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RESUM 

Aquest projecte consisteix en la realització d’una obra audiovisual on es poden veure 

diferents tècniques d’efectes visuals, amb la finalitat de ser utilitzat com a bobina de 

projectes per demostrar els coneixements de postproducció en una possible entrevista de 

treball. 

Per poder dur a terme aquest objectiu s’ha creat un anunci publicitari on els efectes 

tenen un sentit en el seu conjunt per tal de dotar el vídeo d’un al·licient extra, en un món 

on els seleccionadors de personal visualitzen un gran número de bobines. 

RESUMEN 

Este proyecto consiste en la realización de una obra audiovisual donde se pueden ver las 

diferentes técnicas de efectos visuales, con la finalidad de poder ser usado como bobina 

de proyectos para demostrar los conocimientos de postproducción en una posible 

entrevista de trabajo. 

Para poder llevar a cabo este objetivo se ha creado un anuncio publicitario dónde los 

efectos tienen un sentido en su conjunto para así dotar el vídeo de un aliciente extra, en 

un mundo dónde los seleccionadores de personal visualizan un gran número de bobinas. 

ABSTRACT 

This project consist on the shooting of an audio-visual work to show the different 

techniques of visual effects, in order to use the result as a showreel to prove the 

knowledge in postproduction in a possible job interview 

To be able to carry out this aim it has been chosen to create an advertisement where all 

the visual effects had a global meaning as itself, in order to give an extra incentive, in a 

world where stuff recruiter has to see a huge number of showreels 





SHOWREEL DE FICCIÓ -  VII 

 

ÍNDEX 

1.	   INTRODUCCIÓ	  ..............................................................................................................................	  1	  
1.1.	   OBJECTIU	  I	  ABAST	  ......................................................................................................................................	  1	  
1.2.	   MOTIVACIÓ	  DEL	  PROJECTE	  .......................................................................................................................	  1	  
1.3.	   ESTRUCTURA	  DEL	  PROJECTE	  ....................................................................................................................	  2	  

2.	   PREPRODUCCIÓ	  ...........................................................................................................................	  3	  
2.1.	   IDEA	  INICIAL	  ...............................................................................................................................................	  3	  
2.1.1.	   Referents	  anuncis	  ..............................................................................................................................	  4	  
2.1.2.	   Referents	  cinema	  ...............................................................................................................................	  5	  

2.2.	   PROPOSTA	  DEFINITIVA	  (SINOPSIS)	  .........................................................................................................	  7	  
2.2.1.	   Guió	  literari	  .........................................................................................................................................	  7	  
2.2.2.	   Guió	  tècnic	  ........................................................................................................................................	  10	  
2.2.3.	   StoryBoard	  ........................................................................................................................................	  13	  
2.2.4.	   Estil	  visual	  i	  transicions	  ..............................................................................................................	  13	  
2.2.5.	   Durada	  i	  tràiler	  ...............................................................................................................................	  14	  

2.3.	   LOCALITZACIONS	  .....................................................................................................................................	  15	  
2.4.	   EQUIP	  HUMÀ	  ............................................................................................................................................	  20	  
2.4.1.	   Repartiment	  .....................................................................................................................................	  21	  
2.4.2.	   Equip	  tècnic	  ......................................................................................................................................	  23	  
2.4.3.	   Equip	  Material	  ................................................................................................................................	  24	  

2.5.	   PLANIFICACIÓ	  I	  CALENDARI	  DE	  PRODUCCIÓ	  .......................................................................................	  26	  

3.	   PRODUCCIÓ	  ................................................................................................................................	  27	  
3.1.	   MEMÒRIA	  DE	  RODATGE	  .........................................................................................................................	  27	  
3.1.1.	   Dia	  1	  |	  Musical	  i	  Màfia	  .................................................................................................................	  27	  
3.1.2.	   Dia	  2	  |	  Western	  ...............................................................................................................................	  29	  
3.1.3.	   Dia	  3	  |	  Edat	  Mitja	  ...........................................................................................................................	  29	  
3.1.4.	   Dia	  4	  |	  Terror	  ...................................................................................................................................	  31	  
3.1.5.	   Dia	  5	  |	  Guerra	  ..................................................................................................................................	  31	  
3.1.6.	   Dia	  6	  |	  Interiors	  ..............................................................................................................................	  32	  

