	l’últim	àlbum	del	

grup,	La	candidatura	(2015),	que	tracta	de	les	superacions	i	el	progrés	personal.	

	

Metodologia	

	

La	metodologia	que	durem	a	terme	per	realitzar	aquest	treball	professional	seguirà	

una	sèrie	de	pautes	i	cadascuna	d’elles	ens	ajudarà	a	obtenir	el	producte	final.		

	

En	 primer	 lloc	 dedicarem	 un	 apartat	 al	 marc	 teòric,	 en	 el	 qual	 parlarem	 de	 la	

història	dels	videoclips	per	entendre	 la	 seva	evolució	 i	en	quin	moment	d’aquest	

gènere	audiovisual	ens	trobem	avui	dia.	També	esmentarem	les	particularitats	del	

format,	 els	 diferents	 gèneres	d’aquest	 i	 el	 seu	nou	 camp	de	distribució:	 la	 xarxa,	

sense	 oblidar	 el	 recorregut	 de	 La	 Terrasseta	 de	 Preixens	 i	 els	 diversos	 vídeos	

musicals	que	ens	han	servit	com	a	referents	per	crear-ne	el	nostre.		

	

En	segon	apartat	estarà	dedicat	a	 la	preproducció,	producció	 i	postproducció	del	

videoclip.	Aquest	és	el	gruix	del	treball,	que	engloba	la	idea	principal	del	videoclip,	

el	guió	literari,	el	pla	de	treball,	les	localitzacions,	el	pla	de	producció,	la	difusió	del	

videoclip,	etc.		

	

Finalment	 redactarem	 les	 conclusions	 on	 explicarem	 les	 nostres	 impressions,	

personals	i	generals,	al	llarg	de	tot	el	treball	i	l’experiència	a	l’hora	de	realitzar-lo.		

	 	

                                                
1	http://www.laterrassetadepreixens.cat	
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Doncs	aquí	s’inicia	el	nostre	projecte	carregat	d’il·lusió,	emoció	i	amb	el	desig	que	

ens	 faci	 sentir	 orgulloses	 del	 pas	 per	 aquesta	 universitat,	 concretament	 per	

aquesta	carrera.		

	

	 	



 

 

8 

Treball	de	fi	de	grau	 	 								Videoclip	–	L’Estació		 															CAV	-	Curs	2015-2016	

 

	

2.	OBJECTIUS	
	

La	nostra	producció	té	com	a	principals	uns	objectius	comunicatius,	ja	que	estem	

parlant	d’un	videoclip	 i	a	 través	d’aquest	volem	arribar	a	 transmetre	sentiments,	

sensacions	i	emocions.		

	

Podem	dir,	doncs,	que	inicialment	ens	plantegem	tres	grans	objectius	generals:	

1. Aconseguir	 transmetre	 unes	 emocions	 al	 públic	 i	 captivar-lo.	 Que	 els	

sentiments	i	les	emocions	passin	de	la	pantalla	a	la	realitat.	

2. Plasmar	 a	 través	 d’aquesta	 producció	 tot	 allò	 que	 hem	 après	 al	 llarg	 dels	

quatre	anys	del	Grau	en	Comunicació	Audiovisual.		

3. Promocionar	la	cançó	i	donar	a	conèixer	el	grup	de	música.	

	

Tenint	en	compte	els	tres	objectius	generals	plantejats,	podem	parlar	de	diversos	

objectius	específics	que	fan	referència	a	cadascun	dels	generals:	

	

Pel	que	fa	al	primer	objectiu	podem	fer	esment	dels	següents	objectius	específics:	

1. Reflectir	 la	 intensitat	 i	 la	força	de	la	cançó,	mostrant	els	seus	punts	forts	a	

través	de	l’evolució	de	la	història.		

2. Mostrar	 que	 a	 través	 de	 la	 dansa	 es	 poden	 transmetre	 emocions	 i	 fer	

canviar	d’estat	anímic	del	públic.	

3. Mostrar	l’escènica	festiva	i	alegre	de	la	cançó	i	del	grup	de	música	a	través	

del	videoclip.	

	

Referent	al	segon	objectiu	podem	parar	de	cinc	objectius	específics:	

1. Sintetitzar	 els	 coneixements	 teòrics	 que	 hem	 adquirit	 al	 llarg	 d’aquests	

quatre	anys	de	carrera.		

2. Mostrar	que	durant	aquests	anys	hem	treballat	per	aprendre	a	elaborar	de	

forma	professional	totes	les	fases	d’una	producció	audiovisual.		

3. Plasmar	 que	 les	 diverses	 assignatures	 impartides	 ens	 han	 ensenyat	 a	

dominar	la	càmera	per	tal	d’aconseguir	el	millor	pla	i	enfoc	de	cada	escena.	
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4. Treballar	en	equip,	complint	uns	terminis	determinats	i	participant	en	tot	el	

procés	de	producció.	

5. Treballar	amb	constància	i	esforç	però	gaudint,	a	la	vegada,	de	l’equip	i	de	la	

producció	que	estem	duent	a	terme	durant	tota	la	seva	creació.	

	

Finalment,	 tenint	 en	 compte	 el	 tercer	 objectiu	 general,	 trobem	 els	 següents	

objectius	específics:	

1. Crear	diversos	perfils	a	les	xarxes	socials	per	donar	a	conèixer	el	videoclip.	

2. Aconseguir	que	aquest	videoclip	acabi	essent	un	vídeo	viral	d’Internet.	

3. Que	 creixi	 el	 públic	 de	 La	 Terrasseta	 de	 Preixens	 a	 través	 d’aquest	 nou	

videoclip.	
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3.	MARC	TEÒRIC		

3.1.	HISTÒRIA	DELS	VIDEOCLIPS	
	

Per	tal	de	remuntar-nos	als	inicis	del	videoclip	cal	tenir	clar	el	concepte	videoclip.	

Entenem	videoclip	com	a	format	audiovisual	subjecte	a	un	ritme	i	un	temps,	d’un	

determinat	 tema	 musical.	 Aquest	 tema	 musical	 també	 serà	 el	 que	 marcarà	 la	

duració	 del	 vídeo.	 Les	 formes	 i	 els	 estils	 han	 canviat	 i	 evolucionant	 des	 de	 les	

primeres	creacions	 fins	a	 l’actualitat,	per	això	cal	 fer	un	breu	recorregut	pel	S.XX	

per	tal	d’esbrinar	d’on	prové	i	qui	el	va	introduir.	2	

	

L’associació	entre	la	imatge	i	el	so	no	apareix	fins	que	el	cinema	decideix	assaltar	la	

pantalla.	 Si	 ens	 remuntem	 als	 avantpassats	 del	 videoclip	 cal	 parlar	 de	 les	

associacions	 entre	 els	 compositors	 com	 Schönberg	 amb	 pintors	 com	 Picabia	 o	

Kandinsky,	entre	els	quals	hi	havia	una	coordinació	perfecte	de	la	imatge,	el	color	i	

el	so.	Els	protagonistes	d’aquest	nou	format	seran	el	cinema,	 les	avantguardes,	 la	

televisió	i	la	tecnologia	aplicada	a	la	imatge.		

	

Oscar	 Fischinger,	 era	 un	 cineasta	 d’avantguardes	 europees.	 Ell	 va	 ser	 el	 que	 va		

començar	 a	 crear	 les	 primeres	 obres	 de	 musica	 visual.	 Durant	 els	 anys	 20	 va	

produir	 algunes	 pel·lícules	 animades	 que	 intentaven	 adaptar-se	 a	 la	 música,	

normalment	 de	 jazz3.	 	Fischinger	 va	 ser	 el	 primer	 en	 aplicar	 el	 color	 i	 el	 so,	

utilitzant	la	geometria,	el	moviment	i	l’espai	com	a	recursos	de	relació.	Una	de	les	

seves	primeres	i	més	famoses	obres	és	An	Optical	Poem.4				

                                                
2	Informació	extreta:	Ecured.cu.	Video	musical	-	EcuRed.	[en	línia]:	
<http://www.ecured.cu/Video_musical	[05/03/2016]>	
3	Informació	extreta:	(Kandykills.jimdo.com.	(2016).	LA	HISTORIA	DEL	VIDEOCLIP	Y	
CONCEPTO.	-	Página	Jimdo	de	kandykills.	[en	línia].	Disponible	a:	
<http://kandykills.jimdo.com>	[05/05/2016].	Upf.edu.	(2016).	Oskar	Fischinger.	[en	línia]	
<https://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/fig_calc/_7_/estampes/1_17.ht
m>	[7/05/2016]	
4	Amb	l’obra	d’“An	Optical	Poem”	Fischinger	va	aconseguir	a	través	de	molta	dedicació	una	
coordinació	màgica	entre	imatge	i	so.	Per	realitzar	aquesta	obra	va	utilitzar	més	de	cent	
retalls	de	paper	penjants	de	fils	invisibles	que	es	va	enregistrar	fotograma	a	fotograma	per	
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L’any	 1929	 la	 particular	 estètica	 d’aquest	 artista	 li	 dóna	 	peu	 a	 	col·laborar	 amb	

Fritz	 Lang,	 un	 dels	 grans	 representants	 de	 l’expressionisme	 alemany.	 En	 la	

pel·lícula	 La	 mujer	 en	 la	 luna	 (Frau	 in	 mond)5	Fischinger	 aporta	 la	 seva	 marca	

personal	als	efectes	especials.	Tot	 i	participar	en	diverses	pel·lícules,	en	les	seves	

pròpies	produccions	li	costava	trobar	productors	que	volguessin	finançar	els	seus	

projectes.		

	

L’any	1927	amb	 l’estrena	d’El	cantante	de	Jazz,	 es	donava	pas	del	 cinema	mut	 al	

sonor,	 la	 qual	 cosa	 no	 significa	 que	 estiguem	 parlant	 de	 la	 primera	 unió	 entre	

música	i	imatge	com	s’ha	vist	el	món	sonor,	sinó	que	a	partir	d’aquí	es	va	començar	

a	 sincronitzar	 la	 imatge	 i	 el	 so	 fins	els	 anys	30	6.	Durant	 la	dècada	dels	 	40	es	va	

inaugurar	a	Hollywood	un	gènere	nou:	 la	 comèdia	musical.	L’estructura	del	 relat	

clàssic	es	va	transformar,	i	s’afegia	un	element	molt	important,	el	ball.	Aquest	ball	

apareixia	com	un	element	de	fantasia,	per	fugir	de	la	realitat,	establint-se	com	un	

llenguatge	ple	de	connotacions,	que	a	mesura	que	avançava	era	utilitzat	pels	autors	

com	element	que	configurava	el	videoclip.	Durant	 les	dècades	del	50	 i	60,	aquest	

gènere	seguia	diversificant-se	 fins	a	 la	 creació	dels	mites	com	Elvis	Presley	o	Els	

Beatles.		La	indústria	discogràfica	es	va	adonar	de	la	importància	d’aquest	format	i	

el	va	veure	com	una	plataforma	pels	seus	artistes.	Per	tant,	de	forma	reduïda,	 	es	

van	començar	a	distribuir	vídeos	d’actuacions	filmades	en	concerts	o	en	estudis.	Va	

ser	just	en	aquest	moment	quan	neix	el	que	es	considera	el	primer	videoclip	de	la	

                                                                                                                                          
tal	de	poder-ho	sincronitzar	amb	la	música.	
<https://www.youtube.com/watch?v=they7m6YePo>	
5	<https://www.youtube.com/watch?v=9MVga1D6rRQ>	Aquesta	obra	dirigida	per	Fritz	
Lang	va	ser	la	última	que	el	cineasta	va	fer	per	els	estudis	UFA.	Un	film	basat	en	un	anovela	i	
un	guió	de	la	seva	esposa	Thea	Von	Harbou,	estrenat	despres	de	Metropolis,	on	es	torna	a	
mostrar,	com	en	obres	anteriors,	imatges	utopiques	sobre	el	futur.)	
6	La	historia	de	los	videoclips.	(2010).	[Blog]	barsikeando:	
http://migatofrances.blogspot.com.es/2010/02/la-historia-de-los-videoclips-1ra-parte.html	
[7/03/2016].	<prezi.com>.	(2016).	VIDEOCLIP,	HISTORIA	Y	EVOLUCIÓN.	[en	línia]:	
<https://prezi.com/yj9usr3cip9e/videoclip-historia-y-evolucion/>	[6/03/2016].	
Gazzo,	W.	(2016).	La	eterna	discusión	de	saber	cuál	fue	el	primer	videoclip	de	la	historia	-	
MDZ	Online.	[en	línia]	Mdzol.com:	http://www.mdzol.com/nota/412502-la-eterna-
discusion-de-saber-cual-fue-el-primer-videoclip-de-la-historia/	[4/03/2016].	
El	videoclip	como	mercanarrativa;	Ana	María	Sedeño	Valdellós,	UNED,	Revista	Signa	16,	
2007,	pp	493-504.	 
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història:	 Bohemian	 Rhapsody7		 del	 grup	 Queen.	 Un	 videoclip	 dirigit	 per	 Bruce	

Gowers	 de	 l’any	 1975,	 que	 va	 tenir	 una	 gran	 repercussió	 mediàtica.	 	La	 gran	

quantitat	 de	 vegades	 que	 es	 va	 emetre	 per	 televisió	 durant	 aquesta	 dècada,	 va	

provocar	 que,	 no	 tan	 sols	 el	 senzill	 es	 col·loqués	 en	 primera	 posició	 durant	 nou	

setmanes,	sinó	que	també	es	tractés	d’un	tema	que	es	convertís	en	himne	de	tota	

una	època.	Així	doncs,	Bohemian	Rhapsody	es	considera	 la	mare	d’aquest	tipus	de	

format	audiovisual.	

Desprès	 d’aquest	 èxit	 no	 va	 passar	 massa	 temps	 en	 arribar-ne	 d’altres.	 És	 aquí	

quan	va	néixer	el	famós	canal	dedicat	exclusivament	a	l’emissió	de	videoclips,	MTV	

(1	 d’agost	 de	 1981),	 amb	 uns	 quatre	milions	 de	 subscriptors	 inicials.	 El	 primer	

vídeo	que	es	va	emetre	va	ser	Video	Killed	de	Radio	Star	dirigit	per	Russell	Mulcahy	

i	interpretat	per	The	Buggles8	.	

Els	videoclips	produïts	als	80	es	caracteritzaven	per	la	gran	potència	de	color,	tan	

destacada	de	 l’estètica	de	 l’època	pop	i	 tan	valorada	en	dècades	passades.	A	trets	

generals	aquests	vídeos	comptaven	amb	el	solista	cantant,	en	un	espai	escenogràfic	

molt	 simple,	mentre	 es	 feien	 talls	 per	 introduir	 diversos	 plans	 del	 protagonista.	

Michael	Jackson	va	ser	un	altre	artista	que	va	creure	en	el	futur	dels	videoclips.	El	

cantant	molt	ràpidament	va	contractar	a	John	Landis	per	tal	que	dirigís	algun	dels	

seus	clips.	El	més	famós	va	ser,	sense	cap	dubte,	Trhiller9,	que	relata	una	història	de	

terror	on	el	maquillatge	 i	 les	coreografies	van	marcar	 tota	una	generació.	Aquest	

videoclip	 s’allunya	 del	 format	 típic	 que	 s’havia	 fet	 fins	 el	 moment.	 Les	 mini-

pel·lícules	van	començar	a	constituir	el	relat	dels	videoclips.		Una	reorientació	cap	

al	 setè	 art	 que	 es	 resumeix	 amb	 una	 sola	 regla	 no	 escrita,	 però	 ben	 present	 en	

l’ànima	 dels	 directors:	quant	més	 semblant	 sigui	el	 clip	a	una	pel·lícula	de	cinema	

                                                
7videoclip:	https://www.youtube.com/watch?v=fJ9rUzIMcZQ)	
8	(https://www.youtube.com/watch?v=W8r-tXRLazs	L’elecció	d’aquest	videoclip	per	ser	el	
primer	de	ser	emes	per	MTV	és	degut	tant	a	la	lletra	de	la	cançó	com	a	les	imatges	del	
videoclip,	les	ràdios	explotant,	que	fan	referència	a	una	vella	estrella	de	la	radio	que	veu	com	
els	seus	dies	de	glòria	acaben	degut	a	l’extensió	del	videoclip).	
9		https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA	,	En	aquell	moment	el	cost	dels	
videoclips	rondava	entre	els	30.000	i	50.000	dòloras	amb	el	videoclip	de	Trhiller	el	cost	
s’eleva	als	500.000	dòloras	i	marca	la	pauta	eper	la	inversió	per	part	de	la	indústria	
discogràfica.)	
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millor.	 Cal	 ressaltar	 que	 gràcies	 a	 la	 difusió	 d’aquest	 vídeo	 es	 va	 aconseguir	 que	

l’àlbum	es	convertís	en	el	disc	més	venut	de	tots	els	temps.		

Des	 de	 la	 funció	 publicitària,	 passant	 per	 la	 narració	 i	 la	 funció	 de	 l’artista,	 el	

videoclip	 ha	 passat	 de	 ser	 un	 simple	 acompanyament	 promocional	 del	 disc	 dels	

cantants,	 a	 convertir-se	 en	 un	 nou	 llenguatge	 audiovisual	 amb	 característiques	

pròpies	que	ha	aconseguit	sobreviure	i	consolidar-se	gràcies	a	les	innovacions	que	

s’han	anat	donant	al	llarg	de	la	història.		
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3.2.	PARTICULARITATS	DEL	FORMAT	

	
A	part	dels	gèneres	del	videoclip,	aquest	format	es	caracteritza	per	elements	clau	

com	la	durada,	la	intenció	i	la	construcció.	

	

La	 durada	 del	 videoclip	 no	 s'hauria	 d'allargar	 més	 de	 5	 minuts,	 ja	 que	 si	 no	

l'espectador	acaba	per	avorrir-lo	i	deixar	de	mirar-lo.	El	videoclip	té	la	finalitat	de	

cridar	l'atenció,	per	aquesta	raó	ha	de	ser	curt	i	directe,	ha	de	fer	que	l'espectador	

recordi	 per	 imatges,	 color	 o	 estètica	 allò	 que	 està	 mirant.	 A	 conseqüència	

recordarà	 la	 cançó	 que	 és	 el	 que	 s'està	 venent	 amb	 la	 part	 visual.	 Per	 tant,	 la		

primera	intenció	és	que	el	videoclip	agradi,	ja	que	si	agrada,	representa	la	imatge	

comercial	de	la	cançó.	Això	és,	doncs,	un	valor	afegit,	ja	que	el	tema	musical	per	sí	

sol	només	té	un	mercat,	el	de	l'àudio,	en	canvi	si	la	imatge	potència	i	suma	l'efecte	

visual	amplia	els	llocs	de	distribució,	i	per	tant	pot	arribar	a	més	gent.10	

	

El	videoclip,	normalment,	es	planteja	com	un	curtmetratge.	Acostuma	a	tenir	una	

història,	 lineal	 o	 no,	 per	 tal	 d'arribar	 a	 un	 punt	 de	 clímax	 que	 sorprengui	

l'espectador.	Per	aquesta	raó	el	 format	es	construeix	quasi	de	 la	mateixa	manera	

que	un	curt;	el	més	comú	és	elaborar	un	fragment	de	5	minuts	que	comuniqui,	 ja	

sigui	 de	 forma	 narrativa,	 conceptual	 o	 abstracte.	 Per	 tant,	 exceptuant	 el	 guió,	

l'elaboració	de	producció	és	bastant	semblant	en	ambdós	formats,	ja	que	tots	dos	

representen	un	microrelat	audiovisual.11	

	

Gèneres	videoclips	

	

Els	videoclips	es	caracteritzen	principalment	pel	seu	gènere.	Els	diferents	formats	

són:	 narratiu,	 descriptiu,	 descriptiu-narratiu,	 dramàtic,	 musical	 o	 performance,	

conceptual,	i	híbrid,	segons	la	classificació	elaborada	per	Planeta	Digital	360º.12	

	

                                                
10	Entrevista	Daniel	Feixas	
11	Lcdo.	René	Unda,	El	videoclip:	un	fenómeno	neocultural).	
12	Planeta	Digital	360º,	El	vídeo-clip	(Video	Musical)	y	sus	géneros,	2014.	
<http://es.slideshare.net/carloscruz1213/el-videoclip-video-musical-y-sus-gneros>		
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- Narratiu:	aquest	és	el	més	convencional	de	 tots:	el/la	cantant	acostuma	a	

ser	el	protagonista	de	la	història,	mentre	canta	o	balla.	Aquests	microrelats	

acostumen	a	 tenir	certa	semblança	amb	un	 llargmetratge,	 ja	que	marquen	

molt	les	el·lipsis	temporals.	A	més,	el	fil	temporal	es	continu,	té	un	control	

de	 ràcord	estricte	 i	 cal	destacar	 l’ús	de	 la	 fosa	a	negre	com	a	element	per		

remarcar	l'acció,	o	simplement	com	a	separador	dels	blocs.	Acostumen	a	ser	

històries	convencionals	amb	un	inici,	nus	i	desenllaç.	Dins	d'aquest	gènere	

existeixen	subdivisions:	

	

- Suspens:	 crea	 intriga	 narrativa,	 accions	 que	 van	 derivant	 a	 una	

situació	concreta,	que	serà	resolta	en	el	 clímax	del	videoclip,	en	un	

final	on	es	descobreix	i	es	resol	el	succés.	

- Paròdia:	 imita	 una	 situació	 naturalitzada	 per	 l'espectador	 amb	

intenció	 de	 burla.	 Un	 exemple	 són	 els	 videoclips	 que	 simulen	

situacions	 aparegudes	 en	 el	 cinema,	 en	 dibuixos	 animats,	 textos	

literaris,	etc.,	sempre	amb	un	caire	simpàtic	i	anecdòtic.	

- Melodramàtic:	 acostuma	 a	 mostrar	 un	 conflicte	 en	 una	 situació	

sentimental	o	una	relació	amorosa.	

- Èpic:	 acostuma	 a	 mostrar	 o	 narrar	 escenes	 heroïnes	 de	 llibertat	 i	

triomf.	

- Comèdia:	aquest	es	diferencia	de	la	paròdia	ja	que	no	fa	burla	d'una	

situació	real,	sinó	que	crea	humor	a	través	del	ridícul	 i	 la	farsa	dels	

actes	quotidians.	

	

- Descriptiu:	 en	 aquest	 cas	 no	 tenen	 una	 estructura	 narrativa,	 ja	 que	 la	

imatge	 es	 centra	 en	 un	 discurs	 visual	 que	 acompanya	 la	 música.	 Aquest	

acostuma	 a	 basar-se	 en	 imatges	 del	 grup	 tocant	 i	 dirigint-se	 a	 la	 càmera	

directament,	fixant	la	mirada,	per	tal	de	seduir	a	l'espectador.	
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- Descriptiu	 -	 narratiu:	 representa	 una	 barreja	 dels	 dos	 estils	 anteriors;	

Normalment	es	presenta	el	grup	o	cantant	en	situació	d'actuació,	 és	a	dir,	

com	si	es	trobessin	fent	un	concert	mostrat	des	de	diferents	tirs	de	càmera.	

Aquest	 gènere	 s'acostuma	 a	 fer	 servir	 quan	 el	 que	 es	 vol	 és	 un	 videoclip	

amb	un	argument	temporal	i	un	fil	narratiu	reduït.	

	

- Dramàtic:	 aquest	 gènere	 de	 videoclip	 representa	 una	 seqüència	

d'esdeveniments	 on	 la	 història	 és	 narrada	 sota	 la	 clàssica	 estructura	

dramàtica.	 En	 aquest	 estil	 la	 relació	 de	 la	 imatge	 amb	 la	 música	 pot	 ser	

lineal,	és	a	dir,	que	la	imatge	reflecteix	punt	per	punt	allò	que	diu	la	cançó.	

Aquest	ha	estat	un	dels	més	utilitzats	a	l'inici	de	la	creació	dels	videoclips,	

però	 a	 poc	 a	 poc	 van	 anar	 sorgint	 altres	 estils	 com	 l'adaptació,	 on	

s'estructura	una	trama	paral·lela	al	sentit	que	vol	donar	el	tema	principal.	O,	

també,	 el	 de	 superposició,	 on	 s'explica	 una	 història	 que	 pot	 funcionar	

independentment	de	 la	 cançó.	 Les	 imatges	 tenen	una	 identitat	pròpia	que	

podria	utilitzar-se	tant	com	un	curtmetratge	o	com	un	videoclip,	és	a	dir,	no	

tenen	cap	relació	amb	la	cançó	però,	tot	i	així,	la	imatge	potència	el	so.	

	

- Musical	o	performance:	aquest	gènere	té	infinitats	de	maneres	per	a	poder	

presentar-se	 com	a	 videoclip,	 ja	 que	pot	donar-se	mostrant	 el	 grup	 en	un	

estudi	 creant	 o	 donant	 forma	 al	 tema.	 També	 es	 pot	 presentar	 com	 a	

il·lustració	estètica	de	 la	melodia,	 ja	que,	d'aquesta	manera,	només	adopta	

un	 caràcter	 escenogràfic	 sense	 fer	 referència	 a	 res	 més.	 Els	 vídeos	 que	

adopten	aquest	gènere	intenten	indicar	a	l'espectador	que	la	gravació	de	la	

música	és	l'element	més	significatiu,	deixant	de	banda	l'elaboració	posterior	

d'un	videoclip	com	a	format.	Podríem	parlar,	també,	d’una	gravació	in	situ,	

com	en	format	making	of.	

	

- Conceptual:	aquest	estil	és	el	que	més	es	du	a	terme	durant	aquesta	última	

dècada,	 ja	que	es	caracteritza	per	 la	seva	 forma	poètica,	 inclús	metafòrica.	

No	acostumen	a	explicar	una	història	de	manera	lineal,	sinó	que	el	que	fan	

és	crear	una	estètica	abstracte	o	surrealista.	Es	mostren	com	a	seqüències		
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d'imatges	amb	un	concepte	en	comú,	en	colors,	o	formes	que	en	un	mateix	

context	donen	 sentit	 a	 la	música.	També	hi	 ha	qui	 classifica	 els	 videoclips	

performance	 i	 els	 conceptuals	 com	 a	 subgènere	 del	 descriptiu.	 Els	 últims	

anys	 hem	 vist	 com	 artistes	 internacionals	 treballaven	 amb	 aquest	 gènere.	

Alguns	exemples	són	Sia	al	videoclip	de	Chandelier13	o	bé	Miley	Cyrus	amb	

Dooo	It!14	

	

- Híbrids:	aquest	és	el	més	complet,	 ja	que	combina	en	estètica	i	colors	tots	

els	gèneres	anteriors	creant	el	seu	propi	discurs	per	a	donar-li	sentit	a	 les	

imatges.	Acostuma	a	mostrar	diferents	situacions	amb	gent	ballant	 i	grans	

aglomeracions	 de	 persones.	 Incorporen	 colors	 vius	 i	 molt	 de	 moviment.	

Pràcticament	 el	 que	 fan	 és	 una	 composició	 de	 moltes	 imatges	 que	 a	

l'espectador	 li	 arriben	 alhora.	 És	 a	 dir,	 el	 bombardegen	 d'informació,	

donant-li	molt	de	ritme,	ja	que	el	muntatge	acostuma	a	ser	ràpid.	

	

 	

                                                
13	Sia,	Chandelier	Official	vídeo	<	https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM>	
14	Miley	Cyrus,	Dooo	It!	<https://www.youtube.com/watch?v=wu5iAgJ65dA>	
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3.3.	VIDEOCLIPS	I	XARXA	
	

La	distribució	dels	videoclips	fins	els	 inicis	de	 la	dècada	del	2000	es	 limitava	a	 la	

presentació	pública	per	televisió,	a	través	de	programes	dedicats	només	a	aquest	

format,	a	partir	de	l'assistència	del	grup.	Podem	parlar	d’entrevistes	dedicades	a	la	

presentació	del	disc,	o	bé	a	través	de	fragments	del	videoclip,	en	format	d’anunci	

publicitari.	 Aquest	 últim	 era	 el	 recurs	 menys	 utilitzat,	 ja	 que	 la	 inversió	 per	 a	

presentar-ho	tenia	un	cost	massa	elevat	pels	grups.	

	

Els	 canals	més	 destacats	 a	 Espanya	 i	 a	 Catalunya	 eren	Teletaxi,	MTV,	 SolMusica,	

Rac105	i	algun	programa	especialitzat	com	Sputnik	de	TV3.	Aquests	formats	eren	

pioners	en	el	sector.	La	competència	ha	estat	reduïda,	ja	que	s'ha	dedicat	poc	espai	

a	la	música	i	a	la	presentació	i	distribució	dels	artistes	en	la	televisió.	Això	ha	estat	

degut	 a	 la	 seva	 distribució	 pels	 canals	 auditius	 com	 és	 la	 ràdio,	 on	 sí	 que	 es	

dedicava	 temps	al	 sector	musical.	 La	majoria	d'aquests	 es	dedicaven	a	presentar	

videoclips	tant	nacionals	com	internacionals,	però	dedicant	poc	espai	als	artistes	i	

a	 la	 seva	 feina.	 Simplement	 mostraven	 les	 últimes	 novetats	 d'una	 manera	

repetitiva,	 destacant	 amb	més	 promoció	 aquells	 artistes	 que	 triomfaven	 i	 tenien	

més	ressò.15	

	

Amb	l'aparició	d'Internet	i	les	xarxes	socials,	els	grups	de	música	van	obrir	el	seu	

camp	 de	 distribució.	 Però	 no	 va	 ser	 fins	 al	 naixement	 de	 Youtube	 fa	 onze	 anys,	

concretament	 l'14	 de	 febrer	 de	 2005,	 que	 els	 grups	 van	 començar	 a	 penjar	 a	 la	

plataforma,	més	 visitada	 del	món,	 els	 seus	 treballs.	 Aquest	 va	 començar	 a	 ser	 el	

declivi	per	als	programes	dedicats	exclusivament	a	la	presentació	i	promoció	dels	

videoclips,	 ja	que	moltes	discogràfiques	 i	distribuïdores	van	veure	en	 la	xarxa	un	

nou	 canal	 de	 distribució	més	 eficient,	més	 econòmic	 i	 que	 tot	 just	 començava	 a	

enlairar-se16.	 Una	 altra	 plataforma	 molt	 coneguda	 que	 s'ha	 utilitzat	 per	 a	 la	

distribució	 és	 Vimeo.	 Tot	 i	 estar	 en	 funcionament	 des	 de	 2004,	 no	 va	 ser	 fins	 al	

                                                
15	Lcdo.	René	Unda,	El	videoclip:	un	fenómeno	neocultural	
16	Batanga,	10	años	de	YouTube:	un	repaso	por	la	historia	del	coloso	de	los	videos	online	
<http://www.batanga.com/tech/14214/10-anos-de-youtube-un-repaso-por-la-historia-del-
coloso-de-los-videos-online>	
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2009,	 amb	 la	 millora	 de	 la	 plataforma	 exhibint	 vídeos	 en	 alta	 qualitat	 (30	

fotogrames	per	segon),	que	va	arribar	a	ser	reconeguda	internacionalment,	amb	13	

mil	vídeos	publicats	al	dia,	convertir-se,	així,	en	la	segona	opció	dels	usuaris.17	

	

Actualment	aquesta	plataforma	s'ha	convertit	en	la	primera	i,	pràcticament,	única	

opció	dels	grups	de	música.	La	creació	de	noves	xarxes	socials	dirigides	a	targets	

diferents,	 ha	 esdevingut	 una	 opció	molt	 llaminera	 pels	 grups.	 D’aquesta	manera	

arriben	a	molta	més	gent	que	no	pas	a	través	d’un	canal	de	televisió,	ja	que	aquest	

té	 un	 públic	 específic.	 En	 canvi,	 la	 xarxa	 és	 tant	 amplia	 que	 no	 hi	 ha	 diferències	

entre	 un	 adolescent	 o	 un	 adult.	 Actualment	 les	 xarxes	 socials	 acostumen	 a	

caracteritzar-se	pel	format.	Per	exemple,	el	punt	fort	d’Instagram	són	les	imatges;	a	

Twitter,	 els	 140	 caràcters;	 a	 Snapchat,	 les	 històries	 que	 pots	 crear	 i	 la	

instantaneïtat	 de	 les	 24	 hores.	 Els	 grups	 musicals	 han	 acabat	 adaptant-se	 a	 les	

noves	tecnologies	i	presenten	la	seva	feina	a	través	de	totes	les	plataformes,	ja	que	

és	 la	 millor	 manera	 per	 donar-se	 a	 conèixer.	 El	 motiu	 és	 que	 en	 aquestes	

plataformes	 pots	 compartir	 el	 contingut,	 o	 simplement	 amb	un	 like	 el	 teu	 cercle	

d'amistats	també	ho	visualitza.	A	més	a	més,	hi	ha	espais	que,	per	tan	sols	5	euros,	

et	permet	promocionar-te	i	arribar	a	100	persones	de	la	plataforma,	en	tan	sols	un	

dia18.	Tot	plegat	representa	una	reducció	important	en	la	distribució	del	producte	

audiovisual,	 i	 permet	 destinar	 més	 quantitat	 de	 diners	 per	 a	 la	 creació	 del	

videoclip.	 D’aquesta	 manera	 també	 arribem	 a	 la	 conclusió	 que	 amb	 l’aparició	

d’Internet,	 com	 a	 xarxa	 de	 distribució,	 la	 qualitat	 dels	 videoclips	 ha	 augmentat	

considerablement,	 comparat	amb	 la	que	hi	havia	als	anys	90.	Hi	ha	més	estètica,	

més	cura	en	els	enquadres,	es	juga	amb	el	color,	en	definitiva,	s'experimenta	molt	

més	 per	 a	 mostrar	 un	 gran	 producte	 final,	 perquè	 aquesta	 serà	 la	 carta	 de	

presentació	del	disc	i	el	que	promocionarà	el	grup.19	

	

	

	

                                                
17	Factor	Comunicación	S.A,	Historia	de	Vimeo	<http://www.factorde.com/blog/historia-de-
vimeo>	
18	Informació	de	Facebook.	
19	Entrevista	Àngel	Leiro	
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En	 l'actualitat	 qui	més	 qui	menys	 té	 la	 facilitat	 d'adquirir	 un	 domini	web	 per	 la	

quantitat	de	menys	de	20	euros	anuals20,	per	tant,	quasi	tots	els	grups	en	disposen	

d’una	per	penjar	informacions	rellevants	durant	la	temporada	de	concerts	o	per	la	

botiga	 dels	 seus	 productes	 en	 línia.	 En	 canvi,	 les	 xarxes	 socials,	 com	 Facebook,	

Twitter,	 Instagram	 o	 Períscope,	 representen	 espais	 instantanis	 on	 mostrar	 les	

notícies	 més	 pròximes.	 Això	 és	 degut	 a	 que	 la	 societat	 d'aquests	 moments	 vol	

informació	amb	marge	d'una	setmana	màxim,	sinó	acaba	quedant	en	 l'oblit.	Però	

tot	i	no	tenir	informació	d’interès	s'ha	de	treballar	la	imatge,	i	estar	sempre	alerta.	

Per	aquesta	raó,	grups	com	Buhos,	Els	Catarres,	Sense	Sal,	etc.,	mínim	un	cop	a	la	

setmana	 fan	 una	 publicació	 amb	 imatge,	 per	 a	 mostrar	 on	 són,	 què	 fan	 o	

simplement	per	desitjar	una	bona	setmana,	captant,	així,	l’atenció	del	públic.	

	

De	fet,	aquest	any	certs	grups	o	cantants	han	creat	un	videoclip	per	a	cada	cançó	

del	seu	últim	àlbum.	Això	potència	que	els	teus	seguidors	continuïn	pendents	de	la	

teva	feina,	a	més	d'augmentar	el	rang	de	seguidors.	D’aquesta	manera,	si	un	vídeo	

no	agrada,	en	 tens	deu	més	per	a	distribuir	 i	arribar	a	un	altre	 target.	Un	artista	

molt	 reconegut	 internacionalment	 que	 ha	 dut	 a	 terme	 aquesta	 estratègia	 és	 en	

Justin	Bieber21,	el	qual	ha	fet	un	videoclip	de	totes	les	seves	cançons.	En	cada	una	

d'elles	 incorpora	 ball,	 però	 sempre	 en	 espais	 i	 amb	 gent	 diferent,	 convidant	

persones	reconegudes	com		Skrillex.	

	

Un	grup	català	que	actualment	està	seguint	aquesta	estratègia	és	Sense	Sal22,	ja	que	

estan	presentant	el	seu	nou	àlbum	a	partir	dels	videoclips,	i	aproximadament	cada	

mes,	presenten	una	cançó	en	format	videoclip.	Aquesta	és	una	bona	estratègia	de	

mercat,	ja	que	obligues	al	públic	a	estar	pendent	de	la	teva	feina,	o	bé	que	sempre	

estigui	 rebent	 informació	 teva	 i	 en	 un	 format	 complet	 com	 és	 el	 videoclip,	 que	

conté	àudio	i	imatge.	

	

	

	

                                                
20	Informació	de	Wordpress	
21	Justin	Bieber,	Canal	de	YouTube	<https://www.youtube.com/user/JustinBieberVEVO>	
22		Sense	Sal,	Canal	de	YouTube	<https://www.youtube.com/user/sensesal/featured>	
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3.4.	LA	TERRASSETA	DE	PREIXENS,	EL	GRUP		
	

La	Terrasseta	de	Preixens	va	néixer	fa	vuit	anys,	quan	un	dia	d’estiu,	un	grup	de	set	

joves	lleidatans	es	van	reunir	per	tocar	a	la	terrassa	d’un	bar	del	poble	de	Preixens.	

D’aquí	va	néixer	el	nom	del	grup	i	va	ser	el	punt	de	partida	per	intentar	fer	del	seu	

somni,	 una	 realitat.	 Ells	 mateixos	 defineixen	 el	 seu	 naixement	 de	 la	 següent	

manera:	Som	nascuts	sense	cesària.	Fills	de	l’antiga	N-II.	Naturals	com	la	tonyina	de	

llauna.	 No	 hem	 arribat	 a	 la	 “edat	 del	 pavo”.	 Podríem	 ser	 cheerleaders,	 o	 una	

agrupació	excursionista,	però	ens	agrada	més	ser	els	Andy	Warhols	de	les	verbenes.	

Som	la	òstia	en	patinet.23	

	

El	 grup	 català	 està	 format	per	 set	membres.	Gairebé	 tots	 es	van	 conèixer	durant	

l’època	universitària	i	en	Ramon	el	van	recuperar	d’un	grup	de	música	d’ska	on	ell	

tocava.	 Gràcies	 a	 aquesta	 iniciativa	 van	 començar	 a	 tirar	 endavant	 un	 projecte	

comú	 que	 unia	 la	 gran	 passió	 de	 tots	 set:	 la	 música.	 Ens	 agrada	 la	música	 i	 ens	

agrada	passar-ho	bé	amb	tu	i	sense	tu	(La	Terrasseta	de	Preixens).	Així	doncs,	van	

començar	a	formar	uns	lligams	tan	forts	que,	a	dia	d’avui,	els	fan	ser	més	una	colla	

d’amics	que	un	grup	de	música.		

	

- Ramon	Llavall	(trompeta):	va	néixer	a	Santa	Maria	de	Montmagastrell	i	té	

la	 carrera	 d’Enginyeria	 Tècnica	 Industrial	 i	 un	 màster	 de	 Direcció	

Comercial.	

- Jordi	 Palou	 (veu,	 cors	 i	 guitarra	elèctrica):	 va	néixer	a	Altet	 i	 va	estudiar	

Activitats	Físiques,	Medi	Natural	i	és	Tècnic	Esportiu.	

- Roger	 Pascual	 (bateria	 i	 percussions):	 és	 de	 la	 ciutat	 de	 Lleida	 i	 és	

intèrpret	professional	de	la	llengua	de	signes.	

- Albert	 Sala	 (veu	 i	 acordió):	 és	 de	 Tàrrega	 i	 té	 el	 Grau	 en	 Ciències	

Ambientals.	

- Javi	Tanarro	(veu,	cors	i	teclat):	és	de	Barcelona	i	va	estudiar	Electricitat	i	

Electrònica.	

                                                
23	Informació	extreta	de:	<http://www.laterrassetadepreixens.cat>	
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- Marc	 Vilarrubias	 (baix	 i	 cors):	 és	de	Barcelona	 i	 és	 llicenciat	en	Ciències	

Ambientals.	També	té	un	Postgrau	en	Gestió	de	la	Innovació	a	l’Empresa.	

- Eloi	 Virgili	 (guitarra	 espanyola):	 és	 de	 Tàrrega	 i	 va	 estudiar	 Enginyeria	

Tècnica	de	Mines.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tal	com	diuen	els	nostres	protagonistes,	el	seu	programa	electoral	està	format	per	

tres	 discs:	 El	 gran	 desgraciat	 (7	 d’agost	 de	 2011),	 format	 per	 12	 cançons,	

Rapinyaires	(10	de	juny	de	2013),	compost	per	13	peces	i,	l’últim,	Candidatura	(11	

de	maig	 de	 2015),	 que	 inclou	 12	 temes,	 entre	 els	 quals	 podem	 trobar	 L’Estació.							

El	 primer,	 dedicat	 als	 desgraciats	 que	 no	 fan	 gràcia	 explicant	 acudits.	 El	 segon,	

dedicat	al	rapinyaire	que	t’ho	demana	tot.	I	el	tercer	i	últim	fins	al	moment,	dedicat	

als	candidats,	als	que	van	d’herois,	als	superadors	d’anècdotes,	en	 fi,	persones	a	qui	

votaries	a	favor	o	en	contra	si	poguessis.	(La	Terrasseta	de	Preixens)	

	

Fotografia	del	Facebook	del	grup	de	música.		

D’esquerra	a	dreta:	Eloi,	Albert,	Roger,	Jordi,	Marc,	Javi	i	Ramon	

Portada	dels	tres	discs	de	La	Terrasseta	de	Preixens,	per	ordre	de	presentació	
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Cal	 destacar	 que	 és	 un	 grup	 de	 música	 que	 té	 una	 estètica	 molt	 definida,	 molt	

característica,	 i	 això	 els	 ha	 ajudat	 a	 situar-se	 en	 un	 bon	 lloc	 dins	 el	 món	 de	 la	

música	catalana	d’avui	dia,	però	no	tan	sols	pel	que	fa	a	nivell	de	disseny	gràfic	 i	

estil	 propi	 del	 grup,	 sinó	 a	 nivell	 conceptual.	 És	 a	 dir,	 La	Terrasseta	 de	Preixens	

mostra	una	actitud	molt	clara	de	disbauxa,	de	 festa,	d’alegria,	 ja	no	tant	com	una	

professió,	sinó	com	una	afició	i	una	passió.	I	això	ho	transmeten	constantment,	des	

de	 les	 lletres	 de	 les	 seves	 cançons,	 els	 ritmes	musicals,	 la	 seva	 estètica,	 la	 seva	

actitud	als	concerts,	la	proximitat	amb	el	públic,	els	dissenys	dels	seus	treballs,	a	la	

pàgina	web	i	a	les	xarxes	socials.	Fent	referència	a	aquest	últim	aspecte,	es	tracta	

d’un	grup	molt	actiu	a	les	xarxes,	des	d’on	es	promocionen	constantment,	amb	les	

aplicacions	 Instagram,	 Facebook,	 i	 Twitter.	 És	 precisament	 per	 totes	 aquestes	

característiques	 del	 grup	 que	 vam	 escollir	 que	 fossin	 ells	 els	 protagonistes	 del	

nostre	Treball	de	Fi	de	Grau.		

	

Tal	com	diu	el	grup:	Tenim	ganes	de	veure	com	la	gent	balla.	T’esperem	als	concerts	i	a	

la	 teva	 a	 festa	 aixecant	 la	 cresta.	 T’esperem	 amb	els	 braços	 tan	 oberts	 que	 se’ns	

disloquen	les	espatlles.	
	

(La	Terrasseta	de	Preixens)	
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3.5.	REFERENTS			
	

Per	tal	de	crear	el	nostre	videoclip	i	tots	els	aspectes	que	el	componen	hem	agafat	

referents	 de	 diferents	 vídeos	musicals,	 la	 gran	majoria	 dels	 últims	 15	 anys.	 Ens	

hem	inspirat	en	videoclips	de	grups	i	cantants	nacionals,	estatals	i	 internacionals.	

Cal	destacar	que	són	produccions	que	inicialment	ens	han	semblat	 interessants	o	

atractives	per	tenir	en	compte	a	 l’hora	de	realitzar-ne	la	nostra,	però	no	totes	les	

idees	o	els	aspectes	valorats	els	hem	emprat	posteriorment.	

	

Podem	 classificar	 els	 següents	 referents	 segons	 la	 temàtica,	 el	 concepte	 del	

videoclip	i	l’estètica	d’aquest:	

	

3.5.1.	Temàtica	

	

Ja	 inicialment	 volíem	 que	 la	 temàtica	 del	 videoclip	 fos	 protagonitzada	 pels	 set	

musics	tocant	i	per	una	noia	jove	ballant	dansa	contemporània.	Així	doncs,	podem	

esmentar	com	a	referents	els	següents	videoclips:	

	

- Només	amb	tu	d’Animal	(produït	per	

la	productora	Halley	Records,	el	mes	

de	gener	de	2016,	a	Catalunya)24.	Es	

tracta	d’un	videoclip	que	evoluciona	

al	voltant	del	grup	de	música	tocant	

pels	carrers	de	la	ciutat,	mentre	van	

caminant,	 	 es	 van	 afegint	 i	 van	

marxant	 músics	 constantment.	 Aquesta	 idea	 ens	 va	 agradar	 molt	 per	

incloure-la	al	nostre	videoclip.		

	

                                                
24	<https://www.youtube.com/watch?v=6ZnwCG_Qn0s>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Només	amb	tu	(Animal)	
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- Caminar	de	Dani	Martín	(produït	de	Sony	Music	Entertainment	España,	S.L.,	

el	 juliol	 de	 2013)25,	 en	 el	 qual	 podem	 veure	 diverses	 persones	 que	 van	

caminant	 i	 cantant	 per	 separat,	 mirant	 fixament	 a	 càmera,	 i	 finalment	 es	

troben	i	canten	juntament.		

	

Per	altra	banda,	també	vam	tenir	en	compte	diversos	videoclips	que	contenien	una	

explosió	 o	 alguna	 acció	 similar	 per	 exagerar	 la	 festivitat	 de	 les	 persones	 que	 hi	

surten:		

	

- Ens	tornarem	a	veure	de	Nyandú	(dirigit	per	Pol	Aregall	i	Lorda	Crusellas,	el	

juny	de	l’any	passat,	a	Catalunya)26	

	

	

	

	

	

	

	

- Una	 mirada	 de	 La	 Pegatina	 (realitzat	 per	 la	 productora	 Chobichoba,	

l’octubre	de	2015,	també	a	Catalunya)27	

	

- Sweet	 Lovin	 de	 Sigala	 (produït	 per	

Capital	 Xtra	 Clubbers	 Guide	 també	

l’octubre	de	2015,	a	Anglaterra)28,	que	

empra	 la	 pintura	 de	 colors	 i	 que	 va	

sortint	dels	patins	de	la	noia	a	mesura	

que	va	ballant.	

	

                                                
25	<	https://www.youtube.com/watch?v=RbAHk5WHNjE>	
26	<https://www.youtube.com/watch?v=_XMwxOLWqbg>	
27	<https://www.youtube.com/watch?v=_JCGKGgUIuE>	
28	<https://www.youtube.com/watch?v=qj5zT4t7S6c>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Ens	tornarem	a	veure	(Nyandú)	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Sweet	Lovin	(Sigala)	
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Pel	 que	 fa	 l’estil	 de	 ball	 contemporani	 i	 la	 interpretació	 dels	 ballarins	 podem	

esmentar	els	següents	videoclips:	

	

- Elastic	Heart	de	Sia	(produït	per	Greg	Kurstin	i	la	discogràfica	RCA	Records,	

el	gener	de	2015,	als	Estats	Units)29	

	

	

	

	

	

	

- Thinking	out	 loud	de	ED	 Sheeran	 (dirigit	 per	 Jake	Gosling	 i	 produït	 per	 la	

discogràfica	Asylum,	Atlantic,		l’octubre	de	2014,	als	Estats	Units)30	

	

- Try	 de	 Pink	 (Greg	 Kurstin	 i	 produït	 per	 la	 discogràfica	 RCA	 Records,	

l’octubre	de	2012,	als	Estats	Units)31		

	

	

	

	

	

	

	

A	més	a	més,	el	 fet	que	hi	hagi	una	persona	ballant	com	a	protagonista	i	es	vagin	

afegint	altres	persones	al	seu	voltant	a	ballar,	també	ens	va	servir	de	referent	per	

al	nostre	videoclip:	

	

- Bang	 Bang	 de	 Jessie	 Joy	 (dirigit	 per	 Hannah	 Lux	 Davis	 i	 produït	 per	

Republic	Records,	l’agost	de	2014,	als	Estats	Units)32	

                                                
29	<https://www.youtube.com/watch?v=KWZGAExj-es>	
30	<https://www.youtube.com/watch?v=lp-EO5I60KA>	
31	<https://www.youtube.com/watch?v=yTCDVfMz15M>	
32	<https://www.youtube.com/watch?v=0HDdjwpPM3Y>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip	

Elastic	Heart	(Sia)	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Try	(Pink)	
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- Watch	 me	 de	 Silentó	 (produït	 per	 Capitol	 Records,	 el	 juny	 de	 2015,	 als	

Estats	Units)33	

	

- Better	 when	 I’m	 dancin	 de	 Meghan	 Trainor	 (produït	 per	 Epic	 Records,	

l’octubre	de	2015,	als	Estats	Units)34	

	

	

	

	

	

	

	

3.5.2.	Concepte	

	

Molts	dels	referents,	a	nivell	temàtic,	esmentats	anteriorment,	també	els	tenim	en	

compte	 a	 nivell	 conceptual,	 ja	 que	 les	 idees	 representades	 en	 els	 diferents	

videoclips	transmeten	unes	emociones	i	sensacions	que	ens	serveixen	per	idear-ne	

el	nostre:	

	

- Ens	tornarem	a	veure	de	Nyandú,	en	el	quan	es	pot	veure	festivitat,	alegria,	

disbauxa,	etc.,	és	a	dir,	l’energia	positiva	i	felicitat	que	transmet.	

	

- Samarreta,	 interpretada	 per	

Txarango,	Gertrudis	i	La	Pegatina	

(produïda	 per	 Promo	 Arts	Music	

Records,	 l’abril	 de	 2015,	 a	

Catalunya)	35	

	

                                                
33	<https://www.youtube.com/watch?v=vjW8wmF5VWc>	
34	<https://www.youtube.com/watch?v=pkCyfBibIbI>	
35	<https://www.youtube.com/watch?v=WZtO87Og5MI>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Watch	me	(Silentó)	
Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip	

Better	when	I’m	dancin	(Meghan	Trainor)	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip	Samarreta	
(Txarango,	Gertrudis	i	La	Pegatina)	
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per	altra	banda,	i	pel	que	fa	a	l’actitud	dels	protagonistes	del	videoclip,	com	ara	la		

complicitat	entre	els	musics,	esmentem	els	següents:	

	

- Don’t	Worry	de	Madcon	(produït	per	 Johnny	Powers	Severion	per	RedOne	

Productions,	l’abril	de	l’any	passat,	als	Estats	Units)36	

	

- Rema	d’Itaca	Band	(produït	per	Rubén	Llorach	Turrión,	el	mes	de	maig	de	

2013,	a	Catalunya)37	

	

	

	

	

	

	

	

	

- Vull	estar	amb	tu	de	Catarres	(dirigit	per	Pol	Aregall,	el	març	de	2013,	també	

a	Catalunya)38	

	

- Corre	l’estiu	de	Pepet	i	marieta	(produït	per	Mini	Films	TV,	el	juny	de	2014,	

a	Catalunya)39	

	

- Músic	 de	 carrer	 de	 Txarango	 (realitzat	 per	 Together	 Studio,	 el	 març	 de	

2014,	a	Catalunya)40	

	

	

	

	

                                                
36	<https://www.youtube.com/watch?v=y74UPiaK7u0>	
37	<https://www.youtube.com/watch?v=gAQYPsWAUlQ>	
38	<https://www.youtube.com/watch?v=y0bx_PVZA8Y>	
39	<https://www.youtube.com/watch?v=fiGE8DdHWBg>	
40	<https://www.youtube.com/watch?v=gDaU6T6txVQ>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Don’t	Worry	(Madcon)	
Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Rema	(Ítaca	Band)	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Músic	de	carrer	(Txarango)	
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- Petit	rumbero	de	la	Troba	Kung-fú	(dirigit	per	Sergi	Sánchez,	el	setembre	de	

2012,	a	Catalunya)41	

	

Finalment,	i	pel	que	fa	a	l’expressivitat	dels	ballarins	del	videoclip	i	la	complicitat	

entre	la	parella	que	balla	i	amb	la	gent	del	seu	voltant,	podem	parlar	de	Try	de	Pink	

i	Thinking	out	loud	d’Ed	Sheeran.	Tots	dos	també	han	estat	un	referent	important	a	

nivell	temàtic.		

	

3.5.3.	Estètica	

	

Pel	que	fa	a	l’estètica	podem	parlar	de	molts	aspectes	diferents:	del	color	i	el	tipus	

de	llum,	els	plans,	el	ritme,	el	muntatge,	les	localitzacions,	el	vestuari,	etc.	

	

En	primer	lloc	hem	visionat	diversos	videoclips	que	ens	han	agradat	pel	que	fa	a	la	

seva	 fotografia.	 Són	 produccions	 caracteritzades	 per	 una	 il·luminació	molt	 clara,	

molt	alegre	i	molt	intensificada,	i	amb	contrastos	de	llum.	D’aquesta	manera,	doncs,	

aquests	videoclips	també	van	acompanyats	de	molt	color,	de	manera	que	ajuden	a	

transmetre	aquest	concepte	de	festivitat	i	diversió:	

	

- Rema	d’Itaca	Band	

	

- Rueda	la	Corona	de	La	Raíz	 (dirigit	per	 Juan	Zanza,	el	 febrer	d’enguany,	a	

València)42	

	

- Sax	 de	 Fleur	 East	 (produÏt	 per	 Colin	

Tilley	 i	 la	 productora	 Syco	 Music,	 el	

novembre	de	2015,	als	Estats	Units)43	

	

	

                                                
41	<https://www.youtube.com/watch?v=LSmtqx9wWSY>	
42	<https://www.youtube.com/watch?v=Q6yuB-CzbsM>	
43	<https://www.youtube.com/watch?v=3JZ4pnNtyxQ>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip	Sax	
(Fleur	East)	
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- Burn	 d’Ellie	 Goulding	 (per	 Polydor	 Records,	 al	 juliol	 de	 2013,	 a	

Anglaterra)44	

	

- Petit	rumbero	de	la	Troba	kung-fú	

	

- Heridas	de	guerra	de	La	pegatina	(producció	de	Chobichoba,	l’abril	de	2014,	

a	Catalunya)45	

	

- Vull	estar	amb	tu	dels	Catarres	

	

	

	

	

	

	

	

També	 n’hi	 ha	 d’altres,	 però,	 en	 què	 aquests	 aspectes	 no	 els	 veiem	 des	 del	

començament	 de	 la	 producció,	 sinó	 que	 a	 mesura	 que	 va	 evolucionant	 i	 que	 la	

història	va	prenent	 importància,	 la	 llum	i	el	color	de	 l’espai	 i	els	personatges	van	

augmentant	i	es	van	intensificant:	

	

- Elastic	Heart	de	Sia	

	

- Better	when	I’m	dancin	de	Meghan	Trainor	

	

- Love	Yourself	de	Justin	Bieber	(dirigit	per	Parris	Goebel	i	produït	per	Benny	

Blanco,	el	novembre	de	2015,	als	Estats	Units)46	

	

- Caminar	de	Dani	Martin.	

	

                                                
44	<https://www.youtube.com/watch?v=CGyEd0aKWZE>	
45	<https://www.youtube.com/watch?v=0BBfw3T8Mus>	
46	<https://www.youtube.com/watch?v=oyEuk8j8imI>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Heridas	de	guerra	(La	Pegatina)	
Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Vull	estar	amb	tu	(Els	Catarres)	
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- Easy	Love	de	 Sigala	 (dirigit	 per	 ell	mateix	 i	Hal	 Ritson,	 l’agost	 de	 2015,	 a	

Anglaterra)47	

	

	

	

	

	

	

	

	

En	segon	lloc,	i	pel	que	fa	als	plans	i	els	moviments	de	càmera,	ens	han	agradat	els	

següents	videoclips:	

	

- The	 feeling	 de	 Justin	 Bieber	 (produït	

per	 Parris	 Goebel,	 el	 novembre	 de	

l’any	 passat,	 als	 Estats	 Units),	 ja	 que	

ens	 podem	 inspirar	 en	 els	 plans	

tancats,	 ràpids	 i	 amb	molt	 moviment	

que	caracteritzen	aquesta	producció.48	

	

- Purpose	de	Justin	Bieber	(dirigit,	també,	per	Parris	Goebel,	el	novembre	de	

2015,	 als	 Estats	 Units)49,	 perquè	 es	 caracteritza	 per	 moviments	 circulars	

seguint	el	personatge	principal	d’aquest.	

	

- Cuando	 suba	 la	marea	 d’Amaral	 (dirigida	 per	 Liona	 Ivanova,	 el	 febrer	 de	

2012,	d’Aragó)50	

	

- Rueda	la	Corona	de	La	Raíz,	pels	plans	detall	dels	musics	i	dels	instruments.	

                                                
47	<https://www.youtube.com/watch?v=ozx898ADTxM>	
48	<https://www.youtube.com/watch?v=qYj4l5Xntt0>	
49	<https://www.youtube.com/watch?v=Ca1i6DZC3iY>	
50	<https://www.youtube.com/watch?v=Xq5v6EuW9WA>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Easy	Love	(Sigala)	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip	The	
feeling	(Justin	Bieber)	
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- Alli	donde	soliamos	gritar	de	Love	of	Lesbian	(dirigit	per	Lyona	Ivanova,	el	

febrer	de	2011,	 a	Catalunya)51,	 que	 també	es	 caracteritza	per	plans	 curts,	

sortint	del	que	està	establert	com	a	“correcte”	a	nivell	audiovisual.		

	

	

	

	

	

	

	

	

- La	taula	petita	dels	Amics	de	 les	Arts	 (produït	per	Marc	Pujolar,	 l’abril	de	

2015,	a	Catalunya)52,	perquè	utilitzen	moviments	de	càmera	lents	per	tal	de	

donar	intensitat	a	certs	moments	del	videoclip.		

	

També	podem	parlar	del	muntatge	 final,	 concretament	del	 ritme	d’aquest,	 ja	que	

hem	volgut	tenir	en	compte	un	parell	de	referents	que	estan	caracteritzats	per	un	

ritme	accelerat,	dinàmic	 i	que	es	manté	al	 llarg	de	 tot	el	videoclip:	Samarreta	 de	

Txarango,	Gertrudis	i	La	Pegatina,	Petit	rumbero	de	la	Troba	kung-fú	i	Corre	l’estiu	

de	Pepet	 i	marieta,	dues	produccions	que	 també	ens	han	servit	de	referent	per	a	

altres	aspectes.		

	

Per	altra	banda	també	hem	valorat	aquells	que,	tot	i	ser	dinàmics,	es	caracteritzen	

per	 la	 simplicitat,	 és	 a	 dir,	 estem	 parlant	 de	 videoclips	 molt	 atractius	 sense	 la	

necessitat	d’estar	exageradament	carregats	d’imatges	i	de	contingut:	

	

- Amb	tu	de	Lax’n	Busto	 (dirigit	per	Guillem	Lafoz	 i	Daniel	Feixas,	 l’abril	de	

2014,	a	Catalunya)53	

	

                                                
51	<https://www.youtube.com/watch?v=tZapJzlivGY>	
52	<https://www.youtube.com/watch?v=S1StzrP8US4>	
53	<https://www.youtube.com/watch?v=556771xLmt4>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Rueda	la	Corona	(La	Raíz)	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip	Allí	
donde	soliamos	gritar	(Love	of	Lesbian)	
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- Fotos	de	Calaix	de	Nyandú	(produït	per	Guillem	Lafoz,	el	 febrer	de	2013,	a	

Catalunya)54	

	

	

	

	

	

	

	

Finalment,	també	són	referents	importants	per	nosaltres,	el	videoclip	Cuando	suba	

la	marea	d’Amaral,	ja	que	els	fets	succeeixen	a	un	espai	abandonat,	i	Mirada	de	La	

Pegatina	i	Corre	l’estiu	de	Pepet	i	Marieta,	ja	que	el	vestuari	que	porten	és	un	gran	

exemple	 per	 al	 nostre,	 un	 vestuari	 caracteritzat	 per	 la	 simplicitat,	 la	 varietat	 de	

colors	i	la	quotidianitat.	

	

	

	

	

  

                                                
54	<https://www.youtube.com/watch?v=Y9Avim5SRDU>	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Amb	tu	(Lax’n	Busto)	
Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip	

Fotos	de	Calaix	(Nyandú)	

Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Cuando	suba	la	marea	(Amaral)	
Imatge	d’una	seqüència	del	videoclip		

Corre	l’estiu	(Pepet	i	Marieta)	
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4.	DESENVOLUPAMENT	DEL	VIDEOCLIP	

	

4.1.	PREPRODUCCIÓ	
	

4.1.1.	Definició	de	la	idea	

	

Primerament	 cal	definir	que,	 ja	d’entrada,	 vam	 tenir	molt	 clar	que	volíem	que	el	

nostre	 videoclip	 es	 situés	 dins	 del	 gènere	 híbrid.	 Una	 producció	 que	 combinés	

estètica	 i	colors,	creant	un	discurs	que	donés	sentit	a	 les	 imatges,	al	contingut	 i	a	

l’estètica	 de	 la	mateixa	 cançó.	 També	 podem	dir	 que	 serà	 aquest	 gènere	 perquè	

incorpora	una	ballarina	i	una	aglomeració	de	persones,	comptant	amb	colors	vius	i	

molt	de	moviment.		

La	 cançó	 escollida	 per	 dur	 a	 terme	 el	 nostre	 videoclip,	 l’Estació,	 és	 una	 cançó	

destacada	per	l’alegria,	la	felicitat	i	les	ganes	de	viure.	Això	és,	doncs,	el	que	volem	

reflectir	 en	 el	 nostre	 videoclip	 a	 través	 dels	músics	 i	 la	 ballarina.	 Pel	 que	 fa	 als	

membres	 de	 la	 banda,	 ho	 farem	 a	 través	 dels	 seus	 vestuaris	 de	 colors	 vius	 i,	

sobretot,	 la	 seva	 actitud	 a	 l’hora	 d’interpretar	 la	 cançó	 i	 de	 realitzar	 diverses	

accions	 previstes,	 anteriorment,	 per	 nosaltres.	 Per	 altra	 banda	 la	 ballarina	 ho	

aconseguirà	dansant	al	ritme	de	la	música	i	atraient	al	públic	que	passi	per	la	plaça.	

Podem	 dir,	 que	 la	 jove	 ballarina	 serà	 la	 que	 portarà	 l’alegria	 i	 la	 filosofia	 de	 La	

Terrasseta	 de	 Preixens	 en	 un	 ambient	 aparentment	 neutre	 i	 carregat	

d’expressivitat,	que	es	convertirà	en	festa,	llum	i	color,	els	quals	evolucionaran	amb	

el	vídeo	igual	que	les	accions	dels	nostres	protagonistes.	Finalment	es	produirà	el	

moment	àlgic	de	la	producció:	una	explosió	de	confeti.		

Cal	 tenir	 en	 compte,	 també,	 que	 les	 dues	 localitzacions	 escollides	 són	 exteriors,	

donant	més	vida,	doncs,	a	 les	diverses	 imatges	que	s’enregistraran.	Tot	 i	 ser	una	

cançó	d’un	grup	de	música	 juvenil,	no	volem	 limitar-nos	a	que	sigui	un	videoclip	

visualitzat	 tan	 sols	per	 aquesta	 franja	d’edat,	 sinó	que	volem	 incloure-hi	 gent	de	

totes	 les	 edats	perquè	agradi	 a	 tots	 els	públics,	 ja	 que	pensem	que	 és	una	 cançó	

adient	per	a	qualsevol	persona	que	gaudeixi	amb	la	música	catalana.	
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Lletra	de	la	cançó:	L’Estació	

Assegut	a	l’estació,	

contemplant	a	cada	instant	com	avançava	el	vell	rellotge,	

esperant	que	arribi	el	tren	que	ens	farà	gaudir	del	món,	

he	esperat	tot	aquest	temps.	

	

El	viatge	ha	començat,	

Buscar	nous	horitzons	no	és	nou.	

T’enduus	tot	l’equipatge,	

carregues	de	coratge	i	et	mous.	

Portes	les	penes	i	l’esperança,	

Mires	enllà,	recorren	la	distància.	

Cada	record,	cada	paraula,	

I	que	demà	tot	torni	a	començar.	

Quantes	estacions	haurem	vist	passar,	

quantes	estacions	haurem	d’avançar.	

	

I	els	vagons	sempre	van	plens	de	cercadors	de	felicitat,	

Recorrent	distància	i	gent	per	indrets	que	no	hem	trepitjat.	

I	els	vagons	sempre	van	plens	de	cercadors	de	felicitat,	

Recorrent	distància	i	gent	per	indrets	que	no	hem	trepitjat. 
	
Assegut	dins	del	vagó,	

contemplant	a	cada	instant	com	avançava	el	meu	rellotge,	

esperant	aturar	el	tren	en	algun	indret	proper	on	està	el	cor	de	la	gent.	

	

Quantes	estacions	haurem	vist	passar,	

Quantes	estacions	haurem	d’avançar.	

	

I	els	vagons	sempre	van	plens	de	cercadors	de	felicitat,	

Recorrent	distància	i	gent	per	indrets	que	no	hem	trepitjat.	

I	els	vagons	sempre	van	plens	de	cercadors	de	felicitat,	

Recorrent	distància	i	gent	per	indrets	que	no	hem	trepitjat.	

	

Sinopsi	

Així	doncs,	coneixent	la	idea	inicial	que	volem	dur	a	terme	podríem	definir	les	dues	

accions	paral·leles	que	es	duen	a	terme	al	llarg	del	videoclip	de	la	següent	manera:	

una	noia	jove	passeja	pels	carrers	de	la	ciutat	de	Vic,	amb	un	radiocassete	a	la	mà,	

fins	 que	 arriba	 a	 una	 plaça	 on	 començarà	 a	 ballar	 la	 cançó	 de	 l’Estació.	 La	 jove	
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aconsegueix	 cridar	 l’atenció	 de	 les	 persones	 que	 es	 troben	 a	 la	 plaça	 i	 les	 que	

passegen	 pels	 voltants,	 les	 quals	 es	 van	 acostant	 a	mirar-la.	 Progressivament	 es	

van	 animant	 fins	 a	 incitar-se	 a	 ballar	 i	 a	 produir-se	 una	 explosió	 de	 confeti.	

Paral·lelament	 els	 musics	 del	 grup	 es	 troben	 a	 les	 vies	 d’una	 estació	 de	 Lleida	

abandonada	 en	 la	 qual	 interpreten	 la	 cançó	 i	 fan	 diverses	 accions	 que	 ajuden	 a	

crear	l’alegria	i	la	disbauxa	del	videoclip.		

	

4.1.2.	Definició	dels	rols	

	

Per	poder	duu	a	terme	el	videoclip,	vam	haver	de	distribuir-nos	els	diferents	rols,	

per	realitzar	un	projecte	professional	i	ordenat.	L’organització	per	la	preproducció	

del	videoclip	és	va	organitzar	en	funció	a	les	necessitats	de	cada	membre	del	equip	

tècnic.		

	

Com	 a	 directora	 del	 videoclip	 tenim	 la	 Sílvia	 Carbó	 Rosell,	 que	 ha	 realitzat	 el	

desenvolupament	 de	 la	 idea,	 l’storytelling	 i	 l’storyboard	 del	 nostre	 videoclip.	

Aquest	 procediment	 s’ha	 fet	 conjuntament	 amb	 la	 guionista	 del	 videoclip,	 Sheila	

Ribot	 Escribano.	 En	 el	 seu	 cas,	 per	 tal	 que	 la	 menció	 de	 Cinema	 i	 Cultura	

Audiovisual	 li	 fos	 reconeguda,	havia	de	 realitzar	 l’elaboració	de	 la	 idea	 i	del	guió	

del	videoclip.	A	més,	també	ha	desenvolupat	les	tasques	de	directora	de	fotografia	

i,	 juntament	 amb	 l’opinió	 de	 la	 directora,	 han	 decidit	 la	 il·luminació	 i	 els	

enquadraments,	 entre	 d’altres,	 per	 la	 posada	 en	 escena	 en	 la	 producció	 del	

videoclip.		

	

En	quant	a	l’ajudant	de	direcció	hi	trobem	a	la	Marta	Prat	Alesanco,	encarregada	de	

realitzar	 el	 pla	 de	 rodatge	 pels	 dies	 de	 la	 gravació,	 plasmant	 totes	 les	 idees	 de	

rodatge	de	la	directora	i	 la	guionista,	a	banda	de	ser	 l’ajudant	de	direcció.	També	

ha	 fet	 de	 directora	 de	 càsting	 i	 ha	 seleccionat	 els	 actors	 necessaris	 pel	 videoclip	

juntament	amb	l’ajudant	de	direcció	de	càsting,	Carla	Serra	Busqué.		

	

Com	 a	 productora	 trobem	 a	 la	 Carla	 Serra	 Busqué.	 Ella	 ha	 estat	 l’encarregada	

d’organitzar	 el	 calendari	 per	 l’elaboració	del	 videoclip	 i	 el	 pressupost.	 A	més,	 ha	
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tingut	 la	 funció	de	 contactar	 amb	el	 grup	 i	 informar-los	de	 cadascun	dels	passos	

que	anàvem	realitzant,	així	com	concretar	les	reunions	pel	desenvolupament	de	la	

idea.	També	ha	 realitzat	 la	 funció	de	contactar	amb	diferents	escoles	de	ball	que	

tinguessin	una	ballarina	per	participar	 en	el	 videoclip.	També	en	 conjunt	 amb	 la	

Marta	Prat	han	realitzat	l’estudi	del	tipus	de	vestuari	que	caracteritza	el	grup	i	han	

elaborat	 el	 disseny	de	 vestuari	 	de	 cada	membre	 i	 l’atrezzo	necessari	 per	 a	 cada	

localització	del	videoclip.		

	

Quant	a	 la	producció	del	videoclip	serem	nosaltres	quatre	 les	que	 la	 realitzarem.	

Seran	necessàries	quatre	càmeres:	tres	per	tal	d’enregistrar	les	imatges	del	rodatge	

i	una	que	s’encarregarà	del	making	of.	Com	que	a	més	a	més,	una	de	nosaltres	s’ha	

d’encarregar	de	l’organització	dels	protagonistes	i	la	dinamització	dels	extres,	hem	

comptat	amb	l’ajuda	de	la	Sara	Alonso	perquè	s’ocupi	de	les	gravacions	del	making	

of.	 Així	 doncs,	 la	 Marta	 Prat,	 la	 Sheila	 Ribot	 i	 la	 Sílvia	 Carbó	 duran	 a	 terme	

l’enregistrament,	mentre	que	la	Carla	Serra	dirigirà	l’equip	durant	les	gravacions	i	

s’encarregarà	de	mobilitzar,	informar	i	situar	els	extres	en	el	rodatge.	A	més	a	més,	

controlarà	 que	 es	 compleixi	 l’horari	 establert	 en	 el	 pla	 de	 rodatge	 per	 poder	

realitzar	tots	els	plans	i	tenir	en	compte	qualsevol	canvi	que	es	produeixi.		

	

Pel	que	fa	a	la	postproducció,	estarà	dividida	en	tres	apartats	diferents.	En	primer	

lloc,	 el	 muntatge	 del	 videoclip	 serà	 realitzat	 per	 les	 quatre	 membres	 del	 grup.	

Creiem	que	és	convenient	realitzar-ho	 les	quatre,	 ja	que	 totes	hi	hem	participat	 i	

així	 podrem	 visualitzar	 la	 idea	 conjuntament.	 En	 segon	 lloc,	 la	 Carla	 Serra	 serà	

l’encarregada	de	l’edició	de	l’àudio,	controlant	que	sigui	corresponent	a	les	imatges	

i	que	el	ritme	vagi	acord	amb	aquestes.	Finalment,	la	Sheila	Ribot	i	la	Sílvia	Carbó	

realitzaran	els	retocs	finals	de	llum	i	de	color	que	siguin	necessaris	per	acabar	de	

donar-li	sentit	al	videoclip.	Finalment,	en	quant	a	la	post-producció	del	making	off,	

la	Marta	Prat	editarà	les	imatges	més	adients.		
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4.1.3.	Tractament	

	 	



TRACTAMENT 
l’estacio

39



L’Estació és una cançó on destaca l’alegria, la felicitat i les ganes de viure. Això és 
també el que volem ref lectir en el nostre videoclip. Els músics a través de vestuaris 
vius, ballant i mostrant l’alegria amb la que caminaran al ritme de la cançó aconse-
guirem reproduir la felicitat de la música en imatges. El ball de la ballarina a la plaça 
en un inici solitari i neutre de colors, augmentarà a mesura que avanci la lletra 
començarà a aparèixer el color, fins  al moment final que tindrà lloc l’explosió de 
colors entre els que estiguin a la plaça.  

La jove ballarina serà la que portarà l’alegria i la filosofia de la “Terrasseta de Preix-
ens” en un ambient aparentment neutre i carregat de inexpressivitat, que es conver-
tirà en festa, llum i color, els quals evolucionaran amb el vídeo igual que les accions 
dels nostres protagonistes. 

40



LA TERRASSETA DE PREIXENS
“L’HÒSTIA EN PATINET”

“L’hòstia en patinet” és tal i com es defineix el grup de Tàrrega “La terrassseta de Preix-
ens”. Integrat per 7 músics que com ells mateixos s’atribueixen són els encarregats de 
convertir una festa en festa major.

Neixen amb l’àlbum “El gran desgraciat” l’any 2011. La seva carrera continua fidels a la 
seu ritme engrescador i esbogerrat amb “El rapinyaire” l’any 2013. La seva gira actual que 
no és menys festiva “La candidatura” de la qual forma part “L’estació” tema en el que es 
desenvoluparà el nostre tractament. 

41
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43

Inici amb imatges dels musics a la via. Tranquils arribant a la via, 
caminant, sense cap destí concret, comportament neutre sense 
mostrar cap tipus d’emoció. Paral·lelament la ballarina va arribant a la 
plaça, camina per caminar sense saber ben bé on va, està desorienta-
da. No expressa cap tipus d’emoció ni sentiment. Els carrers no hi ha 
gent, el to de la imatge és neutre sense masses contrastos.  

INSTRUMENTAL 1
00:00 - 00:15 

STORYTELLING
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ESTROFA 1
00:15 - 00:21 Assegut a l’estació,
         contemplant a cada instant com avançava el vell rellotge,

00:21 - 00:29 Esperant que arribi el tren que ens farà gaudir del món,
   he esperat tot aquest temps.

La ballaria és la protagonista de l’escena, camina pels carrers i augmenta el ritme del seu 
pas de manera progressiva. L’expressió de la seva cara també canvia, es pot apreciar un 
lleuger somriure.  
En un dels carrers la ballarina es creua amb una altra persona, no intercanvien cap mirada ni 
cap salutació. 
El radiocasset que porta la noia l’acompanya i pren importància en l’escena. Ens avança 
alguna cosa que més endavant agafarà importància.
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INSTRUMENTAL 2
00:29- 00:42 

El protagonisme en aquesta escena la prenen els músics. 
Aquests situats al mateix espai ballarant i interpretaran la 
cançó al ritme. Apareixeran separats i donararà el ritme i 
l’actitud que els caracteritza i els fa únics com a grup. 
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ESTROFA 2
00:42 - 00:49 El viatge ha començat,
      Buscar nous horitzons no és nou. (no és nou)

00:49- 00:57 T’enduus tot l’equipatge,
      carregues de coratge i et mous. (et mous)

Continuem amb la ballarina. Mostrem el seu ball, detalls dels moviements, 
detalls rítmics amb la música. Moviments dels peus i els braços. Avança pels 
carrers de la ciutat ballant al rimte de la cançó.
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ESTROFA 3
00:57 - 01:03 Portes les penes i l’esperança,
               Mires enllà, recorren la distància.

1:03 - 1:10 Cada record, cada paraula,
            I que demà tot torni a començar.

El carrer és el protagonista. Varietat d’imatges dels espais que recòrre ballarina. L’imatge 
augmenta de ritme igual que ho fa la cançó i els moviments de la ballarina. 
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INTRODUCCIÓ TORNADA 1

01:10 -01:13 Quantes estacions haurem vist passar,

01:13- 01:17 INSTRUMENTAL 

01:17- 01:21 Quantes estacions haurem d’avançar.

01:21 - 01:23 INSTRUMENTAL 

Els músics i la ballarina van apareixen en sitonia amb el ritme de la 
música. El ball s’accelera i la noia corre pel carrer, direcció la plaça, 
ara sap on va i està decidida a arribar-hi. Els músics toquen la seva 
cançó, es diverteixen i ballen. L’imatge és més expressiva, igual que 
le cares dels protagonistes que s’omplen d’emoció i força.
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TORNADA 1
01:23 - 01:36 I els vagons sempre van plens de   
                      cercadors de felicitat
        Recorrent distància i gent per               
        indrets que no hem trepitjat.

01:36 - 01:52 I els vagons sempre van plens de cerca     
              dors de felicitat
       Recorrent distància i gent per indrets que  
       no hem trepitjat.

La noia engega el radiocasset i balla enmig de la plaça. A la plaça hi ha 
altra gent que no s’ha adonat que la jove ha començat a ballar. Ella conti-
nua amb el seu ball. La gent s’adona del que està passant a la plaça i es 
sorprenen del que estàn veient. 



50

INSTRUMENTAL 3
01:52- 02:05 

La gent de la plaça i l’entorn s’adona del que passa a la plaça. Diverses persones s’inter-
essen per veure el que està passant. La ballarina continua sense distreure’s, mentre a la 
plaça hi va arribant gent. 
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ESTROFA 4
02:05 - 2:11 Assegut dins del vagó,
             contemplant a cada instant com avançava el meu rellotge.
2:11 - 2:19  Esperant aturar el tren en algun indret proper on està el cor de la gent.

Tornem als músics. Avancen per la via, hi ha complicitat entre ells, els agrada el que fan. 
Són més que companys de professió, són amics. 
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INSTRUMENTAL 4
 2:19 - 2:32 

La ballarina dòna color a la plaça i la gent es va animant. Es van aixecant, parlen 
entre ells. Abandonen per uns segons la rutina i es paren a observar i a gaudir 
del que estan veient. La ballarina es mou acompanyada de l’escalfor humana de 
la plaça. 
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INTRODUCCIÓ TORNADA
2:32 - 2:44 Quantes estacions haurem vist passar,
     Quantes estacions haurem d’avançar.

2:44 - 2:58 I els vagons sempre van plens de cercadors de felicitat,
      Recorrent distància i gent per indrets que no hem trepitjat.

2:58- 03:13 I els vagons sempre van plens de cercadors de felicitat,
       Recorrent distància i gent per indrets que no hem trepitjat

Els músics juguen entre ells, s’empenten, salten, fan equilibris. 
Hi ha mirades de complicitat, riuen, sabraçen.
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INSTRUMENTAL 5
3:13- 3:41

La plaça s’omple de gent, la ballarina interactua amb ells. Ballen i 
es van afegint de manera progressiva, amb la ballarina. Gaudeixen de 
la música i s’obliden de tot per uns instants. 
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INSTRUMENTAL FINAL
3:41-4:08

L’alegria s’ha encomanat entre totes les persones que estan a la plaça. Veiem
algú que es treu confeti de la butcaxa. 
Comença una festa plena de colors, el confeti  i les serpentines omplen de
 llum la plaça. 
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INSTRUMENTAL 3
4:08 - 4:23  
CRÈDITS FINALS 

Durant els últims vint segons de la cançó apareixen els crèdits conservant la 
festa que s’ha creat a la plaça. 



L’objectiu principal és explicar aquesta petita història a partir d’un muntatge de temps 
alternats, en el qual s’intercalaran les imatges de la noia ballant a la plaça amb les imatg-
es dels músics caminant i tocant la cançó. Es tracta de crear aquest paral·lelisme de 
manera que el públic conegui el grup de música i el que balla la noia, mentre es crea 
una petita història al darrere d’aquesta.  
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MUNTATGE



L’enregistrament del videoclip es durà a terme a mig matí i, per tant, la llum estarà 
protagonitzada per colors naturals, la llum del dia. Tot i així, cada part tindrà unes car-
acterístiques concretes per diferenciar-les entre sí i per transmetre allò que volem a 
cadascuna d’elles. 

Pel que fa a la càmera, es caracteritza per molts moviments. S’utlitzarà bàsicament la 
càmera en mà. I, per tant, els pans seran ràpids, amb ritme, i molt diferents entre sí.
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4.1.4.	Pla	de	producció	
 
El	pla	de	producció	o	calendari	que	presentem	a	continuació	està	emmarcat	entre	

els	mesos	de	febrer	i	juny.	Evidentment,	abans	del	mes	de	febrer	també	vam	dur	a	

terme	un	gruix	important	de	feina:	la	decisió	del	producte	audiovisual	que	duríem	

a	 terme,	 la	 cerca	 de	 grups	 de	 música	 dins	 les	 característiques	 que	 buscàvem,	

l’elecció	del	 grup	 i	 la	 cançó	 i	 el	 contacte	amb	aquests.	També	ha	estat	un	procés	

molt	important	la	recerca	i	el	visionat	de	molts	videoclips	per	inspirar-nos	i	tenir	

referents,	 el	 contacte	 amb	 professionals	 del	 món	 dels	 videoclips	 i	 entrevistes	

realitzades	a	aquests,	així	com	les	diverses	tutories	realitzades	amb	la	tutora.	Però	

va	ser	a	partir	del	mes	de	gener	que	vam	realitzar	un	calendari	ben	organitzat	per	

tal	 d’avançar	 progressivament	 amb	 el	 treball	 teòric	 i	 poder	 acordar	 uns	 dies	 de	

gravació	i	reunions	amb	el	grup	de	música.		

	

Així	 doncs,	 aquest	 calendari	 ha	 estat	 creat	 de	 manera	 que	 la	 feina	 quedés	

equitativament	repartida	entre	totes	les	setmanes	restants	i	respectant	els	rols	de	

cadascuna	de	nosaltres,	tot	i	que	moltes	de	les	parts,	sobretot	del	treball	teòric,	les	

realitzarem	conjuntament.	

 

PLA	DE	PRODUCCIÓ	
Setmana	 Dates	 Tasques	 Responsable	

1	

	
15-21/02	

Idea	del	videoclip	definitiva,	clara	i	ben	

redactada.	
Totes	

Repartiment	dels	rols	entre	els	membres	del	

grup.	
Totes	

Calendari	definitiu.	 Carla	

Creació	de	l’storytelling.	 Sheila	i	Sílvia	

2	 22-28/02	

Redactar	la	introducció	del	treball	teòric.	 Totes	

Cerca	de	localitzacions.	 Sheila	

Primera	redacció/esborrany	del	tractament	

del	videoclip.	
Totes	

2	 28/02	

Reunió	amb	La	Terrasseta	de	Preixens	per	

presentar-los	l’storytelling	i	concretar	

localitzacions,	dies	de	gravació	i	altres	

aspectes	de	la	producció.	

Totes	

3	 29/02-06/03	

Revisió	del	tractament	i	de	l’storytelling	i	

modificació	d’aquest	segons	els	aspectes		

comentats	amb	el	grup	de	música.	

Sheila	i	Sílvia	

Redacció	de	les	característiques	dels	 Totes	
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videoclips	que	ens	han	servit	de	referents	i	

d’inspiració.	

4	 07-13/03	

Redacció	del	vestuari,	maquillatge,	art	i	

fotografia	referents	al	videoclip.	
Sheila	

Redacció	de	les	localitzacions	definitives.	 Sheila		

Contacte	amb	l’escola	de	ball	i	difusió	de	

l’esdeveniment	del	dia	de	la	gravació.	
Carla	

5	 14/03	
Reunió	de	seguiment	del	treball	amb	la	

tutora.	
Totes	

5	 14-20/03	

Modificació	dels	aspectes	necessaris	segons	

la	reunió	realitzada	amb	la	tutora.	
Totes	

Creació	de	l’storyboard.	 Sílvia	

Creació	del	pla	de	rodatge.	 Marta	

Seguiment	dels	contactes.	 Carla	

6	 21-27/03	

Fotografies	a	les	localitzacions	definitives.	 Sheila	

Fotografies	per	part	de	la	directora	de	

fotografia	per	comprendre	la	llum	i	els	

colors	que	es	duran	a	terme	pel	videoclip.	

Sheila	

Inici	de	recerca	sobre	la	història	dels	

videoclips.	
Totes	

Visionat	dels	vídeos	dels	diferents	candidats	

del	càsting	a	ballarins	i	elecció.	
Marta	i	Carla	

7	 28/03-03/04	
Redacció	de	la	història	dels	videoclips.	 Totes	

Reunió	amb	la	ballarina	escollida.	 Totes	

8	 04/04	
Reunió	de	seguiment	del	treball	amb	la	

tutora.	
Totes	

8	 04-10/04	

Última	revisió	dels	documents	i	els	aspectes	

necessaris	per	a	la	gravació	del	videoclip.	
Totes	

Últim	seguiment	dels	contactes	per	la	

gravació.	
Carla	

8	 09/04	

Gravació	de	l’entrevista	als	membres	de	La	

Terrasseta	de	Preixens.	
Totes	

Gravació	de	la	‘Part1’	del	videoclip	(músics)	

a	Tàrrega	
Totes	

8	 10/04	
Gravació	de	la	‘Part2’	del	videoclip	

(ballarina,	festa)	a	Vic	
Totes	

9	 11/04	
Reunió	de	seguiment	del	treball	amb	la	

tutora.	
Totes	

9	 11-17/04	
Redacció	del	seguiment	de	la	producció.	 Totes	

Edició	del	videoclip.	 Totes	

10	 18-24/04	

Edició	del	videoclip	finalitzada.	 Totes	

Reunió	amb	La	Terrasseta	de	Preixens	per	

visionar	el	videoclip	i	retocar,	si	és	

necessari.	

Totes	

11	 25/04-01/05	
Reunió	de	seguiment	del	treball	amb	la	

tutora.	
Totes	



 

61  

Treball	de	fi	de	grau	 	 								Videoclip	–	L’Estació		 															CAV	-	Curs	2015-2016	

 

Redacció	del	seguiment	de	la	postproducció.	 Totes	

Redacció	de	les	conclusions.	 Totes	

12	 02-08/05	

Treball	teòric	i	videoclip	finalitzats	

definitivament.		
Totes	

Edició	del	making	off.	 Totes	

Trobada	amb	el	grup	de	musica	per	visionar	

el	videoclip	definitiu,	el	making	off	i	fer	una	

petita	celebració	d’agraïment.	

Totes	

13	 09-15/05	

Última	reunió	de	seguiment	del	treball	amb	

la	tutora	i	inici	de	preparació	de	la	defensa	

davant	del	jurat.		

Totes	

14	 20/05	 ENTREGA	TFG	 Totes	

15	 -	 -	 -	

16	 -	 -	 -	

17	 30/05-05/06	 Preparació	de	la	defensa	del	treball	 Totes	

18	 06-12/06	 Preparació	de	la	defensa	del	treball	 Totes	

19	 13/06	 DEFENSA	TFG	 Totes	

	

 

4.1.5.	Guió	literari	

 
 
1 EXT. ESTACIÓ – DIA 
  

Els instruments dels musics col·locats a les vies del 
tren. La bateria es troba al centre de la via, mentre 
que els altres instruments estan col·locats sobre les 
bigues. 
 

2 EXT. CARRERS – DIA 
 

La ballarina camina pels carrers de Vic en direcció a 
la plaça. 

 
 

3 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 

Els musics repartits en els dos laterals de la via, 
entren conjuntament a recollir els seus instruments. Es 
col·loquen en el mateix punt on hi havia el seu 
instrument i es preparen per començar a tocar la cançó.  

 
 

Els músics comencen a tocar els seus instruments, 
mentre es mouen al ritme de la música. Dos dels músics 
es miren i somriuen.  
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4 EXT. CARRERS – DIA 
 

La ballarina camina amb un barret i un radiocasset pels 
carrers de Vic. Mentre passeja per arribar a la plaça. 
La ballarina es creua amb una persona del carrer, 
aquesta la mira amb cara de sorpresa.  
 
 

5 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 
En grups de dos en dos, els músics caminen pel centre 
de la vida tocant el seu instrument.  
 
 

6 EXT. CARRERS – DIA 
 

La ballarina comença a ballar pels carrers dirigint-se 
cap a la plaça. Quan troba el carrer que la porta a la 
plaça corre cap ella.  

 
 

7 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 
Grup sencer quiet a la via del tren mentre toca la 
cançó amb els seus respectius instruments. 
 

 
8 EXT. PLAÇA – DIA 
 

La ballarina deixa el barret i el radiocasset a terra. 
Encén el radiocasset i comença a ballar la cançó del 
grup.  
 
 

9 EXT. PLAÇA – DIA 
 

Dues persones assegudes en un dels bancs de la plaça 
parlant. De cop veuen la ballarina, la senyalen i 
comenten sobre la seva actuació. En un altre banc de la 
plaça, més lluny de la ballarina, trobem una parella 
que llegeix el diari, però es veuen distrets per la 
música i l’actuació de la ballarina.  
 

 
10 EXT. CARRERS – DIA 
 

Una dona camina en direcció a la plaça on es troba la 
ballarina.  
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11 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 

Grup de músics sense instruments canten, ballen i riuen 
mentre caminen per la via del tren.  
 
 

12 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 

El cantant està tocant i cantant la cançó. Al costat hi 
ha un dels guitarristes tots dos es miren amb 
complicitat, mentre es mouen al ritme de la cançó.  
 
 

13 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 
La cara d’un dels músics mentre canta i balla al ritme 
de la música.  
 
 

14 EXT. PLAÇA – DIA 
 
La gent que passeja per la plaça es va acostant a veure 
que és el que està passant. Tres amics es troben i es 
saluden, tots somrient comenten el que estan veient. 
Una de les persones de la plaça s’acosta al barret de 
la ballarina i li deixa alguna moneda.  

 
 

15 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 

Els músics sense instruments, saltant, s’abracen i 
s’empenten per les vies del tren. 
 
 

16 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 

Els músics apareixen des de un lateral de la via i 
travessen la via del tren en fila.  
 

 
17 EXT. PLAÇA – DIA 
 

La plaça s’omple de gent, la ballarina segueix ballant 
i es dirigeix a una persona del públic, l’agafa i el 
treu a ballar amb ella. El públic somriu i aplaudeix al 
ritme de la música.  
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18 EXT. PLAÇA – DIA 
 

Una persona del públic es posa la mà a la butxaca i 
treu de dins un grapat de confeti. Alça la mà i tira 
tot el confeti per sobre de l’altre gent que es troba 
saltant i rient juntament amb la ballarina. Tota la 
gent també es treu confeti de les butxaques i el tira 
al aire i per sobre de la ballarina.  
 
La ballarina es troba al mig de tota la gent ballant 
sota el confeti. 
 
 

19 EXT. ESTACIÓ – DIA 
 

El grup carregat amb el seus instruments  
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4.1.6.	Guió	tècnic	
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Música Esc Pla Temps Tipo	de	pla Càmera Acció Localització	
1 1 5s Pla	General Càmera	Fixa Via	del	tren	amb	els	intruments.	Nom	de	la	cançó	i	el	grup.	Desapareixen	les	lletres. Estació	Tàrrega
2 1 3s Pla	Detall Camèra	en	mà Detall	dels	peus	de	la	noia	caminant.	 Carrers	de	Vic
3 1 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Els	músics	entrant	a	la	via	i	agafant	els	instruments. Estació	Tàrrega
3 2 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	d'un	músic	tocant.	 Estació	Tàrrega
3 3 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Dos	músics	mirant-se	i	somrient.	 Estació	Tàrrega
4 1 3s Pla	General Càmera	en	mà Imatge	del	radiocasset. Carrers	de	Vic
4 2 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Cara	de	la	ballarina. Carrers	de	Vic
4 3 3s Pla	Conjunt Càmera	en	mà La	ballarina	creuant-se	amb	una	persona. Carrers	de	Vic
5 1 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Músic	1 Estació	Tàrrega
5 2 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Músics	2	i	3 Estació	Tàrrega
5 3 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Músic	4 Estació	Tàrrega
5 4 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Músics	5,	6	i	7 Estació	Tàrrega
6 1 3s Pla	General Càmera	Fixa Ballarina	ballant	pels	carrers. Carrers	de	Vic
6 2 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	del	braç	en	moviment. Carrers	de	Vic
6 3 3s Pla	Detall Camèra	en	mà Detall	dels	peus. Carrers	de	Vic
6 4 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Ballarina	girant	per	la	cantonada	d'un	carrer. Carrers	de	Vic
7 1 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	del	carrer. Carrers	de	Vic
7 2 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	d'una	persona	passejant. Carrers	de	Vic
7 3 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	del	carrer. Carrers	de	Vic
7 4 3s Panoràmica Càmera	en	mà Carrer	que	porta	a	la	plaça. Carrers	de	Vic
8 1 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Músics	tocant	i	cantant. Estació	Tàrrega
9 1 3s Pla	General Càmera	Fixa Noia	d'esquena	corrent. Carrers	de	Vic
10 1 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Músics	tocant	i	cantnat. Estació	Tàrrega
11 1 3s Pla	General Càmera	Fixa Noia	d'esquena	corrent. Carrers	de	Vic
12 1 3s Pla	General Càmera	Fixa Noia	corrent	entrant	a	la	plaça. Carrers	de	Vic
13 1 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	de	la	noia	deixant	el	barret	al	terra	i	engegant	el	radiocasset. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
13 2 3s Pla	Americà Càmera	en	mà La	ballarina	fent	els	primers	moviments	del	ball. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
13 3 3s Pla	General Càmera	Fixa Dues	persones	al	banc	ignorant	a	la	ballarina. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
13 4 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Dues	persones	al	banc	ignorant	a	la	ballarina. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
13 5 3s Travelling	Circular	-	Pla	Mig Càmera	en	mà Travelling	del	banc	on	un	dels	que	està	assegut	al	banc	avisa	al	altre. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
13 6 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	dels	moviments	de	la	ballarina. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
13 7 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	dels	moviments	de	la	ballarina. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
14 1 3s Pla	Conjunt Càmera	en	mà Dona	caminant	per	un	carrer	que	aboca	a	la	plaça.	Es	gira	i	mira	com	balla. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
14 2 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	dels	peus	i	el	barret	de	la	ballarina. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
14 3 3s Primer	Pla	-	Pla	General Càmera	en	mà Des	de	darrera	de	dues	persones	aixecant-se	i	acostant-se.	Veiem	un	pla	general	de	la	ballarina	de	fons.	 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
14 4 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Cara	de	la	ballarina	somrient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
15 1 3s Pla	Americà Càmera	en	mà Tots	els	músics	rient	i	ballant. Estació	Tàrrega
15 2 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Un	músic. Estació	Tàrrega
15 3 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Boca	del	cantant. Estació	Tàrrega
15 4 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Músic	tocant	la	guitarra. Estació	Tàrrega
15 5 3s Pla	Americà Càmera	en	mà Músics	mirant-se. Estació	Tàrrega
15 6 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Cara	d'un	músic. Estació	Tàrrega
16 1 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Cara	de	la	ballarina	somrient Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
16 2 3s Pla	General Càmera	Fixa Des	de	darrera	de	la	ballarina.	Veiem	com	la	gent	va	entrant	a	poc	a	poc	a	la	plaça. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
16 3 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Tres	persones	saludant-se	a	la	plaça. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
16 4 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Mà	deixant	diners	el	barret	de	la	ballarina. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
16 5 3s Pla	Conjunt Càmera	Fixa Gent	a	la	plaça. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
17 1 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Dos	músics	empentant-se. Estació	Tàrrega
17 2 3s Pla	General Càmera	Fixa Músics	saltant. Estació	Tàrrega

Guió	Tècnic

Tornada	(01:23	-	01:52)

Instrumental	3	(01:52	-	02:05)

Estrofa	4	(02:05	-	02:18)

Instrumental	4	(02:18	-	02:31)

		Instrumental	1	(00:00	-	00:15)

Estrofa	1	(00:15	-	00:29)

Instrumental	2	(00:29	-	00:42)

Estrofa	2	(00:42	-	00:57)

Estrofa	3	(00:57	-	01:10)

Introducció	Tornada	(01:10	-	01:23)

Introducció	Tornada	(02:31	-	02:46)
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Música Esc Pla Temps Tipo	de	pla Càmera Acció Localització	

17 3 3s Pla	Americà Càmera	en	mà Dos	músics	abrançant-se. Estació	Tàrrega
17 4 3s Pla	Conjunt Càmera	en	mà Músics	caminant	per	la	línia	del	tren	en	dues	files. Estació	Tàrrega
17 5 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Detall	dels	peus	dels	músics	desapareixent	de	pantalla.	 Estació	Tàrrega
18 1 3s Travelling	Circular	-	Pla	Conjunt Càmera	en	mà Plaça	omplint-se	de	gent. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 2 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Ballarina	agafant	la	mà	a	una	persona	de	la	plaça. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 3 3s Pla	Americà Càmera	en	mà La	ballarina	ensenyant	a	ballar	a	la	persona	del	carrer. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 4 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Gent	somrient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 5 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Mans	picant. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 6 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Persona	mirant-s'ho	sorprès. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 7 3s Pla	Detall	a	Pla	General Càmera	en	mà Detall	de	darrera	de	la	ballarina	i	pla	general	de	la	plaça	animant-se. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 8 4s Pla	Mig Càmera	en	mà Gent	rient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 9 4s Pla	Conjunt Càmera	en	mà Ballarina	feliç. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 10 4s Pla	Americà Càmera	en	mà Infant	somrient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 11 4s Primer	Pla Càmera	en	mà Persona	asseguda	al	banc	picnat	amb	les	mans	a	la	cuixa. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 12 4s Pla	Conjunt Càmera	en	mà Gent	que	comença	a	fer	rebombori. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 13 4s Pla	Detall Càmera	en	mà Peus	de	la	gent	movent-se	i	la	ballarina	de	fons.	 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 14 3s Pla	Detall Càmera	en	mà Una	persona	traient-se	el	confeti	de	la	butxaca. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 15 3s Pla	Conjunt Càmera	en	mà Gent	començant	a	tirar	el	confeti. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 16 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Parella	abraçada	rient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 17 3s Pla	General Càmera	en	mà Confeti	caient	a	la	càmera,	(Càmera	al	terra). Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 18 3s Pla	General Càmera	en	mà Ballarina	d'esquena	i	la	gent	de	fons. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 19 3s Primer	Pla Càmera	en	mà Gent	rient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 20 3s Pla	Conjunt Càmera	en	mà Gent	somrient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 21 3s Pla	Mig Càmera	en	mà Gent	somrient. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
18 22 10s Pla	General Càmera	en	mà Aeri	de	la	gent	i	la	ballarina	amb	el	confeti. Plaça	Don	Miquel	de	Clariana

Final	Crèdits	(04:08	-	04:23)	(Càmera	lenta) 19 1 20s Pla	General Càmera	Fixa Els	músics	desapareixen	de	pla	sense	tocar	els	instruments,	parlant	i	somrient	entre	ells.	 Estació	Tàrrega

Tornada	(02:46	-	03:13)

Instrumental	Introducció	Final	(03:13	-	03:41)

Instrumental	Final	(03:41	-	04:08)

Introducció	Tornada	(02:31	-	02:46)
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4.1.7.	Storyboard	
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4.1.8.	Pla	de	treball	

 
 
 	



Esc Pla Càmera	 Localització	 INT/EXT DIA/NIT Descripció	 Duració	 Personatge Vestuari	 Maquillatge So Atrezzo

1 General 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Via	del	tren	amb	instruments 5	segons - - - - Instruments

2 Detall 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Peus	noia	caminant 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

3 Mig 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	entrant	a	la	via 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

3 Detall 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Un	músic	tocant 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

3 Primer	Pla 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Dos	músics	mirant-se	i	somrient 3	segons dos	membres Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

4 General 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Imatge	del	radiocasset 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

4 Primer	Pla 3 Carrers	de	Vic EXT Dia Cara	de	la	ballarina 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

4 Conjunt 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Ballarina	que	es	creua	amb	una	persona 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músic	1	caminant	sol	per	la	via 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	2	i	3	caminant	per	la	via 3	segons dos	membres Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músic	4	caminant	sol	per	la	via 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	5,	6	i	7	caminant	per	la	via 3	segons tres	membres	del	grup Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

6 General 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	ballant	pels	carrers 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

6 Detall 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Braç	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

6 Detall 3 Carrers	de	Vic EXT Dia Peus	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

6 Mig 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Ballarina	girant	la	cantonda 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

7 Detall 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Detall	del	carrer 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

7 Detall 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Detall	d'alguna	persona	que	passeja 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

7 Detall 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Detall	d'alguna	persona	que	passeja 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

7 Panoràmica 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Panoràmica	del	carrer	que	porta	a	la	plaça 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

10 Mig 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	estàtic	tocant	la	cançó 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

9 General 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	d'esquena	corrent	pel	carrer	1 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

10 Mig 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	estàtic	tocant	la	cançó 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

11 General 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	d'esquena	corrent	pel	carrer	2 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

12 General 3 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	corrent	entrant	a	la	plaça 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret

13 Detall 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia La	noia	deixa	el	barret	a	terra 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

13 Pla	Americà 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Noia	fent	els	primers	moviments	del	ball 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

13 General 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Dues	persones	assegudes	a	un	banc 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

13 Mig 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Altres	dues	persones	ignorant	el	ball 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

13 Tràveling	circular 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Tràveling	circular	en	el	banc,	un	dels	nois	avisa	del	que	està	fent	la	noia 3	segons Dues	persones Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

13 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Moviments	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

13 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Moviments	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

14 Conjunt 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Dona	caminant	pel	carrer 3	segons Dona	 Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

14 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Peus	i	barret	de	la	ballarina 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

14 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	des	de	darrera	de	les	dues	persones	del	banc,	s'aixequen	i	veiem	a	la	ballarina	en	segon	pla 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

14 Primer	Pla 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Cara	de	la	ballarina	somrient 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

15 Pla	Americà 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	de	músics	rient	i	ballant	per	la	via 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

15 Mig 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Un	músic	tocant 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

15 Detall 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Detall	de	la	boca	del	cantant 3	segons Cantant Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

15 Primer	Pla 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músic	tocant	la	guitarra 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

15 Pla	Americà 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	mirant-se,	complicitat 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

15 Primer	Pla 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Cara	d'un	dels	membres	del	grup 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

16 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Cara	de	la	ballarina 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

16 General 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	des	de	darrere	de	la	ballarina,	poc	a	poc	la	gent	s'apropa	a	la	plaça 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

16 Mig 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Tres	persones	es	saluden	a	la	plaça 3	segons Tres	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

16 Primer	Pla 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Una	mà	deixant	diners	al	barret	de	la	noia 3	segons Una	persona	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

16 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	de	la	plaça	 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

17 Mig 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Dos	músics	empentant-se 3	segons dos	membres Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17 General 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	saltant 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17 Pla	Americà 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Dos	músics	abraçant-se 3	segons dos	membres Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17 Conjunt 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	caminant	per	les	vies 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17 Detall 4 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Detall	dels	peus	del	grup	mentre	caminen 3	segons 7	músics Texans	i	semarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

18 Tràveling	circular 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Plaça	omplint-se	de	gent 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	agafant	la	mà	d'una	persona	del	públic 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Pla	Americà 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	ballant	amb	la	persona 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	somrient 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Primer	Pla 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Mans	picant 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Mig 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Persona	sorpresa 3	segons Una	persona	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Detall 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Des	de	darrere	la	ballarina	veient	la	gent	animant-se	en	pla	general	 3	segons Públic	i	Ballarina Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Mig 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	rient 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	ballant	feliç 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Pla	Americà 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Infant	somrient 3	segons Infant Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Persona	asseguda	al	banc	picant	amb	les	mans	a	la	cuixa 3	segons Una	persona	públic Semarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	fent	rebombori 3	segons Públic Semarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Detall 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Peus	de	la	gent	movent-se	en	primer	pla	i	la	ballarina	ballant	de	fons 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Detall 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Una	persona	treient	el	confeti	de	la	butxaca 3	segons Una	persona	públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Inici	de	la	guerra	de	confeti 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Primer	Pla 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Una	parella	abraçant-se	rient 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 General 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia El	confeti	caient	"a	sobre	la	càmera".	Es	veuen	parts	del	cos	de	la	gent 3	segons Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 General 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	d'esquena	i	la	gent	de	fons 3	segons Públic	i	Ballarina Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	rient 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	somrient 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 Mig 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	somrient	i	mirant-se 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti

18 General Drone Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	aeri	de	tota	la	gent	tirant	confeti	i	rient 10	segons Públic	i	Ballarina Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret,	confeti	i	drone

19 General 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Càmera	fixa,	el	grup	desapareix	de	pla	somrient	i	parlant 20	segons 7	músics Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments
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4.1.9.	Pla	de	rodatge	

  



PLA	DE	RODATGE
																						 	 							Dia	09	d'abril	de	2016	-	De	16:00h	a	21:00h

Hora Esc Pla Càmera Localització INT/EXT DIA/NIT Descripció	 Duració Personatge Vestuari Maquillatge So Atrezzo
14:00	-	15:30 Surtida	de	Vic	i	arribada	a	Tàrrega

15:30	-	16:00 Preparació	del	set,	i	trobada	amb	el	grup

16:00	-	16:10 1 General 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Via	del	tren	amb	instruments 5	segons - - - - Instruments

16:10	-	16:20 3 Mig 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	entrant	a	la	via 3	segons 7	músics Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

16:20	-	16:30 3 Detall 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Un	músic	tocant 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Intrument	

16:30	-	16:40 3 Primer	Pla 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Dos	músics	mirant-se	i	somrient 3	segons dos	membres Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

16:40	-	16:50 5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músic	1	caminant	sol	per	la	via 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

16:50	-	17:00 5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	2	i	3	caminant	per	la	via 3	segons dos	membres Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17:00	-	17:10 5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músic	4	caminant	sol	per	la	via 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17:10	-	17:20 5 Mig 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	5,	6	i	7	caminant	per	la	via 3	segons tres	membres	del	grup Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17:20	-	17:30 10 Mig 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	estàtic	tocant	la	cançó 3	segons 7	músics Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

17:30	-	17:40 15 Pla	Americà 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	de	músics	rient	i	ballant	per	la	via 3	segons 7	músics Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17:40	-	17:50 15 Mig 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Un	músic	tocant 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instrument

17:40	-	17:50 15 Detall 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Detall	de	la	boca	del	cantant 3	segons Cantant Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

17:40	-	17:50 15 Primer	Pla 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músic	tocant	la	guitarra 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instrument

17:50	-	17:55 15 Pla	Americà 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Músics	mirant-se,	complicitat 3	segons 7	músics Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Instruments

17:50	-	17:55 15 Primer	Pla 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Cara	d'un	dels	membres	del	grup 3	segons un	membre	del	grup Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

18:00	-	18:10 17 Mig 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Dos	músics	empentant-se 3	segons dos	membres Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

18:00	-	18:10 17 Pla	Americà 2 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Dos	músics	abraçant-se 3	segons dos	membres Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

18:10	-	18:30 17 General 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	saltant 3	segons 7	músics Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

18:10	-	18:30 17 Conjunt 3 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Grup	caminant	per	les	vies 3	segons 7	músics Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

18:10	-	18:30 17 Detall 4 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Detall	dels	peus	del	grup	mentre	caminen 3	segons 7	músics Texans	i	samarreta	de	colors Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació

18:30	-	18:	50 19 General 1 Estació	de	Tàrrega EXT Dia Càmera	fixa,	el	grup	desapareix	de	pla	somrient	i	parlant 20	segons 7	músics Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació instruments

19:30	-	21:00 Surtida	de	Tàrrega	i	arribada	a	Vic
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Hora Esc Pla Càmera Localització INT/EXT DIA/NIT Descripció	 Duració Personatge Vestuari Maquillatge So Atrezzo
08:00	-	08:30 Arribada	a	la	Plaça	de	Vic,	trobada	amb	la	ballarina
08:30	-	08:40 2 Detall 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Peus	noia	caminant 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
08:30	-	08:40 4 General 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Imatge	del	radiocasset 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
08:30	-	08:40 4 Primer	Pla 3 Carrers	de	Vic EXT Dia Cara	de	la	ballarina 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
08:40	-	08:50 4 Conjunt 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Ballarina	que	es	creua	amb	una	persona 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
08:50	-	09:00 6 General 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	ballant	pels	carrers 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
08:50	-	09:00 6 Detall 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Braç	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
08:50	-	09:00 6 Detall 3 Carrers	de	Vic EXT Dia Peus	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:00	-	09:05 6 Mig 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Ballarina	girant	la	cantonda 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:05	-	09:15 7 Detall 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Detall	del	carrer 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:05	-	09:15 7 Detall 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Detall	d'alguna	persona	que	passeja 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:05	-	09:15 7 Detall 3 Carrers	de	Vic EXT Dia Detall	del	carrer 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:15	-	09:25 7 Panoràmica 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Panoràmica	del	carrer	que	porta	a	la	plaça 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:25	-	09:35 9 General 1 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	d'esquena	corrent	pel	carrer	1 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:25	-	09:35 11 General 2 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	d'esquena	corrent	pel	carrer	2 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:25	-	09:35 12 General 3 Carrers	de	Vic EXT Dia Noia	corrent	entrant	a	la	plaça 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset	i	barret
09:40	-	10:30 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana Arribada	de	la	gent	i	preparació	del	set	a	la	Plaça	Don	Miquel	de	Clariana
10:30	-	10:40 13 Detall 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia La	noia	deixa	el	barret	a	terra 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
10:40	-	10:50 13 Pla	Americà 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Noia	fent	els	primers	moviments	del	ball 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
10:40	-	10:50 13 General 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Dues	persones	assegudes	a	un	banc 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
10:40	-	10:50 13 Mig 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Altres	dues	persones	ignorant	el	ball 3	segons Dues	persones	públic Semarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
10:50	-	11:00 13 Tràveling	circular 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Tràveling	circular	en	el	banc,	un	dels	nois	avisa	del	que	està	fent	la	noia 3	segons Dues	persones Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
10:50	-	11:00 13 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Moviments	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
10:50	-	11:00 13 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Moviments	de	la	noia 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:00	-	11:10 14 Conjunt 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Dona	caminant	pel	carrer 3	segons Dona	 Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:00	-	11:10 14 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Peus	i	barret	de	la	ballarina 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:00	-	11:10 14 Primer	Pla 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Cara	de	la	ballarina	somrient 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:10	-	11:20 14 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	des	de	darrera	de	les	dues	persones	del	banc,	s'aixequen	i	veiem	a	la	ballarina	en	segon	pla 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:20	-	11:30 16 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Cara	de	la	ballarina 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:30	-	11:40 16 General 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	des	de	darrere	de	la	ballarina,	poc	a	poc	la	gent	s'apropa	a	la	plaça 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:30	-	11:40 16 Mig 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Tres	persones	es	saluden	a	la	plaça 3	segons Tres	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:30	-	11:40 16 Primer	Pla 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Una	mà	deixant	diners	al	barret	de	la	noia 3	segons Una	persona	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:40	-	11:50 16 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	de	la	plaça	 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
11:50	-	12:00 18 Tràveling	circular 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Plaça	omplint-se	de	gent 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:00	-	12:10 18 Detall 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	agafant	la	mà	d'una	persona	del	públic 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:10	-	12:20 18 Pla	Americà 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	ballant	amb	la	persona 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:20	-	12:30 18 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	somrient 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:20	-	12:30 18 Primer	Pla 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Mans	picant 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:20	-	12:30 18 Mig 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Persona	sorpresa 3	segons Una	persona	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:30	-	12:40 18 Detall 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Des	de	darrere	la	ballarina	veient	la	gent	animant-se	en	pla	general	 3	segons Públic	i	Ballarina Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:40	-	12:50	 18 Mig 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	rient 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:40	-	12:50	 18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	ballant	feliç 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:40	-	12:50	 18 Pla	Americà 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Infant	somrient 3	segons Infant Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:50	-	13:00 18 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Persona	asseguda	al	banc	picant	amb	les	mans	a	la	cuixa 3	segons Una	persona	públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
12:50	-	13:00 18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	fent	rebombori 3	segons Públic Samarreta	blanca	o	negre	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:00	-	13:10 18 Detall 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Peus	de	la	gent	movent-se	en	primer	pla	i	la	ballarina	ballant	de	fons 3	segons Ballarina	-	Clara Roba	estreta	i	colors	apagats Base	neutre,	eyeliner	negre	i	llavis	vermells Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:10	-	13:20 18 Detall 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Una	persona	treient	el	confeti	de	la	butxaca 3	segons Una	persona	públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:10	-	13:20 18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Inici	de	la	guerra	de	confeti 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:20	-	13:30 18 Primer	Pla 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Una	parella	abraçant-se	rient 3	segons Dues	persones	públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:20	-	13:30 18 General 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia El	confeti	caient	"a	sobre	la	càmera".	Es	veuen	parts	del	cos	de	la	gent 3	segons Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:30	-	13:40 18 General 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Ballarina	d'esquena	i	la	gent	de	fons 3	segons Públic	i	Ballarina Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:40	-	13:50 18 Primer	Pla 1 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	rient 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:40	-	13:50 18 Conjunt 2 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	somrient 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:40	-	13:50 18 Mig 3 Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Gent	somrient	i	mirant-se 3	segons Públic Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret	i	confeti
13:50	-	14:00 18 General Drone Plaça	Don	Miquel	de	Clariana EXT Dia Pla	aeri	de	tota	la	gent	tirant	confeti	i	rient 10	segons Públic	i	Ballarina Samarreta	de	color	i	texans Base	neutre	 Cançó	de	l'estació,	per	ambientar	durant	la	gravació Radiocasset,	barret,	confeti	i	drone
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4.1.10.	Localitzacions	

	

Per	tal	d’explicar	les	localitzacions,	les	hem	dividit	en	tres	gran	espais:	

	

1.	Vies	de	tren,	estació	del	Pla	de	Vilanoveta	(Lleida)	

	

En	aquesta	localització	és	on	els	músics	es	mouran.	Serà	el	seu	terreny.	Utilitzarem	

el	recurs	de	les	vies	per	tractar	el	pas	del	temps	i	per	a	veure'ls	caminar	i	avançar	

en	la	seva	carrera,	metafòricament.	Vam	decidir	aquesta	localització	en	funció	del	

que	ens	transmetia	 la	 lletra	 i	 també	per	 la	possibilitat	de	 joc	que	ens	donava.	Els	

farem	passejar,	cantar	i	tocar	els	instruments	sobre	les	vies	del	tren.	Vam	decidir	

cercar	una	estació	on	el	 trànsit	de	 trens	 fos	 limitat	o	 inexistent,	per	 tal	de	poder	

aprofitar	els	recursos	que	ens	pot	facilitar	una	estació	amb	vies	de	trens	i	vagons	

de	mercaderies.	L'espai	trobat	té	la	meitat	de	l'espai	abandonat,	ja	que	només	hi	ha	

circulació	per	una	única	via.	L'altra	banda	on	hi	ha	 l'edifici	abandonat	hi	ha	força	

tonalitats	 amarronades	 i,	 a	 més	 a	 més,	 	 les	 pintades	 als	 edificis	 i	 els	 vagons	

verdosos	donen	com	a	resultat	imatges	en	tons	càlids,	just	el	que	necessitàvem	per	

potenciar	la	llum	de	la	tarda.	
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2.	Plaça	Don	Miquel	de	Clariana	de	Vic	

	

La	 ballarina	 es	 situa	 a	 aquesta	 plaça	 on	 pràcticament	 no	 hi	 ha	 ningú.	 Ella	 sola	

comença	a	ballar	i	s'hi	anirà	afegint	més	gent	que	s’animaran	a	ballar	amb	ella.		

	

Vam	triar	aquesta	plaça	per	les	característiques	d’aquesta	localització.	És	un	espai	

petit	que	queda	apartat	del	centre	del	barri	antic	de	Vic.	Això	ens	facilitava	molt	la	

feina,	ja	que	volíem	una	zona	tranquil·la	i	amb	poc	trànsit.	A	més,	els	edificis	estan	

pintats	de	colors	pastel,	i	això	ho	vam	trobar	interessant,	ja	que	els	colors	queden	

reflectits	a	les	imatges	amb	la	llum	del	matí.	A	més	a	més,	la	plaça	disposa	de	bancs	

que	ens	serviran	per	a	col·locar	als	figurants,	a	un	cantó	i	a	l'altre	serà	el	lloc	on	ens	

posicionarem	per	a	enregistrar	les	imatges,	deixar	les	pertinences	i	l'esmorzar	dels	

assistents.	 D'altra	 banda,	 l'estàtua	 de	 l'Estudiant,	 serà	 un	 punt	 característic	 on	

col·locarem	a	la	ballarina	i	formarà	part	de	l'escenari	on	passa	l'acció.	

	

Cal	 esmentar	 que	per	 poder	 realitzar	 una	de	 les	 parts	 principals	 del	 rodatge	del	

nostre	videoclip	a	aquesta	plaça	vam	haver	de	demanar	un	permís	per	ocupar	 la	

via	pública	a	l’Ajuntament	de	Vic,	el	qual	ens	va	ser	concedit.55	

	

 
 
 
	

	

	

                                                
55	Permís	adjuntat	a	l’annex	del	treball	
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3.	 Carrer	 de	 Carrotgers,	 Pare	 Xifré,	 Mare	 de	 Déu	 dels	 Àngels	 i	 Carrer	 de	

Cardona,	contigus	a	la	Plaça	Don	Miquel	de	Clariana	de	Vic.	

	

Hem	triat	els	següents	carrers	per	ser	uns	dels	més	característics	del	casc	antic	de	

la	Ciutat	de	Vic.	En	aquests,	veurem	com	la	noia	es	desplaça	fins	a	la	plaça.	Tots	han	

estat	escollits	per	la	llum	que	tenen	de	bon	matí,	i	els	colors	dels	seus	edificis,	per	

l'espai	 ampli	 per	 a	poder	 gravar	 amb	 comoditat	 i	 per	 la	proximitat	 amb	 la	Plaça	

Don	Miquel	de	Clariana	de	Vic.	Els	carrers	que	destaquem	i	que	més	s'identifiquen	

a	 les	 imatges	 són	 els	 següents.	 En	 primer	 lloc,	 el	 Carrer	 del	 Pare	 Xifré,	 on	 està	

localitzat	 el	 Temple	 Romà	 de	 Vic.	 En	 aquest	 espai	 volem	 interactuar	 amb	 els	

elements	de	l'espai,	i	farem	que	la	ballarina	es	passegi	i	pugi	pel	banc	mentre	balla.	

Per	 altra	 banda,	 volem	 fer	 un	 tràveling	 vertical	 a	 la	 cantonada	 del	 Carrer	 de	

Cardona,	per	a	introduir	l'edifici	clàssic	i	crear	una	transició	prèvia	a	l'arribada	a	la	

Plaça	 Don	Miquel	 de	 Clariana.	 Hem	 triat,	 doncs,	 aquests	 dos	 espais,	 pel	 Temple	

Romà,	ja	que	és	un	lloc	reconegut	de	la	Catalunya	Central,	i	pels	colors	groguencs	

de	l'edifici	del	Carrer	Cardona.	
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4.1.11.	Direcció	d’art	

Per	 tal	 de	 decidir	 com	 és	 la	 direcció	 d’art	 del	 nostre	 videoclip	 hem	 tingut	 en	

compte	principalment	 l’estètica	del	mateix	grup	de	música.	Estem	parlant,	doncs,	

d’uns	 colors	 vius	 i	 contrastats,	 llum	molt	 càlida	 i	 alegre,	 amb	molts	moviments,	

plans	molt	diversos	 i	caracteritzats	per	un	ritme	molt	dinàmic.	Tanmateix,	 també	

hem	 valorat	 diverses	 idees	 extretes	 dels	 referents	 visionats	 per	 aplicar	 nous	

aspectes	 a	 la	 nostra	 producció,	 però	 sense	 oblidar	 que	 la	 principal	 finalitat	 és	

obtenir	la	màxima	naturalitat	possible	per	mostrar	quotidianitat.			

	

	

4.1.11.1.	Vestuari	

 
El	 vestuari	 que	 hem	 escollit	 no	 és	 molt	 elaborat,	 tot	 al	 contrari,	 volem	 que	 es	

caracteritzi	per	 la	 senzillesa	 i	 la	naturalitat.	En	primer	 lloc,	pel	que	 fa	al	vestuari	

dels	músics,	serà	molt	quotidià,	és	a	dir,	allò	que	porten	un	dia	de	cada	dia,	per	no	

prendre	 l’essència	 del	 grup.	 Així	 doncs,	 vestiran	 amb	 un	 pantalons	 texans	 i	 una	

samarreta	 senzilla,	 cadascun	 amb	 el	 seu	 propi	 estil	 però	 mantenint	 una	

equivalència	 i	 neutralitat	 de	 colors.	 I	 en	 segon	 lloc,	 contràriament	 als	músics,	 la	

ballarina	 portarà	 unes	 malles	 i	 una	 samarreta	 senzilla	 i,	 sobretot,	 còmode,	 de	

colors	apagats.	D’aquesta	manera	es	podran	veure	perfectament	els	moviments	del	

ball	i	es	podrà	expressar	corporalment	amb	naturalitat.		
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Finalment,	els	figurants	que	apareixeran	a	

la	plaça	de	Vic	mentre	 la	ballarina	 actua,	

portaran	un	vestuari,	també	molt	quotidià	

i	senzill,	per	tal	que	s’entengui	que	és	gent	

que	 tan	 sols	 passava	 aquell	 moment	 pel	

lloc	 dels	 fets	 i	 així	 no	 eclipsaran	 a	 la	

protagonista.	

	

4.1.11.2.	Maquillatge	

	

Recordant	que	aquest	videoclip	està	caracteritzat	per	la	senzillesa	i	que	pretén	ser	

el	 màxim	 afí	 possible	 a	 la	 vida	 real,	 el	 maquillatge	 també	 seguirà	 aquestes	

característiques	 i,	 per	 tant,	 serà	molt	 bàsic	 i	 senzill.	 Tot	 i	 així	 hi	 haurà	una	 clara	

diferència	entre	el	maquillatge	dels	músics	i	els	figurants,	amb	el	de	la	ballarina.	Els	

primes	 portaran	 una	 base	 neutre,	 mentre	 que	 la	 ballarina	 portarà	 els	 ulls	

maquillats,	però	tampoc	exageradament,	i	els	llavis	pintats	amb	pintallavis	vermell.		
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4.1.11.3.	Atrezzo	

	

Perquè	 el	 nostre	 videoclip	 obtingui	 el	 resultat	 que	 esperem	 també	 cal	 tenir	 en	

compte	 l’atrezzo,	 que	 compta	 amb	 diversos	 elements	 imprescindibles.																								

Pel	que	fa	al	rodatge	amb	el	grup	de	música	necessitem	els	instruments	de	música	

dels	 set	 membres	 del	 grup:	 acordió,	 guitarra	 elèctrica,	 bateria,	 trompeta,	 baix	

elèctric,	guitarra	clàssica	i	teclat.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

I	pel	que	 fa	al	 rodatge	amb	 la	ballarina	 són	necessaris	els	 següents	elements:	un	

barret	 negre,	 que	 deixarà	 al	 terra	 per	 a	 qui	 vulgui	 deixar-li	 diners,	 	 bosses	 de	

confeti	per	l’explosió	final	del	videoclip,	juntament	amb	tres	tubs	de	confeti,	i	una	

minicadena	per	posar	la	música.	
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4.1.12.	Direcció	de	fotografia	

	

La	fotografia	del	nostre	videoclip	la	podem	definir	en	dos	grans	blocs:			

									

En	 la	 localització	 dels	 musics,	 volem	 destacar	 una	 llum	 suau	 i	 amb	 tons	

clarobscurs,	 utilitzant	 la	 llum	natural	del	migdia.	Destaca	 la	 llum	blavosa	del	 cel,	

contrarestada	 amb	 els	 colors	marronosos	 de	 les	 vies	 i	 els	 verds	 dels	 vagons	 de	

tren.	En	aquest	sentit,	el	vagó	verd	es	l’únic	element	a	destacar,	ja	que	els	membres	

del	grup	vestiran	amb	tonalitats	neutrals,	amb	colors	foscos.	Així	doncs	,volem	que	

l’espai	on	es	situen	sigui	un	element	que	cridi	l’atenció	de	l’espectador.	

	

Per	 altra	 banda,	 aprofitarem	 la	 llum	 natural	 del	 dia	 per	 a	 mostrar	 totes	 les	

diferents	tonalitats	possibles	entre	l’espai	i	la	roba	de	la	gent	que	hi	hagi	a	la	plaça	

o	als	carrers.	Les	 localitzacions	de	 la	ballarina	tindran	colors	càlids	 i	marronosos	

que	potencien	els	edificis	medievals	del	 casc	antic	de	 la	 ciutat	de	Vic.	La	 llum	de	

primera	 hora	 del	matí	 ens	 facilitarà	molta	 claredat	 i	 neutralitat,	 i	 destacarem	 la	

cara	 de	 la	 noia	 pintant-li	 els	 llavis	 de	 vermell.	 Finalment	 combinarem	 ambdós	

espais,	totalment	oposats	de	color,	per	tal	d’arribar	a	un	equilibri	cromàtic	que	no	

desentoni	en	el	conjunt	de	la	imatge	final.	
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4.1.13.	Pressupost	

	

Com	 a	 tota	 producció	 audiovisual,	 s’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 el	 pressupost	 que	

suposarà	dur-la	a	terme.	Hem	realitzat	tres	pressupostos	diferents.	En	primer	lloc,	

i	abans	de	realitzar	 la	producció,	vam	dur	a	 terme	un	càlcul	orientatiu	 inicial	del	

que	creiem	que	ens	costaria.	En	segon,	vam	creure	necessari	 realitzar,	 també,	un	

pressupost	professional	per	conèixer	el	cost	real	que	suposaria	aquesta	producció	

en	el	mercat	 laboral	actual.	Finalment,	 i	després	de	 fer	el	videoclip,	vam	tornar	a	

realitzar	 un	 pressupost	 valorant	 les	 despeses	 reals	 que	 ens	 han	 suposat	 un	 cop	

finalitzat.		
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PRESSUPOST	REAL	(INICAL)

Característiques Dia Participants Total pel dia (€) Total (€)
Titol del Videoclip L'Estació

Durada 2' 19s
Àlbum Candidatura

Any 2015
DESENVOLUPAMENT 

Guinoista 2 0 0
Recerca 4 0 0

Desenvolupament subtotal 0 0

PRODUCCIÓ
Productor 2 1 0 0
Director 2 1 0 0

Equip Tècnic 2 4 0 0
Localització 2 0 0
Equipament Càmera 2 3 0 0

Tripode 2 3 0 0
Focus 2 2 0 0

Steady Cam 2 1 0 0
Equip Artístic 2 2 0 0

Atrezzo Bossa de Confeti 1 5 Boses 25 25
Tubs de Confeti 1 10 Tubs 12 12

Desplaçament i Dietes Cotxe 1 1 20 20
Dinar 2 4 10 80

Dinar Ballarina 1 1 10 10
Producció subtotal 77 147
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POSTPRODUCCIÓ Característiques Dia Participants Total pel dia (€) Total (€)
Música i copyright La Terrasseta de Preixens 0 0

Imatge post producció 4 0 0
Audio post producció 4 0 0

Titols / Grafisme 4 0 0
Postproducció subtotal 0 0

ADMINISTRACIÓ
Assegurança 2 0 0 0

Permís de Grabació Plaça de Vic 1 0 0 0
Administració subtotal 0 0

TOTAL 77 147
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PRESSUPOST	DE	MERCAT

Característiques Tipus Dia Quantitat Assegurança (€) Total pel dia (€) Total (€)
Titol del Videoclip L'Estació
Durada 2' 19s
Àlbum Candidatura
Any 2015

DESENVOLUPAMENT 
Guinoista 15 2 675 75 2.250
Desenvolupament subtotal 0 2.925

PRODUCCIÓ
Productor/a 15 1 634,5 141 2.000
Director/a 15 1 472,5 105 1.575
Director/a de Fotografia 4 1 145,2 121 484
Director/a de Càsting 2 2 84 70 280
Director/a d'Art 4 1 75,6 63 252
Estilista 4 1 76,8 64 256
Director/a de Maquillatge 4 1 84 70 280
Equip Tècnic Operador de Càmera 2 4 201,6 84 339
Localització Estació Pla de la Vilanoveta 1 0 0

Plaça Miquel de Clariana 1 0 0
Equipament Càmera 70D 2 4 25 200

Objectiu1 28-135mm 2 1 18 36
Objectiu 2 18-55 mm 2 2 14 56
Objectiu 3 28-300 mm 2 1 36 72

Tripode Sqchtler Ace GS 2 1 28 56
Microfón Inalàmbric Sennheiser AUX-MEZ Set 2 1 34 68
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PRODUCCIÓ Característiques Tipus Dia Quantitat Assegurança (€) Total pel dia (€) Total (€)
Steady Cam 1 Kit Cinevate Uno Ultimate 2 1 69 138
Steady Cam 2 Soporte Genus hybrid 2 1 29 58

Reflector Profoto 2 1 7 14
Equip Artístic 2 2 0 0
Atrezzo Bossa de Confeti 1 2 Boses 11 11

Tubs de Confeti 1 3 Tubs 7,5 8
Desplaçament i Dietes Cotxe 2 1 35 70

Esmorzar Figurants 1 25 15 15
Producció subtotal 1774,2 1.047 6.268

8.042
POSTPRODUCCIÓ

Música i copyright La Terrasseta de Preixens 0 0
Montador 7 4 104 2.920
Titols / Grafisme 4 0 0

Postproducció subtotal 104 2.920

ADMINISTRACIÓ
Permís de Grabació Plaça de Vic 1 0 0 0

Administració subtotal 0 0

TOTAL 1.151 13.887
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PRESSUPOST	REAL	(FINAL)

Característiques Dia Participants Total pel dia (€) Total (€)
Titol del Videoclip L'Estació

Durada 2' 19s
Àlbum Candidatura

Any 2015
DESENVOLUPAMENT 

Guinoista 2 0 0
Recerca 4 0 0

Desenvolupament subtotal 0 0

PRODUCCIÓ
Productor 2 1 0 0
Director 2 1 0 0

Equip Tècnic 2 4 0 0
Localització 2 0 0
Equipament Càmera 2 4 0 0

Tripode 2 1 0 0
Focus 0 0 0 0

Steady Cam 2 2 0 0
Reflector 2 1 0 0

Micro de Corbata 1 1 0 0
Equip Artístic 2 2 0 0

Atrezzo Bossa de Confeti 1 2 bosses 11 11
Tubs de Confeti 1 3 Tubs 7,5 7,5
RadioCassette 1 1 0 0

Barret 1 1 0 0
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PRODUCCIÓ Característiques Dia Participants Total pel dia (€) Total (€)
Altaveus 2 3 0 0

Desplaçament i Dietes Cotxe 2 1 35 70
Dinar 1 4 0 0

Esmorzar Extras 1 25 15 15
Dinar Ballarina 1 1 0 0

Producció subtotal 69 104
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4.2.	PRODUCCIÓ	
 

4.2.1.	Rodatge	

	

Vam	destinar	dos	dies	al	rodatge	del	videoclip,	concretament	el	cap	de	setmana	del	

9	i	10	d’abril	de	2016.		

	

El	primer	dia,	el	9,	vam	anar	a	Lleida	per	a	 trobar-nos	amb	tots	els	membres	del	

grup.	Vam	destinar	tota	la	tarda,	des	de	les	16:00h	fins	les	19:00h,	per	a	enregistrar	

únicament	les	parts	de	la	banda.		

	

Tot	i	la	previsió	de	pluja,	el	cel	va	ser	clar	i	sense	cap	núvol.	Això	ens	va	facilitar	la	

feina,	 ja	 que	 no	 vam	 necessitar	 reflectors	 o	 llum	 artificial	 per	 a	 evitar	 espais	

obscurs.	El	rodatge	no	va	començar	a	l’hora	prevista,	ja	que	el	bateria,	en	Roger,	va	

arribar	 una	 hora	 i	mitja	més	 tard.	Mentre	 l’esperàvem	 vam	 aprofitar	 per	 parlar	

amb	el	grup	i	realitzar-los	una	entrevista	per	a	conèixer-los	millor	i	presentar-la	al	

making	of.		

	

Un	 cop	 vam	 ser-hi	 tots	 va	 iniciar-se	 el	 rodatge.	 Seguíem	 el	 pla	 de	 gravació	 i	

l’storyboard	 fins	 que	 vam	 notar	 que	 els	 plànols	 curts	 dels	 instruments	 no	

quedaven	 com	 havíem	 previst,	 i	 vam	 decidir	 aprofitar	 l’espai	 i	 innovar	 dins	 les	

nostres	possibilitats.	Així	doncs,	vam	voler	gravar	sobre	els	vagons	de	mercaderies,	

vam	 pujar	 els	 instruments	 i	 els	musics	 van	 interpretar	 la	 seva	 cançó.	 D’aquesta	

manera	 vam	 obtenir	 més	 plans	 de	 recurs,	 que	 s’han	 acabat	 convertint	 en	 els	

principals,	ja	que	destaquen	pel	color	i	l’entorn.	

	

Com	a	dificultat,	hem	de	destacar	la	poca	predisposició	d’alguns	dels	membres	del	

grup	de	música,	 ja	que	no	venien	gaire	animats	per	a	gravar	un	videoclip	alegre,	

com	era	el	cas.	Ens	va	costar	fer-los	moure	amb	entusiasme	i	seguint	el	ritme	de	la	

música.	 Així	 doncs,	 vam	 intentar	 motivar-los	 posant-los	 en	 situacions	 on	 no	 es	

poguessin	quedar	estàtics,	com	és	el	cas	de	l’acció	en	què	corren	per	sobre	del	vagó	

o	quan	van	caminant	i	tocant	els	instruments.		
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El	segon	dia,	el	10	d’abril	de	2016,	vam	quedar	a	les	8	del	matí	amb	la	ballarina	a	la	

Plaça	 Major	 de	 Vic,	 on	 ens	 vam	 posar	 en	 marxar	 per	 a	 gravar	 les	 seves	 parts	

individuals	 als	 carrers	 contigus	 a	 la	 Plaça	 Sant	 Miquel	 de	 Clariana.	 Vam	 gravar	

recursos	de	carrers,	per	 tal	de	 tenir	marge	 i	començar	el	videoclip	d’una	manera	

més	 tranquil·la	 i	 estàtica.	Vam	 fer	que	 la	noia	ballés	pels	 carrers	mentre	 les	 tres	

càmeres	 la	 seguíem	per	enregistrar	 tots	els	moviments	 i	 tenir-ne	 imatges	des	de	

diferents	 perspectives.	 A	més	 a	més,	 vam	 seguir	 l’estructura	 de	 l’storyboard	 i	 la	

ballarina	va	 interactuar	amb	els	elements	que	proporcionaven	els	carrers	del	cas	

antic	 de	Vic.	 En	 tot	moment	 la	 noia	 estava	 en	 absoluta	predisposició	per	 gravar.	

Això	ens	va	facilitar	la	feina,	ja	que	ella	acceptava	tot	allò	que	li	demanàvem	sense	

oposar-se.	

		

Els	horaris	 es	 van	 complir	 al	 llarg	del	matí.	 La	ballarina	va	poder	descansar	una	

hora	 i	mitja	mentre	nosaltres	preparàvem	el	 set	per	 l’arribada	dels	 figurants.	Els	

vam	portar	un	pica-pica	per	agrair-los	la	seva	col·laboració.	

	

A	 les	 10:30h	 estàvem	 tots	 a	 la	 plaça	 i	 vam	 seguir	 l’ordre	 establert	 en	 el	 pla	 de	

rodatge.	La	llum	del	dia	ens	va	facilitar	els	colors	ataronjats	dels	edificis,	ja	que	el	

cel	 era	 clar	 i	 la	 posició	 dels	 immobles	 bloquejava	 la	 llum	 directe	 i	 intensa	 que	

proporcionava	el	sol.	Per	tant,	les	imatges	ens	quedaven	en	tonalitats	clares.		

	

Tot	 i	que	el	rodatge	va	anar	bé,	vam	tenir	poca	participació	en	quant	a	 figurants,	

però	vam	solucionar-ho	amb	la	gent	que	passava	pel	carrer	i	va	voler	ser	partícep	

de	la	situació.	Tot	i	així,	vam	evitar	fer	plànols	molt	generals	perquè	no	es	notessin	

clarianes	 enmig	 de	 la	massa	 de	 gent.	 Cal	 dir,	 però,	 que	 tot	 i	 la	 poca	 gent	 que	 va	

poder	assistir	al	rodatge	aquest	dia,	vam	acabar	satisfetes	amb	l’enregistrament	de	

les	imatges,	ja	que	van	involucrar-se	en	tot	moment	i	no	ens	van	dificultar	gens	la	

feina,	tot	i	haver-ho	de	repetir	tantes	vegades.		
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4.3.	POSTPRODUCCIÓ		
	

4.3.1.	Muntatge	definitiu	

	

Com	a	 tot	 projecte	 audiovisual,	 el	muntatge	 ja	 es	planeja	 abans	de	 rodar.	 És	per	

això	que	vam	establir	els	tipus	de	plans	que	calia	gravar	i	les	característiques	que	

havien	 de	 tenir	 cadascun	 d’ells.	 Tot	 i	 tenir-ho	 tot	 molt	 establert	 i	 marcat,	 en	 el	

moment	del	rodatge	vam	improvisar,	 fet	que	va	 influir	a	 l’hora	de	dur	a	 terme	el	

muntatge.	Algunes	imatges	obtingudes	sense	estudi	previ,	ens	van	agradar	més	que	

les	que	ens	plantejàvem	en	un	inici.		

	

Un	 cop	 passats	 els	 dies	 de	 rodatge	 cal	 dur	 a	 terme	 la	 visualització	 i	 la	 selecció.	

Durant	 aquest	 procés	 ens	 vam	 centrar	 en	 que	 cada	 imatge	 seleccionada	 tingués	

tres	 característiques:	 que	 la	 llum	 ens	 encaixes	 amb	 el	 que	 necessitàvem,	

l’estabilitat	de	la	càmera	i	emocions	escaients	en	cadascun	dels	plans.		

	

Al	 tractar-se	 d’un	 videoclip	 el	muntatge	 està	 subjecte	 a	 la	música.	 El	 ritme	 i	 els	

compassos	s’han	de	coordinar	amb	la	imatge.	Aquest	objectiu	l‘hem	assolit	a	través	

de	talls	ràpids	i	aprofitant	els	moviments	de	les	ballarines	i		dels	músics.		

	

En	un	total	de	quatre	setmanes	hem	editat	el	nostre	projecte.	El	primer	que	vàrem	

fer	per	 iniciar	el	muntatge	va	ser	establir	un	vídeo	base	que	ocupés	 la	durada	de	

tota	la	cançó	i	a	partir	d’aquí	hi	vam	afegir	les	escenes	que	conformarien	el	nostre	

videoclip.	Aquest	vídeo	base	és	el	dels	músics	tocant	damunt	 la	via	del	tren	en	el	

qual	veiem	tots	els	protagonistes	interpretant	la	cançó.		

	

L’últim	pas	per	 al	muntatge	ha	estat	 la	 correcció	del	 color.	Aquest	 aspecte	 és	un	

dels	més	important	per	el	nostre	projecte,	ja	que	en	el	moment	de	rodar	contàvem	

amb	 tres	 càmeres	 diferents	 i,	 per	 tant,	 la	 llum	 i	 el	 color	 de	 cadascuna	 no	 és	 el	

mateix.	Aconseguir	un	color	homogeni	ha	estat	el	més	complicat.		
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4.3.2.	Difusió	i	promoció	

	

Per	tal	de	difondre	i	donar	a	conèixer	el	nostre	videoclip	hem	creat	diferents	perfils	

a	 les	 xarxes	 socials,	 ja	 que	 pensem	que	 avui	 dia	 és	 el	mitjà	 de	 comunicació	més	

actiu	 i	proper.	Així	doncs,	 en	primer	 lloc	hem	creat	una	pàgina	de	Facebook	que	

pren	 el	 nom	 de	 ‘Videoclip	 	 ‘L’estació’’,	 amb	 la	 finalitat	 que	 qualsevol	 usuari	 del	

Facebook	 pugui	 accedir-hi,	 veure	 el	 videoclip	 i	 també	 el	 contingut	 que	 es	 pot	

trobar	al	perfil	(/videocliptfg).	També	hem	creat	un	nou	compte	de	Twitter	amb	el	

mateix	nom	que	el	Facebook	perquè	el	puguin	trobar	amb	facilitat	(@videocliptfg).		

	

Per	altra	banda,	però,	independentment	dels	perfils	que	hem	creat	exclusivament	

per	 aquest	 videoclip,	 els	 nostres	 comptes	 personals	 de	 les	 xarxes	 socials	 i	 els	

diversos	 comptes	 de	 la	 Terrasseta	 de	 Preixens,	 també	 seran	 espais	 de	 difusió	 i	

promoció	 pel	 videoclip	 de	 “l’Estació”,	 com	 ara	 el	 seu	 Facebook	

(/LaTerrassetaDePreixens),	 el	 Twitter	 (@La_terrasseta)	 i	 l’Instagram	

(la_terrasseta).	També	cal	dir	que	no	hem	creat	una	pàgina	web	tan	sols	per	això	

perquè	serà	la	pàgina	web	del	mateix	grup	la	que	donarà	a	conèixer	la	producció	

(laterrassetadepreixens.cat),	de	 la	mateixa	manera	que	el	publicaran	al	 seu	canal	

de	 Youtube	 ‘La	 Terrasseta	 de	 Preixens’.	 Tot	 i	 així,	 les	 quatre	membres	 del	 grup	

tenim	els	 nostres	 canals	 personals	 de	Youtube,	 on	hi	 publiquem	 les	 produccions	

que	anem	realitzant	i,	per	tant,	també	seran	espais	de	promoció	per	aquesta	última	

producció.		

	

4.3.3.	Teaser	

 
Com	a	producte	audiovisual	la	promoció	és	un	aspecte	important.	És	per	això	que	

per	 tal	 de	 fer	 difusió	 del	 nostre	 projecte	 hem	 utilitzat	 eines	 prèvies	 abans	 de	

l’estrena	 del	 videoclip	 per	 donar-lo	 a	 conèixer.	 Hem	 elaborat	 dos	 tràilers	 ben		

diferenciats	que	s’acosten	al	nostre	públic	i	el	conviden	a	saber	més	del	projecte.		

	

Un	 primer	 teaser	 tràiler	 de	 tretze	 segons	 publicat	 al	 perfil	 de	 Facebook,	 amb	

imatges	detall,	 sense	donar	massa	 informació	però	mostrant	al	públic	de	què	va:	

una	ciutat,	una	estació	i	gent	passant-s’ho	bé.		
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El	segon	teaser	ens	mostra	els	autors	del	tema	musical:	La	Terrasseta	de	Preixens.	

Es	 tracta	d’unes	 imatges	que	no	s’inclouen	en	el	videoclip	però	aconsegueixen	el	

que	volem.	Se’ns	presenta	el	grup	de	 la	següent	manera:	estan	col·locats	damunt	

un	vagó	i	parlen	entre	ells	mostrant-nos	la	complicitat	i	la	relació	d’amistat	que	els	

uneix.	Amb	aquest	teaser	pretenem	mostrar	la	filosofia	del	grup:	un	grup	de	festa	

major	que	s’ho	passa	bé	tocant	i	compartint	escenari.		

	

Les	imatges	seleccionades	en	cada	ocasió	volen	ser	poc	explícites,	ja	que	l’objectiu	

no	 és	 mostrar	 el	 nostre	 projecte,	 sinó	 que	 simplement	 es	 tracta	 d’una	 eina	 per	

informar	 que	 La	 Terrasseta	 de	 Preixens	 pròximament	 estrenarà	 el	 videoclip	 del	

tema	L’estació.	

	

4.3.4.	Making	of	

	

La	 idea	 de	 realitzar	 un	 making	 of	 va	 sorgir	 a	 partir	 de	 concertar	 diverses	

entrevistes	amb	professionals	del	món	audiovisual.	Creiem	que	era	 interesant	no	

només	 la	producció	de	 la	peça	audiovisual	 sinó	 també	 la	 recerca	sobre	el	 format	

que	 nosaltres	 produiríem.	 A	 partir	 d’aquí	 vam	 decidir	 enregistrar	 tot	 allò	 que	

nosaltres	creiem	que	podria	ser	d’interès	darrere	les	càmeres.		

	

Les	 entrevistes	 que	 vam	 realitzar	 als	 professionals	 de	 l’audiovisual	 ens	 van	

proporcionar	 experiències	 i	 coneixements	 que	 ells	 havien	 adquirit	 al	 llarg	 de	 la	

seva	carrera,	i	a	partir	de	les	respostes	ens	ho	van	transmetre.	És	per	aquest	motiu	

que	 ho	 hem	 aplicat	 a	 la	 nostra	 producció	 audiovisual.	 El	 fet	 de	 poder	 gravar	 les	

entrevistes	ens	va	permetre	tenir	les	seves	explicacions	com	a	referents	i	poder-les	

citar	en	el	marc	teòric	del	treball.		

	

Així	doncs,	hem	creat	un	vídeo	que	reflecteix,	de	manera	audiovisual,	tot	el	procés	

de	producció	que	hem	estat	realitzat	al	llarg	d’aquests	curs	2015-2016.	D’aquesta	

manera	tenim	dos	vídeos	resultants,	un	d’un	projecte,	el	videoclip,	i	l’altre	de	com	

ha	estat	la	creació	d’aquest.	  
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5.	CONCLUSIONS		

5.1.	CONCLUSIÓ	GENERAL		
 
Quatre	 anys	 a	 la	 universitat.	 Quatre	 anys	 en	 el	 quals	 hem	 après	 i	 ampliat	molts	

coneixements	 que	 han	 quedat	 plasmats	 en	 aquest	 últim	 treball	 del	 grau.	 Un	

projecte	 que	 ha	 suposat	 una	 implicació	 i	 un	 gran	 esforç	 durant	 vuit	 mesos,	

treballant	conjuntament,	i	en	els	quals	hem	passat	tot	tipus	de	circumstàncies,	tan	

bones	com	dolentes,	però	amb	un	resultat	molt	satisfactori.		

 

En	un	primer	instant	vam	valorar	la	idea	de	crear	un	documental	social	tractant	les	

dificultats	que	pateixen	dia	a	dia	els	refugiats	de	Síria.	El	motiu	d’aquesta	elecció	

era	 contemplar	 les	 dues	 mencions	 a	 les	 que	 opten	 la	 Sílvia	 Carbó	 (Formats	

Televisius)	i	la	Sheila	Ribot	(Cinema	i	Cultura	Audiovisual),	per	tal	que	a	totes	dues	

els	hi	 fos	 concedida.	Però	després	d’una	primera	 reunió	amb	 la	Montse	Casas,	 la	

tutora	 del	 treball,	 vam	 valorar	 totes	 les	 dificultats	 que	 ens	 suposaria	 abastar	 un	

tema	tan	conflictiu	i	que	està	afectant	més	als	països	propers	a	Grècia	que	no	pas	el	

nostre.	 Finalment	 vam	 valorar	 fins	 a	 quin	 punt	 seria	 factible	 continuar	 amb	 la	

proposta	i	vam	desestimar	la	idea,	ja	que	érem	conscients	que	no	podríem	obtenir	

informacions	completes	si	no	viatjàvem	cap	als	punts	del	conflicte.	A	més	a	més,	a	

causa	 del	 temps	 que	 disposaven	 no	 ens	 veiem	 capaces	 de	 realitzar	 un	 projecte	

d’aquesta	magnitud.	 Tot	 i	 així,	 cal	 dir	 que	 ens	 hem	 quedat	 amb	 ganes	 de	 dur	 a	

terme	 aquest	 documental	 i	 no	 descartem	 fer-ho,	 conjuntament,	 més	 endavant	 i	

amb	molt	més	temps.	Així	doncs,	després	de	prendre	aquesta	decisió,	vam	posar	en	

comú	 altres	 opcions.	 Entre	 les	 quatre	 vam	 arribar	 a	 l’acord	 de	 fer	 un	 videoclip,	

sempre	i	quan	poguessin	mantenir	les	mencions	ambdues	companyes.	Després	de	

plantejar	 la	 nova	 proposta,	 la	 nostra	 tutora	 va	 donar-nos	 suport	 i	 vam	 tirar	

endavant	amb	la	cerca	del	grup	de	música.		

 

Al	 llarg	 d’aquesta	 etapa	 hem	 tingut	 moltes	 dificultats,	 acords	 i	 desacords,	 però	

finalment	les	hem	pogut	resoldre	conjuntament.	També	hem	tingut	moments	en	els	

que	la	feina	ens	ha	arribat	a	sobrepassar,	però	poc	a	poc	i	amb	bona	lletra,	hem	tret	
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endavant	el	projecte.	La	majoria	d’entrebancs	que	hem	 tingut	han	estat	a	 la	part	

més	pràctica	del	treball,	és	a	dir,	durant	la	gravació	i	l’edició	del	videoclip.	Pel	que		

fa	a	 la	gravació	van	ser	a	causa	de	 la	 falta	d’energia	per	part	d’alguns	musics	 i	 la	

presència	de	poca	gent	i	la	poca	participació	al	rodatge	de	la	plaça	de	Vic,	però	al	

llarg	de	l’enregistrament,	tant	el	primer	dia	com	el	segon,	vam	aconseguir	obtenir	

aquell	 to	 animat	 i	 festiu	 que	 volíem	 aconseguir.	 En	 canvi,	 l’edició	 ha	 estat	 el	

conflicte	 més	 important	 amb	 el	 que	 hem	 topat,	 ja	 que	 ens	 ha	 obligat	 a	 canviar	

diverses	 coses	 del	 plantejament	 inicial.	 Degut	 a	 petites	 variacions	 durant	 les	

gravacions	hem	hagut	de	canviar	l’odre	dels	plans	o	eliminar-ne	alguns	i	afegir-ne	

de	nous,	improvisats	al	moment,	sempre	amb	la	finalitat	de	potenciar	el	concepte	

que	volíem	transmetre	a	través	del	les	imatges.		

És	cert	que	ara	que	ja	l’hem	acabat	ens	adonem	de	diversos	aspectes	que	podríem	

haver	 millorat,	 com	 ara	 trobar-nos	 algun	 dia	 més	 anteriorment	 amb	 tots	 els	

membres	 del	 grup	 de	música	 per	 conèixer-los	millor.	 També	 podríem	haver-nos	

organitzat	com	ho	vam	fer	però	mesos	abans	o	bé	 iniciar	 la	campanya	del	dia	de	

rodatge	 amb	 més	 antelació,	 etc.	 Són	 petites	 coses	 que	 ens	 haurien	 estalviat	

dificultats	o	entrebancs	que	vam	tenir.	Tot	i	així,	ens	en	vam	sortir	i	són	recursos	i	

lliçons	que	hem	après	per	projectes	futurs.		

 

Tot	 i	els	canvis	que	hem	hagut	de	realitzar	 i	 les	dificultats	que	hem	anat	trobant,	

estem	 molt	 orgulloses	 del	 resultat	 final	 i	 de	 tot	 el	 procés.	 Vam	 rodar	 les	 dues	

accions	paral·leles	que	transcorren	en	el	projecte	final	en	un	cap	de	setmana	i,	tot	i	

la	 feina,	 l’estrès	 i	 el	 cansament	 que	 va	 suposar,	 vam	gaudir	 i	 ens	 ho	 vam	passar	

molt	bé	els	dos	dies.	

 

Gràcies	a	aquest	projecte	hem	pujat	a	vagons	de	mercaderies,	hem	mogut	vies	de	

trens	 inutilitzades,	 hem	 donat	 vida	 a	 la	 ciutat	 de	 Vic	 un	 diumenge	 al	matí,	 hem	

arrossegat	a	gent	que	passejava	pel	 carrer	a	ballar	 i	 a	gaudir	d’una	actuació	 i	un	

rodatge,	hem	omplert	una	plaça	de	confeti	i,	sobretot,	hem	experimentat	la	feina	i	

la	implicació	que	suposa	dur	a	terme	un	videoclip	“professional”	i	l’orgull	de	poder	

dir	que	és	un	producte	nostre	i	només	nostre.	I,	per	descomptat,	hem	conegut	un	

grup	de	música	català	format	per	set	membres	fantàstics!	
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Tenim	 molts	 bons	 records	 i	 algunes	 anècdotes	 que	 mai	 oblidarem	 com	 les	

dificultats	 per	 obrir	 els	 tubs	 de	 confeti	 de	 colors,	 fet	 que	 ens	 va	 obligar	 a	

enregistrar	aquelles	imatges	una	i	una	altre	vegada,	o	la	presència	d’un	gos	per	les	

vies	 del	 tren	 que	 anava	 passant	 pel	 mig.	 O	 també	 el	 pla	 en	 el	 qual	 la	 ballarina	

travessa	corrents	el	carrer	i	dos	coloms	s’enlairen,	ja	que	vam	tenir	a	la	Carla	Serra	

una	estona	abans	orientant-los	cap	al	carrer	per	tal	de	gravar	just	quan	ells	fossin	

al	mig,	i	així	aconseguir	aquest	efecte.		

 

Volem	donar	les	gràcies	a	tots	els	figurants	que	van	venir	al	rodatge	de	la	plaça	de	

Vic	perquè,	tot	i	que	van	ser	pocs,	cal	destacar	la	seva	implicació	i	la	seva	paciència,	

i	a	la	Clara	Rondeau,	la	ballarina,	per	la	seva	predisposició	i	expressivitat	dansant.	

També	a	la	nostra	tutora	Montse	Casas	per	ajudar-nos	al	llarg	de	la	producció	del	

treball,	 pels	 seus	 consells	 pels	 dos	 dies	 de	 rodatge	 i	 per	 passar-nos	 alguns	

contactes	d’aquest	sector	perquè	poguéssim	mantenir	una	entrevista	amb	ells,	fet	

que	ens	ha	ajudat	a	crear	el	nostre	videoclip. 

 

És	un	projecte	que	ha	durat	vuit	mesos	i	que,	a	dia	d’avui,	 ja	el	podem	donar	per	

acabat.	Estem	molt	contentes	de	l’evolució	del	nostre	treball,	del	resultat	final	i	de	

totes	 les	 vivències	 que	 hi	 ha	 darrere,	 però	 sobretot,	 estem	molt	 cofoies	 d’haver	

pres	la	decisió	de	realitzar-lo	juntes.	Hem	estat	vuit	mesos	vivint	i	compartint	les	

24	hores	del	 dia	unides,	 treballant,	 rient,	 plorant,	 discutint,	 compartint	 opinions,	

gaudint,	 etc.,	 i	 tot	 i	 la	 por	 que	 ens	 feia	 dur	 a	 terme	 aquest	 treball	 tan	 costós	 i	

durador	juntes,	podem	dir	que	en	cap	cas	ens	ha	perjudicat.	Tot	el	contrari,	ens	ha	

unit	més	i	ens	ha	demostrat	que	som	tant	un	grup	d’amigues	i	de	companyes	de	pis,	

com	un	equip	excel·lent	de	treball. 

 

	

5.2.	CONCLUSIÓ	SÍLVIA	CARBÓ	
 
Quan	comences	un	grau	saps	que	al	arribar	a	quart	toparàs	amb	el	Treball	de	Final	

de	Grau.	Els	anys	han	passat	i	sense	adonar-nos	ens	trobem	escrivint	 	 l’epíleg	del	

nostre	 projecte	 final.	 Un	 projecte	 on	 dipositar	 el	 que	 durant	 quatre	 anys	 hem	

assimilat,		un	projecte	que	ens	hem	fet	nostre	i	em	gaudit	en	cada	una	de	les	fases,	
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un	projecte	que	culmina	la	nostra	formació	acadèmica	i	ens	encamina	cap	al	món	

laboral.		

	

El	 resultat	 obtingut	 és	 la	 suma	 de	 l’esforç,	 la	 constància	 i	 el	 treball	 en	 equip	 de	

quatre	 companyes,	 amigues	 que	 s’han	 convertit	 en	 família.	 La	 confiança	 i	 la	

complicitat	 que	 ens	 uneix	 són	 el	 que	 ha	 fet	 possible	 el	 bon	 ambient	 de	 treball	

durant	tot	el	procés.		

	

Un	 projecte	 que	m’ha	 servit	 per	 reafirmar	 la	 certesa	 que	 estic	 en	 el	 lloc	 indicat,	

acabant	 una	 carrera	 que	 m’obre	 les	 portes	 a	 una	 professió	 que	 m’apassiona,	

m’il·lusiona	i	realment	m’omple.		

 

	

5.3.	CONCLUSIÓ	MARTA	PRAT	
 
En	 iniciar	aquest	projecte	 tenia	moltes	 inseguretats	a	 l’hora	de	pensar	en	 tota	 la	

feina	 que	 suposava	 realitzar	 un	 treball	 de	 final	 de	 grau	 de	 forma	 professional	 i	

treballar	amb	cada	un	dels	membres	de	l’equip	on	cadascú	té	formes	diferents	de	

pensar	i	d’entendre	el	món	audiovisual.		

	

Un	 cop	 realitzada	 tota	 la	 feina	 i	 haver	 estat	 capaces	 de	 sobreposar-nos	 a	 les	

dificultats	 que	 ens	 hem	 trobat,	 hem	 aconseguit	 una	 satisfacció	 personal	 i	 grupal	

amb	 el	 resultat	 final:	 una	 peça	 audiovisual	 que	 mostra	 la	 nostra	 funció	 com	 a	

comunicadores	i	les	ganes	de	treballar	en	aquest	món.	

	

Aquest	Treball	de	Final	de	Grau	no	només	m’ha	servit	per	realitzar	una	producció	

audiovisual	professional,	sinó	que	he	après	a	gaudir	de	la	feina	que	jo	vull	fer	en	un	

futur.	 Però	 sobretot	 estic	 orgullosa	 d’haver	 pogut	 treballar	 amb	 les	 meves	

companyes	de	grup,	conèixer-les	com	a	professionals	i		acabar	aquesta	etapa	al	seu	

costat,	 perquè	 sense	 elles	 i	 el	 suport	 entre	 nosaltres	 no	 haguéssim	 aconseguit	

realitzar	aquesta	gran	feina.	
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5.4.	CONCLUSIÓ	SHEILA	RIBOT	
 

Un	 cop	 finalitzat	 el	 Treball	 Final	 de	 Grau	 haig	 d’aportar	 el	meu	 granet	 de	 sorra	

individual,	la	meva	opinió	final	d’una	feina	que	m’ha	aportat	moltes	alegries	i	molts	

mals	de	cap	en	tant	sols	8	mesos.	Representa	un	final	d’etapa,	un	final	per	un	nou	

principi,	 i	puc	afirmar	que	el	resultat	es	satisfactori.	Considero	que	hem	treballat	

molt	 dur	 per	 a	 fer	 que	 el	 projecte	 tiri	 endavant,	 per	 a	 treure	 un	 resultat	

professional	i	del	que	ens	sentim	orgulloses.	I	des	del	meu	punt	de	vista	és	així,	tot	i	

les	dificultats	i	adversitats	que	hem	tingut	per	a	trobar	figurants,	per	a	poder	llogar	

material,	per	contactar	amb	el	grup	i	que	aquest	ens	deixes	total	llibertat,	etc.,	però	

finalment	ens	hem	en	sortit	i	hem	creat	una	carta	de	presentació	acord	als	nostres	

gustos	i	on	mostrem	tot	allò	que	hem	aprés	al	llarg	dels	quatre	anys	del	grau.	

 
 

5.5.	CONCLUSIÓ	CARLA	SERRA		
		

És	més	important	el	camí	que	cal	recórrer	que	el	propi	final,	i	jo	puc	finalitzar	aquest	

treball	afirmant	que	el	camí	que	hem	fet	ha	estat	meravellós,	divertit,	professional	

i,	sobretot,	satisfactori.	Evidentment	també	estic	molt	orgullosa	del	producte	final,	

ja	que	reconec	que	en	aquest	cas	el	resultat	final	és	el	més	important,	però	per	a	mi	

té	molt	més	mèrit	si	 tot	el	 recorregut	ha	anat	com	una	seda.	No	negaré	que	hem	

tingut	certes	dificultats,	que	ens	hem	trobat	amb	diversos	entrebancs	al	 llarg	del	

projecte,	 que	 hem	 tingut	 desacords	 en	 alguns	 moments,	 etc.,	 però	 cadascun	

d’aquests	els	hem	superat.	I	l’únic	secret	per	fer-ho	ha	sigut	estar	juntes	i	creure	en	

nosaltres	mateixes,	personalment	 i,	 sobretot,	 com	a	equip	de	 treball	professional	

que	som.		

	

Així	 doncs,	 aquí	 acaba	 el	 nostre	 treball.	 Un	 projecte	 que	 ens	 ha	 fet	 créixer	

professionalment,	 que	 ens	 ha	 obligat	 a	 ser	 constants	 i	 a	 esforçar-nos,	 i	 que	 ens	

ajuda	a	tancar	aquesta	etapa	amb	una	satisfacció	molt	i	molt	completa.	Puc	afirmar	

que	aquesta	és	 la	meva	gran	passió,	que	vull	aportar	el	meu	granet	de	sorra	 fent	

productes	 audiovisuals	 com	aquest,	 i	 com	els	que	hem	dut	 a	 terme	al	 llarg	de	 la	
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carrera,	per	millorar	una	mica	més	aquest	món.	Aquest	és,	i	vull	que	sigui,	el	meu	

petit	lloc	en	aquest	immens	planeta.		

	

Gràcies	 companyes	 de	 feina	 i	 amigues	 d’aquest	 camí	 per	 demostrar-me,	 un	 cop	

més,	que	un	bon	equip,	unit	i	tenaç,	és	capaç	de	realitzar	tot	allò	que	es	proposi.			
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7.	ANNEXES	

7.1.	Cartell	de	presentació	del	videoclip	L’estació	
	

	

La terrasseta de Preixents 
L’estacio

Estrena del videoclip 

Marta Prat Carla Serra Sílvia Carbó Sheila Ribot

Treball de Final de grau 
2016

Comunicació Audiovisual 
UVIC- UCCC
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7.2.	Cartell	de	la	gravació	a	Vic	del	videoclip		
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7.3.	Entrevistes	
	

7.3.1.	La	Terrasseta	de	Preixens	

	
Com	va	sorgir	la	idea	de	formar	el	grup	“La	Terrasseta	de	Preixens”?	
	
El	 grup	 va	 néixer	 al	 2008,	 vam	 començar,	 tal	 i	 com	 indica	 el	 nom,	 tocant	 a	 la	
terrassa	d’un	bar	del	poble	de	Preixens.	A	partir	d’aquest	moment	ens	van	trucar	
per	anar	a	tocar	a	una	festa	i	vam	decidir	posar-nos	aquest	nom,	“La	Terrasseta	de	
Preixens”.	 Arrel	 d’aquest	 primer	 concert	 va	 començar	 a	 córrer	 la	 veu	 de	 que	
formàvem	el	grup,	ens	vam	anar	unint,	i	així	va	ser	com	vam	iniciar-nos.			
	
Us	coneixíeu	abans	de	formar	el	grup?	
	
L’Albert	i	en	Marc,	vivien	junts	a	Barcelona	durant	la	carrera	universitària.	Jo,	Eloi,	
vaig	 repetir	 curs	 i	 vam	 coincidir	 a	 la	mateixa	 classe	 tots	 tres.	 En	 Jordi	 i	 en	 Javi	
anaven	junts	a	classe,	a	la	seva	generació.	La	resta	vam	conèixer	en	Jordi	per	amics	
de	la	colla,	i	en	Ramon	ens	el	van	recomanar	com	a	músic,	ja	que	formava	part	d’un	
grup	d’Ska.	
	
Pel	que	fa	al	grup,	com	us	definiríeu?	
	
Som	un	grup	d’amics	que	sempre	intentem	fer	les	coses	millor,	tot	i	que	de	vegades	
no	ho	aconseguim,	però	sempre	ho	intentem.	Som	un	grup	que	ens	ho	passem	molt	
bé,	i	alhora	hem	fet	tres	discs.	Som	una	barreja	estranya.		
	
Teniu	projectes	de	futur?	
	
Si,	tot	i	que	el	nostre	últim	projecte	és	el	de	plegar,	portem	tres	anys	dient	que	ho	
deixarem,	però	cada	cop	tenim	més	ganes	de	tirar-lo	endavant	 i	ens	surten	coses	
millors.	Cada	any	pensem	en	el	pròxim	disc.	
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7.3.2.	Dani	Feixas	

	

En	 Dani	 Feixas	 és	 director	 de	 publicitat	 i	 videoclips	 freelance,	 treballa	

esporàdicament	per	a	diverses	productores,	agències,	marques	i	discogràfiques.	Ha	

treballat	 per	 Audi-Volkswagen,	 Monster,	 Nespresso,	 i	 vídeos	 musicals	 per	 Sean	

Paul,	Sak	Noel,	Dasoul,	Sony	Music	PIAS	o	Roster	Music,	entre	altres.	A	més	a	més,	

ha	 creat	 la	 seva	pròpia	productora,	Astronaut	 Films	 és	una	 agència	 i	 productora	

audiovisual	 especialitzada	 en	 noves	 tendències	 de	 vídeo	 online,	 viral	 i	 content	

marketing.	L’hem	escollit	perquè	va	estudiar	a	la	UVic,	i	va	ser	company	nostre	en	

alguna	 assignatura,	 a	 més	 de	 la	 seva	 experiència	 com	 a	 professional	 de	

l’audiovisual,	i	per	la	implicació	que	té	amb	la	Universitat	tot	i	haver	acabat	el	Grau.	

	

Quan	vas	començar	a	realitzar	videoclips?	
	
	Jo	 vaig	 començar,	 més	 que	 a	 realitzar	 videoclips,	 a	 treballar	 amb	 audiovisuals,	
quan	tenia	uns	19	o	20	anys,	i	vaig	estar	treballant	en	coses	de	televisió,	sobretot	
en	coses	més	de	ficció	com	curtmetratges,	que	és	el	que	més	m’atreia	al	principi	i	
realment	no	vaig	fer	un	videoclip	fins	bastant	més	tard,	quan	ja	dominava	una	mica	
la	tècnica.	Jo	vaig	començar	sent	muntador,	remenant	càmeres	i	començant	a	fer	de	
càmera	en	algun	programa	de	televisió,	i	va	ser	al	cap	d’uns	anys	quan	vaig	fer	el	
meu	primer	videoclip,	que	si	no	m’equivoco	va	ser	el	Petit	de	Cal	Eril,	una	cançó	
que	es	deia	“La	Caterineta	per	la	Merçè”,	no	sabria	dir	de	quin	any	era,	però	potser	
fa	10	anys.		
	
En	el	moment	que	et	diuen	que	has	de	fer	un	videoclip,	d’on	treus	les	idees,	
com	t’inspires?	
	
Jo	 sempre	 intento	 tenir	 primer	 una	 idea	 del	 pressupost	 que	 disposo	 per	 fer	 el	
videoclip,	o	una	 idea	de	si	no	en	tenen,	que	també	sol	passar.	És	a	dir,	saber	una	
mica	amb	què	comptes	i	a	partir	d’això	començo	a	pensar	en	què	es	pot	fer	i	que	
no,	no	imaginar-te	coses	impossibles	per	fer	sense	diners,	tot	i	que	moltes	vegades	
la	gent	pot	col·laborar,	però	hi	ha	certes	coses,	com	rodar	amb	una	certa	càmera,	
que	es	necessiten	diners.	Quan	ja	tinc	el	pressupost	clar	i	sé	quan	ens	podem	gastar	
en	 el	 videoclip	 imagino	 la	 idea	 que	 proposaré	 en	 el	 grup,	 sempre	 pensant	 en	 el	
concepte	 de	 grup	que	 són	 i	 en	 el	 que	 busquen	 i,	 sobretot,	 en	 la	 idea	 de	 que	per	
sobre	 de	 tot	 és	 un	 videoclip	 i	 ha	 de	 promocionar	 de	 la	 cançó.	 Tenint	 en	 compte	
aquests	aspectes	que	serien	el	rollo	que	porta	el	grup,	una	mica	la	idea,	el	que	diu	
la	 cançó,	 el	 pressupost	 i	 que	 és	una	promoció	que	ha	de	 funcionar	per	 ajudar	 al	
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grup	i	no	per	enfonsar-lo,	doncs	a	partir	d’aquí	faig	una	proposta.	També	és	veritat	
que	quan	 treballem	amb	pressupostos	petits,	 el	 que	 a	mi	m’agrada	 és	 aportar	 la	
meva	part	artística	per	sobre	de	la	part	professional,	per	la	part	més	de	promoció,	
perquè	al	cap	i	a	 la	 fi	quan	hi	ha	poc	diners	no	sols	 fer	 les	 feines	per	cobrar	sinó	
que	 ho	 fas	 una	mica	 per	 tu	 mateix	 i	 sempre	 li	 busques	 el	 punt	 de	 fer-te’l	 teu	 i	
d’implicar-te	més.	 És	 a	 dir,	 intentar	 vendre	 al	 grup	 la	 idea	 que	 tu	 creus	 que	 pot	
quedar	millor,	però	que	a	més		a	tu	t’agradaria	fer.		
	
Per	inspirar-me	normalment	sempre	estic	obert	a	mirar	moltes	coses.	S’ha	de	ser	
molt	curiós,	i	miro	molts	videoclips,	molt	cinema.	A	mi	m’agrada	molt	un	director	
de	videoclips	anglès	que	es	diu	Emil	Nava,	que	està	treballant	a	Estats	Units,	 i	un	
altre	que	es	diu	Mars	Attacks.	Tinc	bastants	directors	referents	que	segueixo,	més	
que	 res	 he	 anat	 a	 parar	 a	 aquests	 directors	 per	 les	 feines	 que	 han	 fet.	 Moltes	
vegades	dius:	“aquest	videoclip	m’agrada”,	i	acabes	veient	que	aquest	director	rte	
bastants	 videoclips	 que	 t’agraden,	 i	 si	 que	 és	 veritat	 que	 els	 acabes	 seguint	 una	
mica.	Però	no	funciona	tant	per	director,	sinó	més	per	estil.	Per	exemple	quan	he	
de	fer	un	videoclip	i	tinc	 la	 idea,	que	aquesta	em	pot	venir	de	molts	 llocs,	com	és	
del	 cinema,	 del	 que	diu	 la	 cançó,	 del	 que	 explica,	 del	 rollo,	 de	 l’estil,	 del	 que	 em	
transmet,	si	és	més	electrònica,	del	públic	al	qual	va	dirigit,	etc.,	tot	això	fa	que	la	
idea	se’n	vagi	cap	una	banda	o	una	altre	i	que	tingui	uns	referents	o	uns	altres.		
	
No	sóc	un	director	que	té	un	estil	i	sempre	fa	aquest	estil,	sinó	que	sempre	intento			
orientar-me	cap	al	que	crec	que	pot	anar	millor.	Tan	em	serveixen	fotografies,	com	
diferents	videoclip,	com	referents	cinematogràfics,	i	això	és	el	que	faig	servir	quan	
parlo	 amb	 el	 director	 de	 fotografia	 perquè	 sempre	 li	 dono	 el	 guió	 i	 referents,	 li	
envio	uns	quants	vídeos	perquè	es	fixi	en	la	llum,	textura,	amb	diferents	elements	
de	cada	un.	També	envio	fotos.	Sóc	fanàtic	de	Pinterest	i	em	va	molt	bé	per	posar	
els	conceptes	allà	i	em	caiguin	imatges.	Al	final	mai	acaba	el	que	tu	has	planejat	al	
principi,	però	agafes	una	mica	d’aquí	i	d’allà.		
	
Sempre	 segueixes	 el	 mateix	 estil?	 Vols	 aconseguir	 tenir	 el	 teu	 propi	 estil?	
Com	s’aconsegueix	això?	
	
A	mi	m’agradaria	que	algun	dia	algú	digues:	“aquest	vídeo	la	fet	en	Dani”,	perquè	és	
el	seu	estil,	però	no	et	ser	dir	si	tinc	un	estil,	perquè	jo	penso	que	no	tinc	un	estil.	
Encara	em	falta	molt	per	aprendre	i	per	fer,	però	si	que	m’agradaria	trobar	un	estil	
propi,	sobretot	un	estil	que	fos	únic,	una	cosa	nova.	Hi	ha	molts	directors	que	els	
agafen	perquè	han	fet	un	videoclip	i	desprès	sempre	volen	que	facin	aquest	tipus	
de	videoclips.	Això	és	crear	un	estil.	Si	 t’agafen	a	 tu	per	això,	és	que	ets	 tu	qui	 fa	
això.	Però	jo	penso	que	no,	de	fet	he	fet	coses	molt	variades.	Sé	l’estil	que	m’agrada	
i	intento	fer	aquest	estil	moltes	vegades.	Solen	ser	idees	simples	i	maques.	Quan	jo	
veig	un	videoclip	que	em	fascina,	igual	que	la	publicitat,	són	els	que	es	veuen	fàcils	
i	 et	 fan	 pensar	 com	 és	 que	 jo	 no	 ho	 havia	 pensat	 abans.	 Trobo	 que	 és	 com	
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simplificar-ho	tot	i	el	concepte	el	pot	entendre	qualsevol	persona.	A	part,	també	hi	
han	altres	videoclips	que	em	poden	agradar	molt,	però	ja	són	de	molts	diners.	Hi	
ha	 una	 frase	 en	 la	 publicitat	 que	 diu:	 “si	 no	 tens	 una	 bona	 idea,	 fes-ho	 maco”.	
Moltes	 vegades	 passa	 això;	 hi	 ha	 videoclips	 que	 són	 molt	 simples	 amb	 una	
concepte	 i	 idea	molt	 cridaners,	 i	 això	és	el	que	m’agradaria	 fer	algun	dia.	També	
n’hi	ha	d’altres	que	la	idea	no	va	enlloc,	però	és	tan	maco	tot,	que	també	m’agrada.		
	
Actualment	hi	ha	 artistes	 com	 la	Miley	Cyrus	que	estan	 reinventant	 aquest	
format	i	fan	clips	més	abstractes.	Creus	que	és	una	nova	manera	de	portar	el	
vídeo,	o	la	societat	ho	veu	massa	subjectiu	i	no	ho	entén?	
	
El	videoclip	és	un	format	que	té	molts	anys	i	es	va	reinventant.	És	un	format	que	
sempre	ha	servit	per	experimentar	amb	el	que	s’ha	fet.	Als	anys	70	ja	es	feien	coses	
impressionants	 i	 tot	 i	 així	 encara	s’han	anat	 fent	altres	 coses.	Moltes	vegades	els	
videoclips	 que	 es	 fan	 s’alimenten	 de	 videoclips	 dels	 60,	 dels	 70.	 Avui	 dia,	 els	
videoclips	que	s’estan	fent,	són	videoclips	molt	més	simples	de	producció,	però	que	
són	originals,	més	artístics.	
	
	S’aparten	 del	 videoclip	 típic	 de	 Hollywood,	 de	 gravar	 molts	 plans	 amb	 molts	
tràvelings,	amb	molts	extres,	molta	llum.	Són	coses	molt	més	minimalistes	avui	en	
dia,	 però	 això	 també	 s’havia	 fet.	 No	 és	 una	 cosa	 nova,	 sobretot	 ho	 fan	 els	 grups	
indis	que	no	tenen	pressupost	per	fer-ho,	i	han	de	ser	molt	més	creatius,	perquè	no	
es	poden	gastar	tant	diners.	Això	també	passa	amb	la	música	en	català,	que	hi	han	
uns	 pressupostos	molt	 ridículs	 per	 fer	 un	 videoclip	 i	 al	 final	 ho	 acabes	 fent	 per	
amor	a	l’art,	i	sempre	acabes	buscant	una	idea	que	impliqui	a	poca	gent,	però	a	més	
a	més,	perquè	sigui	maco	i	quedi	original.	Llavors	vas	a	buscar	aquestes	coses;	per	
exemple	 un	 pla	 seqüència	 ben	 fet,	 sempre	 et	 dóna	 una	 peça	 de	 qualitat,	 no	
necessites	a	molta	gent,	ni	molt	pressupost.	
	
La	idea	aquesta	de	la	Miley	Cyrus,	de	la	bola,	trobo	que	el	més	innovador	d’això	és	
que	la	Miley	Cyrus	faci	un	videoclip	tant	senzill	com	aquest,	i	que,	fins	i	tot,	ella	es	
despull	 davant	 de	 càmera.	 Penso	 que	 per	 allunyar-se	 de	 la	 seva	 imatge	 de	 nena	
Disney,	va	voler	fer	tot	el	contrari,	i	mica	en	mica	s’ho	ha	anat	creient,	i	el	que	està	
fent	ara	és	bastant	“canyero”	en	aquest	aspecte.	Penso	que	tard	o	d’hora	veurà	que	
això	ja	no	va	enlloc	i	intentarà	tornar	cap	a	un	altre	estil.	Trobo	que	és	normal	que	
els	estils	i	les	modes	dels	videoclips	vagin	i	vinguin,	no	la	veig	molt	innovadora,	la	
idea,	però	si	que	la	faci	ella,	amb	el	pressupost	que	té.		
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Què	 creus	 que	 és	més	 important:	 que	 un	 videoclip	 transmeti	 un	missatge,	
que	tingui	a	veure	amb	el	que	diu	la	cançó	o	un	videoclip	molt	senzill,	molt	
simple,	que	cridi	l’atenció	però	que	transmeti	poc?	
	
El	més	 important	per	un	 videoclip,	 si	 penses	 en	 el	 negoci,	 en	 el	 que	 estàs	 fent	 a	

nivell	 professional,	 l’objectiu	 principal	 d’un	 videoclip	 és	 promocionar	 la	 cançó.	

Com	no	hi	ha	un	guió	clàssic	de	videoclip,	al	ser	un	format	per	experimentar,	pots	

fer	el	que	vulguis.	Llavors	és	perfecte	per	crear	una	cosa	que	et	serveixi	per	cridar	

l’atenció.	 Quan	 més	 cridis	 l’atenció	 més	 et	 veuran,	 quan	 més	 et	 vegin	 més	

s’escoltarà	 la	 cançó,	 quan	més	escoltin	 la	 cançó,	 si	 agrada,	més	 es	 vendrà.	Penso	

que	 és	 interesant	 fer	 coses	 que	 surtin	 totalment	 del	 que	 fa	 tothom,	 per	 cridar	

l’atenció,	per	això	la	Miley	Cyrus	es	va	despullar,	suposo,	per	cridar	l’atenció,	i	per	

això	sempre	s’han	fet	videoclips	d’aquests	típics.	

	

Ara,	 per	 exemple,	 el	 que	 funciona	 a	 Youtube,	 és	 l’humor,	 les	 coses	 frikis,	 el	 sexe	

també	funciona	bastant,	fins	un	cert	punt,	però	el	que	ha	fet	Psy,	un	nou	videoclip	

que	es	diu	Daddy,	on	surt	ell	disfressat	de	nen	petit,	és	magnífic,	perquè	fa	riure,	és	

molt	“friki”	i	si	que	hi	ha	pressupost	perquè	està	molt	ben	rodat,	però	és	un	vídeo	

diferent	de	moltes	coses	que	s’han	 fet.	Els	de	 la	Miley,	si	que	és	veritat	que	quan	

més	t’allunyes	del	que	ha	fet	tothom,	més	pots	cridar	l’atenció.	

	

Normalment	 amb	 la	 publicitat	 viral	 sempre	 es	 busquen	 els	 ganxos	 perquè	

enganxin	 a	 la	 gent	 i	 així,	 aquests,	 els	 comparteixin.	 Els	 videoclips	 acaben	 sent	 el	

mateix	sense	apartar-te	del	fenomen	videoclip,	que	hi	has	de	posar	una	cançó	i	que	

igual	 ha	 de	 surti	 el	 grup	 o	 no,	 doncs	 fer	 alguna	 cosa	 que	 enganxi.	 Hi	 havia	 un	

videoclip	que	és	una	cançó	que	no	és	res	de	l’altre	món,	i	el	grup	tampoc	era	gaire	

conegut,	però	la	cançó	va	ser	un	viral	absolut	a	Youtube	i	va	fer	que	es	conegués	el	

grup	 arreu	 del	 món	 i	 la	 cançó	 va	 acabar	 sent	 un	 “hit”	 gràcies	 al	 videoclip.	 Un	

videoclip	que	es	veia	una	producció	molt	simple	i	bastant	econòmica,	però	va	ser	

un	viral	 perquè	van	 fer	una	 frase	 enganxosa,	 una	 coreografia	 fent	 tots	de	 llop	 al	

mig	del	bosc	i	això	va	fer	que	surtis	una	mica	del	que	era	típic,	i	va	funcionar.		

	

Ens	podries	 explicar	 alguna	anècdota	o	 alguna	dificultat	que	hagis	 tingut	 a	
l’hora	de	gravar	un	videoclip?	
	
Moltes.	Sempre	hi	ha	moltes	dificultats	en	general,	tant	si	fas	spots	com	videoclips.	

Amb	els	videoclips,	pel	sol	fet	d’haver-hi	pocs	diners,	moltes	vegades	has	de	tirar	

de	favors	o	de	la	paraula	de	la	gent,	i	sempre	hi	ha	una	part	que	està	molt	implicada	

i	una	altra	que	et	fa	un	favor,	i	el	videoclip	tampoc	els	importa	gaire.		

	

Et	pots	 trobar	 amb	moltes	 coses,	 per	 exemple,	 vam	 fer	un	videoclip	per	No	Way	
Out	 i	vam	fer	una	convocatòria.	Volíem	omplir	un	 local	de	Manresa	amb	un	gran	
concert	i	havien	de	venir	moltes	persones.	Arribem	al	dia	de	rodatge	i	van	arribar	
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30	 persones.	 A	 partir	 d’aquí	 havíem	 de	 simular	 un	 concert	 només	 amb	 aquesta	

gent.	Volíem	rodar	plans	amb	un	ull	de	peix,	llavors	aquests	plans	els	vam	haver	de	

fer	molt	més	a	prop	perquè	no	es	veiessin	els	racons	buits,	 i	vam	començar	a	 fer	

plans	 barrejant	 la	 gent,	 posant	 la	 gent	 de	 davant	 a	 darrera,	 perquè	 realment	

semblés	que	hi	havia	molta	gent.	A	l’hora	de	muntar-ho	semblava	que	estava	ple.	

Tu	mires	en	el	vídeo	 i	 realment	no	sembla	que	no	hi	hagués	gent.	Però	sí	que	és	

cert	que	en	algun	pla	s’havia	d’ampliar	per	tapar	algun	racó.		

	

També,	 quan	 fas	 videoclip	 de	 baix	 pressupost	 acabes	 perdent	 algunes	 llibertats,	

com	 per	 exemple,	 algun	 permís	 que	 s’ha	 de	 demanar	 per	 gravar	 alguna	 cosa,	

penses:	 “anem	 fent	 i	 si	 diuen	 alguna	 cosa	 ja	 veurem”.	 Una	 vegada,	 en	 una	 nau	

abandonada,	 rodàvem	 amb	una	 pistola	 de	 joguina.	Havia	 de	 sortir	 el	 noi	 amb	 la	

pistola	i	fèiem	varis	plans	durant	el	matí	i	un	veí	ens	va	veure	amb	la	pistola	i	va	

trucar	 als	mossos.	 Els	 hi	 vam	 haver	 de	mostrar	 que	 la	 pistola	 no	 era	 de	 veritat,	

però	ens	van	demanar	el	permís,	i	no	el	teníem.		

	

Penses	que	ja	s’ha	explotat	molt	el	 format	del	videoclip	o	encara	té	molt	de	
recorregut?	
	
Jo	penso	que	el	videoclip	encara	té	molt	recorregut,	igual	que	el	cinema	o	qualsevol	

format	audiovisual.	Passa	el	mateix	amb	el	videoclip	perquè	és	el	més	lliure	i	per	

aquest	motiu	segur	que	encara	hi	ha	moltes	coses	que	no	s’han	fet.	Això,	pensant	

en	una	 sola	pantalla,	 perquè	 si	 fem	parlem	del	 videoclip	 interactiu,	 si	 entrem	en	

aquest	món,	la	cosa	es	converteix	casi	en	infinita.	Hem	vist	un	dels	videoclips	d’en	

Pharrell	 Williams,	 de	 l’últim	 disc,	 que	 durava	 24	 hores,	 una	 producció	 molt	

senzilla,	 gravat	 amb	 una	 steadycam	 amb	 gent	 ballant	 pel	 carrer,	 i	 realment	 es	

podia	 veure	 el	 vídeo	 a	 Youtube,	 però	 si	 desprès	 anaves	 a	 la	 web,	 era	 un	 vídeo	

interactiu	 que	 durava	 24	 hores.	 Quan	 comencem	 a	 connectar	 pantalles,	 si	 anem	

directament	 a	 presentar	 el	 videoclip,	 en	 altres	 formats,	 i	 no	 només	 el	 típic,	 es	

poden	fer	les	mil	i	una.	Una	altra	cosa	és	veure	quin	és	el	format	que	ha	funcionat	

més	a	nivell	promocional,	perquè	és	el	que	busques.	Jo,	particularment	penso	que	

el	 format	 que	més	 funciona	 per	 promocionar	 una	 cançó	 és	 el	 format	 curt.	 No	 el	

videoclip	de	tres	minuts,	sinó	el	videoclip	de	20	segons,	fins	i	tot	et	diria,	no	com	a	

videoclip	 de	20	 segons,	 però	 sí	 talls	 de	música	 i	 compartits.	 Jo	 ho	he	 comprovat	

amb	 artistes	 que	 he	 treballat,	 la	 diferència	 amb	 visites	 que	 aconsegueix	 el	 teu	

videoclip	 a	 Youtube	 o	 les	 visites	 que	 aconsegueixen	 els	 teus	 microvideos	 a	

Facebook,	 i	 no	 hi	 ha	 comparació.	 Està	 funcionant	molt	millor	 a	 Facebook	 que	 a	

Youtube.	Això	significa	que	potser	has	de	començar	a	pensar	més	en	formats	curts	

per	Instagram	o	Facebook	de	17-20	segons,	o	agafar	un	videoclip	directament	i	fer-

lo	per	parts,	i	que	cada	part	funcioni	per	la	seva	banda.	Jo	penso	que	encara	queda	

un	molt	per	descobrir.		
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Que	ens	podries	dir	del	videoclip	de	la	cançó	És	la	nostra	història?	
	
El	que	buscava	en	aquest	videoclip	era	fer	una	cosa	molt	simple.	La	primera	versió	
que	vaig	presentar	només	sortia	 la	ballarina	 i	el	grup.	A	mi	m’agradava	més.	Era	
molt	poètic	 i	cinematogràfic.	Però	parlant	amb	la	discogràfica	els	va	semblar	que	
era	poc,	que	la	ballarina	tenia	molt	protagonisme	i	vam	buscar	les	altres	parts,	com	
els	castellers	o	els	del	circ,	que	ja	estaven	en	el	guió	però	en	un	principi	va	semblar	
que	no	calia,	 i	ho	vam	afegir.	Tot	 i	així,	ha	quedat	molt	 tranquil,	molt	suau	 i	està	
funcionant.	Està	començant	a	tenir	moltes	visites.		
	
El	que	et	deia	de	l’estil,	de	videoclips	n’hauré	fet	uns	vint	o	així,	i	 jo	mai	he	pogut	
triar	 la	cançó	 i	el	grup,	no	he	arribat	en	aquest	punt,	 i	 és	el	que	em	molesta	una	
mica	perquè	 sempre	 t’arriben	videoclips,	 però	 cap	escollit.	De	 tots	 els	 videoclips	
que	he	fet	no	n’hi	cap	que	em	“flipi”	i	menys	quan	els	has	fet.	Potser	si	m’arribessin	
cançons	més	“xules”,	segurament	n’hi	hauria	algun	que	diria:	“estic	super	content	
d’aquest”,	per	això	dic	que	encara	em	falta	molt	recorregut.		
	
La	cançó	ajuda	molt,	segons	amb	quina	cançó	aquest	videoclip	ja	no	el	podria	fer,	
semblaria	molt	pla,	però	aquesta	cançó	es	tan	poètica	que	jo	veia	alguna	cosa	com	
el	 que	 s’ha	 creat.	 Encara	 que	 busquis	 coses	 molt	 senzilles,	 al	 final	 t’arriben	 les	
cançons	que	t’arriben	i	intentes	fer-ho	tan	bé	com	pots.	
	
I	l’altre,	el	de	100.000	històries?	
	
Era	buscar	una	manera	original	d’explicar	una	història.	També	m’agraden	molt	els	
videoclips	 que	 no	 són	 tan	 senzills;	 buscar	 el	 videoclip	molt	 cinematogràfic,	molt	
narratiu,	una	història,	i	aquest,	que	ja	es	deia	100.000	històries,	vaig	trobar	original	
fer	un	homenatge	a	Bonnie	and	Clyde	amb	dos	actors	bastant	bons	 i	amb	un	pla	
seqüència,	i	que	passi	a	diferents	llocs.	Vam	treballar	el	tema	de	que	faci	mascares	
amb	 un	 arbre,	 amb	 una	 persona,	 perquè	 així	 amb	 la	 mateixa	 panoràmica	 de	 la	
càmera,	anava	a	parar	d’un	lloc	a	l’altre,	 i	ens	anàvem	movent	sense	que	sembles	
que	hi	havia	cap	tall.	Es	va	rodar	tot	amb	un	dia	i	per	això	parlo	de	les	limitacions,	
perquè	moltes	vegades	 t’has	de	plantejar	els	videoclip	per	rodar-lo	en	un	dia	 i	 si	
són	 trenta	 persones	 treballant	 no	 pots	 rodar	 un	 altre	 dia,	 perquè	 hi	 han	 molts	
col·laboradors	i	gent	que	ve	un	dia	però	no	en	vindrà	dos.		
	
La	majoria	del	videoclips	els	has	fet	en	un	dia?	I	en	l’edició	quan	hi	esteu?	
	
Si,	com	a	molt	dos	dies.	Amb	l’edició	depèn	del	videoclip	però	poden	ser	unes	cent	
hores.	Hi	ha	una	primera	edició,	que	sol	ser	bastant	ràpida,	i	llavors	el	que	jo	faig	
quan	el	tinc	editat	el	deixo	uns	dies	per	desintoxicar-me	dels	plans	i	de	la	música,	
perquè	a	part	de	dirigir-los	 també	els	he	muntat	 jo	 i	m’agrada	muntar-ho,	 ja	que	
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són	moltes	coses	ja	les	tinc	clares.	Quan	estàs	en	el	set,	ja	saps	com	vols	els	plans	
perquè	després	saps	com	ho	muntaràs.		
	
Em	 vaig	 trobar	 amb	 un	 videoclip	 que	 vaig	 fer	 per	 Dasoul	 i	 és	 una	 història	
cinematogràfica,	 una	 història	 d’amor	 entra	 una	 parella.	 De	 fet	 surt	 la	 Júlia	 de	 la	
sèrie	Merlí,	i	aquell	videoclip	es	va	rodar	en	dos	dies,	però	el	tema	del	muntatge	era	
molt	complicat	 ja	que	s’havia	d’entendre	tota	 la	història	perfectament.	Primer	ho	
montes	 un	 cop	 i	 ho	 deixes	 reposar.	 Sempre	 ho	 envio	 a	 amics	 perquè	 em	 diguin	
alguna	 cosa,	 comentin	 si	 ho	 entenen,	 i	 si	 dues	 persones	 et	 diuen	 que	 no	 s’entén	
potser	no	funciona.	Per	exemple	aquest	videoclip,	en	el	rodatge,	el	fet	de	tenir	clar	
el	que	volia	muntar	i	explicar,	hi	havien	presses	on	només	feia	un	pla	i	molta	gent	
em	deia:	“no	et	vols	assegurar	i	fer-ho	un	altra	cop?”.		
	
Quan	munteu	un	videoclip	 ja	ho	veureu.	Tenim	tres	minuts	que	és	el	que	dura	 la	
cançó	i	no	és	com	un	curtmetratge,	que	tan	fa	si	dura	tres	minuts	i	vint	segons	com	
tres	i	mig,	i	fas	el	pla	perquè	igual	és	més	emotiu	o	funciona	millor	per	ritme,	en	un	
videoclip	moltes	vegades	has	d’anar	fent	salts	en	el	temps,	el·lipsis	i	vas	explicant	
així	la	història.	Llavors,	quan	has	de	rodar,	tens	una	sèrie	de	plans	per	fer	en	un	dia,	
si	 tens	molt	 clar	 que	 aquell	 pla	 sortirà,	 i	 no	 en	 sortirà	 cap	més,	 doncs	 salta	 i	 si	
guanyes	temps	en	un	pla	en	tindràs	més	per	darrera	per	gravar	una	altre	cosa	que	
potser	si	que	necessites	més	temps.		
	
Quan	la	gent	ja	t’ha	dit	una	mica	el	que	pensa,	com	veuen	el	videoclip,	ho	torno	a	
agafar	jo,	m’ho	torno	a	mirar,	 i	hi	ha	coses	que	es	canvien,	que	s’editen.	Tu	ja	vas	
fresc	de	videoclip,	fa	dies	que	no	el	veus	i	a	partir	d’aquí	fas	una	segona	versió	de	
muntatge.	Si	aquesta	versió	està	correcte,	es	passa	a	fer	color.	Moltes	vegades	al	fer	
color	es	triga,	no	tant	com	en	el	muntatge,	perquè	no	només	és	talonada	sinó	que	li	
vols	donar	un	aspecte	més	“vintage”,	amb	una	mica	de	gra.	Tot	 i	que	rodem	amb	
càmera	 de	 cine,	 són	 càmeres	 de	 cine	 digitals	 i	 sempre	 li	 busquem	 el	 punt	 més	
orgànic	 de	 les	 càmeres	 de	 cinema	 amb	 cel·luloide,	 analògiques,	 perquè	 semblin	
més	 pel·lícula,	 i	 tot	 això	 és	 un	 procés.	 Quan	 tens	 això	 i	 et	 tornem	 la	 copia	 ja	
talonada	amb	tot	el	color,	llavors	cal	treballar	tota	la	part	gràfica,	com	és	el	títol,	els	
crèdits,	etc.	I	quan	contes	les	hores	que	li	has	dedicat	al	videoclip	en	edició,	moltes	
vegades	 passen	 les	 cent	 hores.	 És	 una	 cosa	 tan	 divertida,	 tan	 absorbent	 i	 ho	 fas	
amb	ganes	que	no	et	semblen	cent	hores.	Hi	ha	altres	videoclips	que	no.	Si	fas	un	
videoclip	 amb	 un	 pla	 seqüència	 en	 el	 rodatge,	 hauràs	 fet	 una	 sèrie	 de	 plans	
seqüència,	 per	 exemple	 cinc,	 i	 d’aquests	 cinc	 n’hi	 ha	 un	 que	 és	 el	 bo.	Quan	 l’has	
triat,	l’agafes,	el	sincronitzes,	fas	el	retoc	de	color,	i	segurament	amb	una	setmana	
el	pots	tenir	muntat.	Això	sempre	depèn	de	la	tècnica.	
	
A	 vegades	pel	 pressupost,	 jo	 he	plantejat	 vídeos	de	plans	 seqüència.	 L’últim	que	
vaig	plantejar	en	pla	seqüència	no	va	sortir.	Era	una	idea	bastant	divertida,	hi	havia	
poc	pressupost	 i	 els	hi	vaig	dir	que	 jo	preferia	gravar	durant	un	dia,	 al	matí	 fem	
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entrenaments	amb	la	càmera,	proves	tècniques	per	veure	com	es	mou	la	càmera	i	a	
la	tarda	rodar,	 i	anar	fen	plans	fins	que	es	 fes	 fosc.	Així	doncs,	d’això	muntem	un	
videoclip	que	amb	dos	o	tres	dies	pots	tenir	muntat.	Hi	ha	un	dia	de	rodatge	igual	
però	el	muntatge	és	molt	més	 fàcil.	No	hi	ha	molt	pressupost	però	 tampoc	hi	ha	
moltes	hores.	Quants	grups	en	català	hem	vist	que	munten	 trípode	 i	el	grup	està	
davant	i	van	fent	talls	dins	el	mateix	eix?	De	fet,	el	primer	videoclip	que	vaig	fer,	el	
d’El	Petit	de	Cal	Eril	era	així.	El	vam	rodar	amb	el	cantant	tocant	la	guitarra	mentre	
s’anava	canviant	de	roba	per	talls.	A	més	ell	caminava	i	nosaltres	anàvem	amb	un	
steady	dins	un	cotxe	per	un	camí	de	carro.	Havíem	d’anar	molt	a	poc	a	poc	perquè	
sinó	 es	 veia	 la	 trampa,	 perquè	 fèiem	 pols,	 però	 al	 final	 va	 ser	 fàcil	 de	 muntar	
perquè	 tenien	 un	 pla	 d’un	 cert	 trossos	 vestit	 d’una	manera,	 un	 altre	 d’un	 altre.	
D’aquesta	manera,	 tu	escoltant	 la	música	sabies	quan	parlaves	d’un	personatge	o	
quan	 parlaves	 de	 l’altre,	 i	 anaves	 saltant.	 Pressupost	 petit,	 idea	 creativa.	 És	 una	
manera	d’autolimitar-te.	També	hi	ha	molta	gent	que	diu:	“fem	un	videoclip”	i	fan	
un	 playback.	 És	 la	 cosa	 més	 clàssica,	 més	 típica.	 S’ha	 de	 pensar	 un	 playback	 i	
alguna	cosa	més.	S’ha	d’intentar	com	a	director,	també,	estar	content	del	vídeo.	
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7.3.3.	Marc	Oller	
 
En	Marc	Oller	és	un	director	 jove	del	panorama	actual.	Des	del	2012	exerceix	de	

director	de	Videoclips	 i	Anuncis	publicitaris	 a	 la	productora	 catalana	Canada,	 on	

ubica	la	seva	seu	a	Barcelona.	Al	2015	es	va	incorporar	a	la	Universitat	de	Vic	com	

a	professor	de	l’assignatura	optativa	Taller	de	Videoclips.	L’hem	escollit	perquè	ha	

estat	professor	d’aquesta	mateixa	assignatura,	de	tres	membres	del	grup,	i	creiem	

que	 ens	 podria	 servir	 d’ajuda	 la	 seva	 experiència	 com	 a	 professional	 i	 actual	

director	en	una	productora	en	funcionament	i	reconeguda	arreu.		

	

Quan	vas	començar	a	realitzar	videoclips?	
	

Fa	 tres	 anys.	 Primer	 vaig	 començar	 a	 treballar	 amb	 publicitat.	 Vaig	 fer	

curtmetratges,	 després	 vaig	 entrar	 a	 la	 productora	 Canadà,	 on	 sóc	 ara.	 Sempre	

havia	tingut	ganes	de	fer	videoclips	i	em	va	arribar	un	videoclip	del	grup	la	Iaia	i	el	

vaig	fer	jo.		

	

Quan	penses	en	fer	un	videoclip	en	que	t’inspires?	
	

Jo	 primer	 em	 poso	 la	 cançó	 moltes	 vegades	 i	 deixo	 que	 m’inspiri,	 a	 veure	 les	

imatges	que	m’arriben	al	cap.	A	vegades	escolto	la	cançó	mentre	miro	el	Pinterest,	

imatges	o	altres	videoclips	o	 fragments	de	pel·lícules	que	m’agraden,	 i	 a	vegades	

trobo	 el	 ritme	 o	 quin	 tipus	 d’ambient	 li	 funciona	 al	 videoclip.	 Però	 generalment	

això	no	em	funciona	i	he	d’agafar	les	lletres	i	recolzar-me	en	el	que	diuen	i	donar-li	

un	significat.	A	partir	d’aquí	intento	crear	un	nou	significat	de	la	cançó	entre	el	que	

diu	la	cançó	i	el	que	jo	vull	transmetre.		

	

Tens	 algun	 referent	 en	 concret,	 del	 món	 dels	 videoclips,	 que	 t’inspiri	 en	
especial?	
	

De	directors	hi	ha	uns	quants	que	m’agraden	molt.	 Jo	sóc	fan	de	Jonathan	Glazer.	

Em	va	inspirar	molt	un	videoclip	d’aquest	director	que	tracta	del	cantant	del	grup	

que	està	escoltant	 la	seva	pròpia	cançó	en	un	hotel	 i	mentre	 la	càmera	canvia	de	

lloc	 la	 cançó	es	va	 sentint	més	 lluny,	més	a	prop,	o	 canta	per	 sobre,	 etc.	 I	 em	va	

“flipar”	perquè	era	molt	cinematogràfic.	Era	com	rodar	una	escena	d’una	pel·lícula	

d’un	noi	que	està	a	un	hotel,	 sol,	 i	hi	ha	un	ambient	molt	misteriós	 i	 sembla	que	

hagi	de	passar	alguna	cosa	però	al	 final	no	passa	res.	Em	va	agradar	molt.	És	un	

dels	que	més	m’ha	influït.	Després	tot	el	que	fa	Spike	Jonze,	evidentment.		
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De	 directors	 nous	 Jiro	 Murai	 és	 el	 millor	 director	 que	 hi	 ha	 ara	 mateix.	 És	 un	
japonès-americà	 de	 Los	 Angeles	 que	 fa	 videoclips	 increïbles.	 Va	 fer	 un	 vidoeclip	
que	 va	 guanyar	 a	 Sandals	 fins	 i	 tot,	 com	 a	 peça	 audiovisual	 artística.	 També	
m’agrada	 molt	 Dubal	 Wilson	 perquè	 és	 molt	 cinematogràfic.	 Aquestes	 son	 les	
meves	influències.		
	
Quin	procés	fas	servir	per	crear	un	videoclip?		
	
Bé,	 bàsicament	 el	 que	 ja	 us	 he	 explicat:	 primer	 escoltar	 la	 cançó	 mil	 vegades,	
analitzar	la	cançó,	etc.	Jo	el	que	intento	és	que	els	videoclips	siguin	especials,	que	
sorprenguin	 i	 crec	 que	 el	 que	 s’ha	 d’intentar	 sempre	 és	 enganxar	 a	 la	 gent,	 que	
quan	comenci	a	veure’l	no	pugui	deixar-ho,	que	vulguin	saber	el	que	passa,	ja	sigui	
perquè	 és	 divertit,	 o	 perquè	 és	 emocionant,	 o	 perquè	 “mola	 molt”	 el	 que	 estan	
veient.		
		
Així	 doncs,	 creus	 que	 per	 cridar	 l’atenció	 del	 públic	 funciona	 més	 fer	 un	
videoclip	que	narri	una	història	o	que	tracti	alguna	cosa	totalment	diferent	a	
la	lletra	de	la	cançó	i	més	original?	
	
Crec	que	això	és	el	de	menys	perquè	tu	pots	cridar	l’atenció	dels	espectadors	fent	
alguna	 cosa	 purament	 visual.	 Per	 exemple,	 Canadà	 és	 una	 productora	 que	 es	 va	
formar	gràcies	a	 tres	directors	que	es	van	unir	 i	van	 formar	un	grup	que	es	deia	
Canadà,	i	es	van	fer	famosos	arreu	del	món	per	un	videoclip	d’un	grup	que	es	deia	
el	 Nínxol	 i	 era	 completament	 abstracte:	 coses	 molt	 “guays”	 i	 molt	 hipsters	 que	
passaven	 davant	 de	 la	 càmera.	 Però	 també	 hi	 ha	 altres	 directors	 que	 ho	
aconsegueixen	fent-ho	amb	una	història.	Jo	crec	que	el	tema	és	com	ho	expliques,	
ja	sigui	alguna	cosa	abstracte,	artístic,	visual,	o	sigui	narratiu.	
	
D’aquestes	 dues	 variants	 del	 videoclip,	 a	 tu,	 personalment,	 t’agrada	 més	
algun	estil	en	concret?	
	
A	 mi	 no	 m’agrada	 un	 estil	 en	 concret.	 Generalment,	 com	 la	 meva	 meta	 és	 fer		
cinema,	 llargmetratges,	 intento	 que	 els	 videoclips	 siguin	 per	 mi	 com	 una	
plataforma	per	investigar,	per	assajar,	per	practicar	coses,	etc.	Aleshores,	dins	del	
que	és	el	mitjà	audiovisual,	que	et	donen	molt	pocs	diners	per	fer	alguna	cosa,	és	
molt	difícil	aconseguir	diners	per	fer	curtmetratges	,i	més	senzill	per	fer	videoclips	
o	publicitat,	però	la	publicitat	“és	una	merda”,	perquè	no	et	deixen	fer	mai	el	que	
vols,	has	de	fer	el	que	el	client	vol.	En	canvi	amb	els	videoclips	tens	molta	llibertat.	
Jo	 utilitzo	 els	 videoclips	 per	 practicar,	 per	 imaginar-me	 que	 dirigeixo	 com	 una	
escena	d’una	pel·lícula.	Però	no	és	una	qüestió	de	preferència	en	 realitat,	 és	una	
qüestió	pràctica	per	a	mi.		
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Actualment	s’estan	 fent	videoclips	molt	més	abstractes,	com	els	de	 la	Miley	
Cyrus,	 per	 exemple.	 Creus	 que	 estem	 encaminant	 aquest	 gènere	 cap	 a	 un	
camí	totalment	diferent	a	l’actual?	
	
No,	 jo	 crec	 que	no.	Avui	 dia,	 crec	 que	 el	 videoclip	 és	 un	mitjà	 que	 està	 en	plena	
explosió,	 que	 està	 en	 un	 moment	 molt	 interessant,	 perquè	 està	 passant	 de	 tot.	
S’estan	fent	videoclips,	fins	i	tot,	pornogràfics.	Abans	el	videoclip	era	EM	TV	i	punt.	
Als	90:	 fas	un	videoclip	 i	 és	per	aquest	 canal	 i	havies	de	vigilar	molt	 amb	el	que	
feies	perquè	EM	TV	no	permetia	que	hi	haguessin	 escenes	de	 gent	despullada,	 o	
sexe,	 o	 segons	 quin	 tipus	 de	 violència,	 etc.	 En	 canvi,	 avui	 dia	 el	 videoclip	 va	 a	
Youtube,	 que	 és	 molt	 més	 permissiu,	 i	 sinó	 va	 a	 Vimeo,	 que	 encara	 és	 més	
permissiu.	Aleshores	la	gent	està	experimentant	amb	el	videoclip	i	està	fent	coses	
que	abans	era	 impensable	de	fer.	 Jo	crec	que	ara	és	un	moment	en	que	el	gènere	
del	videoclip	és	molt	variat.	També	és	 cert	que	el	videoclip	 convencional	pot	 ser	
que	s’estigui	dirigint	a	crear	molt	la	imatge	dels	artistes,	d’una	forma	molt	evident,	
com	per	exemple	Miley	Cyrus,	que	tot	el	que	fa	és	per	cridar	l’atenció.		
	
Creus	que	encara	s’ha	d’explotar	més	aquest	format	perquè	no	desaparegui?	
Penses	que	se	li	pot	treure	molt	més	“suc”	a	aquest	gènere?	
	
Espero	que	 sí.	 Suposo	que	 la	 nova	 generació	 que	 arribi	 li	 donarà	una	 volta	més.	
També	penso	que	 ara	 hi	 ha	 altres	 formes	de	promocionar	 els	 artistes,	 perquè	 el	
videoclip	 sempre	 ha	 sigut	 la	 eina	 dels	 artistes	 i	 de	 les	 discogràfiques	 per	
promocionar	a	un	artista,	per	donar-li	una	imatge	a	aquest.	En	canvi	avui	dia,	per	
exemple,	hi	ha	un	grup	de	música	de	Londres	que	en	comptes	de	fer	un	videoclip	
han	 penjat	 a	 Youtube	 un	 vídeo,	 un	 streaming,	 on	 surt	 la	 façana	 d’un	 edifici	 i	 un	
xiclet	enganxat.	Aleshores,	els	diners	que	tenien	per	fer	un	videoclip,	que	eren	tan	
sols	4.000	lliures,	li	regalaran	a	la	persona	que	trobi	el	xiclet	i	desxifri	el	codi	que	hi	
ha	darrer	del	 xiclet.	Aleshores,	 per	 cada	visualització	que	 té	 aquest	 vídeo,	 s’obra	
més	el	zoom	de	la	imatge	del	vídeo	i	és	més	fàcil	trobar	la	localització.	Per	tant,	jo	
crec	que	el	 futur	és,	segurament,	 també,	a	part	del	videoclip	promocional,	és	que	
els	grups	trobin	la	manera	de	promocionar	les	seves	cançons,	sense	necessitat	de	
fer	un	videoclip.	Perquè	també	penso	que	el	videoclip	és	un	món	que	està	bastant	
col·lapsat.	Hi	ha	moltíssima	gent	fent	videoclips	ara.		
	
Quan	 tens	 la	 cançó	del	grup	de	musica	del	que	has	de	 fer	el	videoclip,	 com	
aconsegueixes	que	l’escènica	del	grup	es	vegi	reflectida	al	videoclip?			
	
Bé,	depèn	de	diverses	coses.	Primer	de	tot	el	vestuari.	Els	grups	es	miren	molt	el	
vestuari	que	es	posen	als	videoclips	i	també	a	les	gires,	als	concerts,	com	se’ls	ha	de	
veure	davant	dels	mitjans	de	comunicació,	etc.	Moltes	vegades	els	grups	de	música	
busquen	 i	miren	quina	és	 la	millor	manera	de	promocionar-se,	 i	 tenen	un	segell,	
com	per	 exemple	barrets,	 que	 és	 la	 imatge	que	 ells	 volen	donar	 als	 espectadors.								
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I	 també	 les	històries.	Fins	 i	 tot	 les	cançons	que	escullen,	és	a	dir,	quines	cançons	
trien	 i	per	què.	Per	exemple	 la	 cançó	de	Meghan	Trainor,	All	About	That	Bass,	 és	
una	 cançó	 que	 està	molt	 pensada.	 “Ho	 va	 petar”	 perquè	 té	 un	missatge	 “skinny	
bitches”	versos	“la	tia	más	rellenita	que	se	siente	bien	con	ella	misma”.	Això	també	
és	una	imatge,	forma	part	de	la	imatge	dels	artistes.		
	
Quan	treballem	aquí	amb	el	videoclip,	moltes	vegades	trobar	el	seu	vestuari	és	el	
més	difícil	del	videoclip,	perquè	marca	la	imatge	del	grup,	mentre,	a	la	vegada,	vas	
matisant	la	història	i	tots	els	detalls.			
	 	



 

	
131	

Treball	de	fi	de	grau	 	 								Videoclip	–	L’Estació		 															CAV	-	Curs	2015-2016	
 

	

7.3.4.	Àngel	Leiro	

	

L’Àngel	 Leiro	 ha	 treballat	 com	 a	 fotògraf	 i	 realitzador	 per	 a	 la	 cadena	 pública	

Televisión	 Española,	 fins	 que	 a	mitjans	 dels	 anys	 vuitanta	 es	 va	 incorporar	 a	 la	

televisió	 catalana,	 TV3,	 on	 ha	 fet	 la	 funció	 de	 realitzador	 fins	 l’actualitat.	 El	 seu	

recorregut	televisiu	va	des	de	Sputnik,	Ánima	i	El	Documental,	entre	altres.	El	vam	

triar	 per	 la	 seva	 relació	 amb	 els	 programes	 musicals,	 ja	 que	 va	 treballar	 en	 el	

primer	 programa	 dedicat	 exclusivament	 a	 la	música	 a	 Catalunya,	 als	 anys	 90,	 	 a	

més	a	més	per	ser	un	emprenedor	i	crear	una	productora	per	a	rodar	videoclips,	a	

part	 de	 la	 recomanació	 de	 la	 nostra	 tutora	 de	 TFG,	 Montse	 Cases,	 la	 qual	 tenia	

relació	professional	amb	ell.		

	
Ens	podries	parlar	de	la	teva	experiència	amb	els	videoclips?	
	
La	meva	relació	amb	la	música	personalment,	ve	des	de	que	era	petit,	sempre	he	
estat	un	apassionat	de	 la	música.	La	meva	assignatura	pendent	sempre	a	estat	el	
cant	i	saber	tocar	un	instrument,	però	sempre	he	escoltat	música.	A	les	hores,	vaig	
començar	a	 treballar	a	Televisión	Española,	 fa	molts	anys,	vaig	 començar	amb	 la	
fotografia,	van	ser	molts	anys	d’aprendre,	fins	que	vaig	arribar	a	TV3.	En	aquesta	
cadena,	vaig	estar	treballant	en	diversos	programes,	com	a	realitzar	d’ofici,	però	no	
vaig	 estar	 satisfet	 fins	 que	 vaig	 començar	 a	 treballar	 amb	 la	 música.	 La	 meva	
primera	experiència	va	ser	amb	en	MikiMoto,	Miquel	Calçada	i	Olivella,	on	vam	fer	
diversos	 programes	 videomusicals	 junts.	 Va	 ser	 a	 partir	 dels	 anys	 90,	 quan	 va	
néixer	Sputnik	a	TV3,	 el	 seu	 creador	és	 en	Francesc	Fàbregas	un	 famós	 fotògraf,	
que	em	va	 cridar	per	 realitzar	 el	programa,	 va	 ser	 llavors	quan	vaig	 començar	 a	
gaudir	 fent	 un	 programa	 musical.	 Fins	 a	 les	 hores,	 havia	 fet	 esporàdicament	
concerts,	però	molt	puntual,	a	Sputnik	hem	vaig	dedicar	100%	a	la	música.	Aquest	
programa	va	arribar	a	tenir	molt	de	prestigi,	era	molt	reconegut	perquè	va	ser	la	
primera	 vegada	 que	 es	 feia	 un	 programa	 musical	 diari,	 el	 qual	 va	 passar	 per	
diferents	 etapes,	 on	 es	 tocaven	 tots	 els	 àmbits	 i	 no	 es	 feia	 cap	 distinció	 entre	 la	
música	catalana	i	la	internacional.		
	
Paral·lelament,	com	hi	havia	una	industria	musical	insipient,	els	grups	que	podien	
van	començar	a	crear	els	primer	videoclips.	Com	hi	havia	molta	connexió	amb	el	
programa,	 algunes	 discogràfiques,	 representant	 els	 grups,	 ens	 demanaven	 si	
podíem	produir	videoclips,	i	així	van	començar	les	produccions	de	vídeos	musicals	
fets	per	Sputnik.	Nosaltres	els	 anomenàvem	“cutreclips”	perquè	ho	 fèiem	amb	el	
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que	 teníem,	 tot	 i	 que	 ara,	 els	 mitjans	 que	 teníem	 per	 fer	 aquells	 videoclips,	 no	

estarien	gens	malament.		

“Recordo	un	videoclip	de	Lux’n’Busto	que	el	vam	fer	en	cine,	on	disposàvem	d’un	

director	 de	 fotografia,	 un	 foquista,	 un	 operador	 de	 càmera,	 figurants,	 actors,	

teníem	de	tot.	Ara	els	videoclips	els	fan	entre	els	amics	o	algú	del	grup	a	estudiat	

alguna	cosa	relacionada,	algú	pot	tenir	una	càmera,	un	FinalCut,	muntar-ho	a	casa	i	

per	pocs	diners	ja	ho	tenen	fet.”	

	

A	partir	d’aquests	 “cutreclips”,	 ens	van	encarregar	videoclips	gents	diferent,	 i	 ho	

fèiem	 ja	 extraoficialment,	 és	 a	 dir,	 fora	 del	 programa.	 Vam	 poder	 treballar	 amb	

gent	com	en	Quimi	Portet,	Dani	Nel·lo	o	la	Lucrecia.	Vaig	decidir	muntar	una	petita	

productora	per	a	dur	a	terme	aquests	treballs	legalment.			

	

Què	t’inspirava	a	l’hora	de	fer	els	videoclips?	Tenies	referents?	
	

No,	 això	 sempre	depèn,	de	vegades	venia	un	grup	 i	 ens	deia	 com	ho	volien,	 com	

s’havien	 imaginat	 el	 videoclip.	 Però	 d’altres	 vegades,	 no	 ens	 deien	 res,	 i	 a	 partir	

d’escoltar	 la	 lletra	 extreus	 coses,	 com	 per	 exemple	 si	 has	 vist	 alguna	 cosa,	

últimament,	que	t’ha	agradat	i	fas	alguna	cosa	semblant	i	acabes	treien	idees.	A	mi	

sempre	m’ha	agradat	molt	treballar	en	equip,	tenir	un	interlocutor	a	qui	li	dius:	“jo	

he	 pensat	 fer-ho	 en	 un	 bar	 que	 conec,	 que	 hi	 ha	 un	 espai	 on	 podem	 projectar	

alguna	 cosa”,	 i	 doncs	 l’altre	 aporta	 noves	 idees,	 vull	 dir	 les	 coses	 acaben	 sortint	

així.		

	

Hi	 ha	 gent,	 com	 en	 Quimi	 Portet,	 que	 té	 moltes	 idees	 alhora	 i	 has	 d’intentar	

canalitzar-ho,	 en	 canvi	 hi	 ha	 d’altres	 que	 et	 deixen	 fer	 com	 tu	 vols.	 De	 vegades,	

surts	al	carrer	i	trobes	una	parella	i	penses,	podríem	fer	alguna	escena	quotidiana,	

però	 altres	 cops	 et	 trobes	 amb	 un	 grup	 que	 té	 un	 bon	 directe,	 i	 ho	 aprofites	

muntant	 un	 escenari	 en	 alguna	 sala	 que	 ens	 deixen,	 com	 si	 fos	 un	 directe.	 A	 les	

hores	montes	la	cançó,	fas	varies	pesades	i	de	tant	en	tant	poses	imatges	paral·leles	

d’una	parella	passejant.	Hi	ha	tantes	formes	amb	els	videoclips,	que	ja	s’ha	fet	de	

tot.		

	

Des	de	que	vas	començar	a	Sputnik,	com	has	vist	l’evolució	del	videoclip	com	
a	format?	
	

Per	una	banda,	a	nivell	internacional	en	grups	amb	gran	pressupost,	s’ha	tendit	una	

mica	cap	a	 la	 tecnologia,	on	els	videoclips	es	 fan	 ja	en	una	sala	de	postproducció	

amb	 infografies,	 on	 es	 fa	 tot	 el	 que	 es	 vol	 o	 s’agafa	 un	 directe.	 No	 s’acostuma	 a	

explicar	històries,	crec	que	als	anys	80	els	grups,	i	fins	i	tot	el	directors	explicaven	

històries,	 però	 amb	 el	 temps	 s’ha	 acabat	 treballant	 amb	 produccions	 molt	 post	

produïdes.	 Tot	 i	 això	 crec	 que	 tenen	molta	 qualitat,	 ja	 que	 són	 els	 anys	 on	 s’ha	

començat	 a	 treballar-ho	 tot	 amb	 l’ordinador,	 ja	que	 si	necessiten	una	platja	 te	 la	
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creen,	aquesta	ha	estat	una	gran	evolució.	Aquí,	amb	petit	pressupost,	també	s’ha	
intentat	 fer	 això,	 però	 al	 haver-hi	 poc	 pressupost	 la	 producció	 s’ha	 popularitzat,	
qualsevol	pot	comprar-se	una	Canon	amb	pocs	diners,	amb	una	qualitat	perfecte,	
ho	 poses	 al	 teu	 FinalCut	 i	 ho	 muntes.	 A	 les	 hores,	 el	 que	 ha	 passat	 és	 que	 els	
pressupostos	 que	 es	 manejaven	 als	 anys	 90	 s’han	 revessat,	 actualment	 no	 hem	
trobo	amb	grans	produccions,	però	si	que	veig	que	la	qualitat	ha	millorat	molt.		
	
Crec	que	s’ha	democratitzat,	 i	els	professionals	han	deixat	de	fer	videoclips,	hi	ha	
casos	que	si,	com	l’Alex	de	la	Iglesia,	però	de	tant	en	tant.	Ara	mateix,	amb	els	grups	
actuals	que	corren	per	Barcelona,	els	grups	més	Índies,	sempre	tenen	un	amic	o	bé,	
coneixen	un	equip	que	fan	petites	produccions.	A	les	hores,	sempre	hi	ha	molt	bon	
gust,	 creativitat,	 però	 s’ha	 trencat	 el	 procés	 en	 que	 el	 grup	 va	 a	 una	 productora	
professional	 i	 encarrega	 el	 seu	 videoclip.	 Actualment	 ja	 funciona	 diferent,	 hi	 ha	
molta	gent	que	ho	fa	molt	bé,	que	pot	ser	no	es	dediquen	només	això,	però	un	té	
una	càmera,	un	altre	ha	fet	música	i	això	dóna	molta	riquesa	al	camp.		
	
Cap	a	on	creus	que	anirà	el	format	del	videoclip?	
	
Jo	 crec	 que	 seguirà	 en	 aquesta	 evolució,	 la	 gent	 es	 farà	 les	 coses,	 perquè	 ja	 s’ha	
trencat	 aquella	 especialitat	 de	 “jo	 només	 sóc	 director	 de	 cine,	 o	 jo	 només	 faig	
música”,	ara	la	gent	està	molt	preparada,	i	el	mateix	que	fa	etilisme	és	el	que	canta.	
Crec	que	al	que	ha	portat	això	es	 la	democratització	del	mitjà,	 i	que	 la	gent	 ja	no	
s’especialitza	en	coses,	 tot	 i	que	sempre	hi	haurà	algú,	però	en	general	anirà	per	
aquí.		
	
Abans,	quan	els	grups	internacionals	venien	a	Barcelona,	nosaltres	podíem	anar	a	
gravar-los,	però	ara	ells	mateixos	ja	tenen	el	seu	propi	equip	que	els	hi	fa	aquesta	
feina,	 i	 quan	els	hi	demanés	ells	 ja	 et	passen	el	 tall	directament.	Però	això	passa	
amb	 tot,	 a	 les	 empreses	 d’economia	 han	 creat	 el	 seu	 propi	 departament	 de	
publicitat,	 abans	 anaven	 a	 una	 productora	 per	 a	 que	 els	 hi	 fes	 la	 feina,	 però	
suposava	un	cost	elevat,	 i	al	 final	això	ha	contribuït	a	que	 les	empreses	creien	el	
seu	departament	o	bé,	una	petita	productora	si	produeixen	molt,	i	els	hi	ha	suposat	
abaratir	costos.	
	
Ara	es	impensable	que	un	grup	de	renom	vingui	i	tu	pugis	anar	a	gravar	el	concert,	
abans	s’emetien	concerts,	però	ara	es	impensable	fins	i	tot	entrar	amb	una	càmera.	
Això	és	perquè	els	mateixos	grups	controlen	 la	 imatge,	saben	que	volen	i	com	ho	
volen.		
	
Anirà	 per	 aquí,	 com	 en	 Pau	 Vallvé,	 que	 s’ha	 dissenyat	 la	 portada	 dels	 disc,	 i	 ha	
confeccionat	 el	 format	 físic,	 ell	 s’escriu	 les	 lletres,	 et	 fa	 el	 videoclip,	 ja	 que	 ell	
mateix	 li	 agrada	per	què	ha	 fet	 belles	 arts,	 a	més	 toca	 tots	 els	 instruments	de	 la	
gravació.		
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En	el	programa	tu	seleccionaves	els	videoclips?	
	
Els	que	s’emetien	no	els	seleccionava,	a	televisió	sempre	hi	ha	una	distinció	entre	
director	i	realitzador,	i	és	el	director	és	el	responsable	del	contingut,	i	el	realitzador	
és	el	responsable	de	la	forma.	Aquesta	seria	la	definició,	però	existeixen	equips	que	
amb	confiança	o	desprès	de	molts	anys,	admeten	suggerència.		
	
El	director	d’un	programa	musical	sol	ser	un	periodista,	 té	aquesta	formació	més	
de	contingut,	el	realitzador	acostuma	a	ser	més	l’encarregat	de	la	forma,	on	posar	
la	càmera,	quin	quadre	 fer.	Però	això	passa	amb	tot,	desprès	d’anys	de	confiança	
aquestes	barreres	acaben	desapareixent,	ara	 ja	em	poso	amb	els	guions,	 fins	i	 tot	
he	 estat	 coguionista,	 i	 de	 vegades	 em	 poden	 dir	 “vaja	merda	 de	 plano”,	 i	 jo	me	
l’escolto.	 Sempre	 reivindico	 molt	 que	 aquesta,	 és	 una	 feina	 d’equip,	 i	 aquestes	
divisions	 de	 “no	 no,	 a	mi	 no	 em	 diguis	 res”	 no	 les	 comparteixo,	 pot	 ser	 perquè	
sempre	 he	 treballat	 més	 amb	 programes	 del	 33,	 més	 alternatius,	 on	 hi	 havia	
aquesta	confiança	professional	i	personal.		
	
Estem	parlant	de	moments	diferents,	però	 fins	 i	 tot	ara,	el	director	és	 la	persona	
encarregada	 de	 escollir	 el	 contingut,	 ja	 que	 era	 periodista	 musical,	 perquè	 ells	
estan	més	per	si	 treu	un	videoclip	un	cantant	o	un	grup	que	interessa,	que	s’està	
esperant,	perquè	és	un	nou	disc,	i	s’ha	de	treure,	encara	que	tu	consideris	que	és	un	
videoclip	impresentable,	però	si	és	un	disc	que	s’està	esperant.			
	
Creus	 que	 l’evolució	 dels	 videoclips	 s’encaminen	 cap	 a	 l’abstracte,	 si	 es	
deixaran	d’explicar	històries?	
	
Jo	 crec	 que	 si,	 en	 primer	 lloc	 perquè	 donaven	 més	 feina,	 és	 quasi	 com	 fer	 un	
curtmetratge.	Nosaltres	als	anys	90	 intentàvem	que	 fos	com	fer	un	curtmetratge,	
explicar	una	història,	 és	 a	dir,	 et	presentem	a	 tu,	 fem	que	vas	 caminant	 i	 al	 final	
resulta	 que	 pertanys	 al	 grup.	 Sempre	 intentàvem	 començar	 i	 tancar	 la	 història,	
encara	 que	 sigui	 trencada	 amb	 el	 grup	 que	 està	 tocant,	 tenint	 en	 compte	 el	
plantejament,	nus	i	desenllaç,	i	això	dóna	més	feina.		
	
De	fet,	crec	que	encara	hi	ha	grups	que	ho	fan,	tot	i	que	tampoc	considero	estar	del	
tot	 al	 dia	 amb	 el	 panorama	 actual,	 ja	 que	 només	 acostumo	 a	 veure	 aquells	més	
esperats	 com	en	del	David	Bowie,	però	 tampoc	estic	 estudiant	 aquest	 format.	Es	
que	actualment	els	videoclips	ja	no	van	a	la	tele,	queden	pocs	programes	musicals,	
ara	els	videoclips	es	pengen	a	Youtube	on	hi	ha	molts	mercat	musical.		
	
Tot	i	que	no	puc	fer	un	anàlisi	de	com	està	el	format	del	videoclip	en	l’actualitat,	ni	
cap	a	on	anirà,	però	si	que	crec	que	com	tot	el	panorama	audiovisual,	el	futur	està	a	
la	xarxa.	No	és	més	econòmic	fer	un	videoclip	que	només	es	veurà	a	la	xarxa,	però	
d’alguna	manera	s’ha	establert	així.	Es	com	si	et	diuen	fes-me	un	spot,	però	no	el	
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passarem	per	la	televisió,	jo	per	fer	la	feina	estaré	el	mateix	temps,	però	tot	i	així	
s’ha	establert	que	et	paguen	una	quarta	part,	es	democratitza	d’aquesta	manera.			
	
Jo	trobo	que	està	bé,	ara	ja	es	pot	gravar	una	pel·lícula	amb	un	telèfon	intel·ligent,	
però	 això	 també	 suposa	 una	 invasió	 audiovisual	 que	 està	 per	 tot	 arreu,	 ja	 que	
tothom	té	accés	a	tots	els	formats	i	gèneres	des	de	la	simplicitat	d’un	telèfon.	Però	
això	 també	suposa	un	perill,	 es	una	 intromissió	en	 la	professionalitat,	 i	 cada	 cop	
més	això	ens	encamina	a	que	hi	hagi	menys	exigència	de	qualitat.		
	
D’altra	banda,	 i	paral·lelament,	s’ha	exigit	en	altres	camps	com	per	exemple	en	el	
de	 les	 sèries,	 degut	 a	 que	 el	 cinema	 està	 “fotut”	 els	 gran	 directors	 i	 les	 grans	
productores	s’han	immers	en	les	sèries	de	gran	qualitat.	Fins	i	tot	a	mi	em	passa,	
consumeixo	més	 sèries	que	no	pas	 cinema,	 i	 això	que	 jo	he	estat	un	 “malalt”	del	
cinema,	però	de	vegades	 costa	 tant	 trobar	alguna	pel·lícula	bona,	que	has	d’anar	
amb	moltes	referències.		
	
Si	haguessis	d’escollir	un	videoclip	teu	quin	seria?	
	
Jo	sempre	ensenyo	el	mateix,	el	que	li	vam	fer	a	la	Lucrecia,	Dos	gardènies.	I	això	
que	està	fet	en	una	tarda,	tres	hores,	en	un	plató	sense	decorat,	i	amb	una	càmera	
que	 era	 150	 Sony,	 que	 ara	 ja	 està	 superada,	 però	 en	 aquell	 moment	 era	 entre	
domèstica	 i	 professional.	 Trobo	 que	 és	 una	 feina	 senzilla	 i	 polida.	 Vaig	 treballar	
amb	 un	 operador	 de	 càmera	 que	 m’encanta	 i	 un	 muntador	 que	 té	 una	 gran	
sensibilitat.	Fotografia	en	blanc	i	negre,	es	pot	fer	molt	més,	però	era	molt	cuidat,	
coincidia	amb	el	que	la	discogràfica	volia,	una	única	idea	que	arriba	molt	bé.		
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7.4.	Permís	d’enregistrament	
 
Permís	de	l’Ajuntament	de	Vic	per	enregistrar	el	videoclip	a	la	plaça	Don	Miquel	de	
Clariana	
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