4.	   POSTPRODUCCIÓ	  .....................................................................................................................	  33	  
4.1.	   MUNTATGE	  ...............................................................................................................................................	  33	  
4.2.	   EFECTES	  VISUALS	  ....................................................................................................................................	  33	  



 

 

VIII 

	  

4.3.	   POSTPRODUCCIÓ	  D’ÀUDIO	  .....................................................................................................................	  40	  
4.4.	   MASTERITZACIÓ	  ......................................................................................................................................	  40	  

5.	   CONCLUSIÓ	  .................................................................................................................................	  41	  

6.	   BIBLIOGRAFIA	  ..........................................................................................................................	  43	  

7.	   ANNEXOS	  ....................................................................................................................................	  45	  
7.1.	   Index	  de	  figures	  ..................................................................................................................................	  45	  
7.2.	   Fitxa	  tècnica	  dels	  Personatges	  ....................................................................................................	  47	  
7.3.	   Contingut	  del	  DVD	  .............................................................................................................................	  52	  
7.4.	   Pressupost	  .............................................................................................................................................	  53	  
7.5.	   Article	  .....................................................................................................................................................	  55	  

 



SHOWREEL DE FICCIÓ -  1 

1. Introducció 

1.1. Objectiu i Abast  

L’objectiu d’aquest treball és la realització d’un espot publicitari on es poden veure 

alguns dels diferents gèneres cinematogràfics. Aquest espot va destinat a la gent que 

estima el cinema i que gaudeix veient pel·lícules.  

El resultat final d’aquest anunci tracta de submergir l’espectador dins els diferents 

gèneres de cinema, però cuidant molt les transicions entre un gènere i l’altre; per tal de 

que el canvi de gèneres sigui el més fluid possible i faci del resultat final una historia en 

el seu conjunt, i no un seguit d’esquetxos posats un darrera l’altre. 

1.2. Motivació del projecte 

S’ha volgut realitzar un projecte on es poden emprar totes les tècniques que s’han anat 

aprenent durant els anys com estudiant, i aquest és el millor moment per a fer-ho. 

També s’ha comptat amb un conjunt de companys amb els quals ja s’havia treballat 

abans en diferents projectes de la universitat. Així doncs, es l’entorn de treball òptim 

per a la realització i participació en projectes audiovisuals, ja siguin propis o 

col·laborant amb projectes de companys. 

Malgrat estar estudiant al Regne Unit, cal aprofitar que es l’últim any de carrera, el que 

significa que és també la última oportunitat que es té per comptar amb el material tècnic 

necessari per la producció de forma gratuïta. 

No obstant, hi ha un altre objectiu de rerefons, i és la creació d’un showreel personal. 

Avui en dia, el concepte de showreel o bobina es caracteritza per un seguit de vídeos on 

es mostren diferents treballs, per tal de mostrar les tècniques i estils d’un dissenyador o 

editor. Aquests vídeos manquen d’història, és a dir, no formen un producte lògic en el 

seu conjunt. Per aquest motiu, en aquesta bobina no només es poden veure les 

tècniques, sinó que també es mostren de manera que tinguin un sentit global. 
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El producte obtingut en aquest treball, a banda de ser un showreel personal, és un 

possible anunci per els cinemes, per a ser projectat abans de les pel·lícules. Té la funció 

d’atraure als espectadors a anar-hi, i així, potenciar els cinemes en un moment en el que 

la pirateria està danyant molt el sector. El resultat obtingut no és ni molt menys el 

resultat òptim, ja que el millor seria poder utilitzar cares conegudes i escenes més 

característiques, que recordin a les reals de grans clàssics de la història del cinema. 

Aquest anunci pot servir per a vendre la idea a productores, per fer que l’avaluïn i facin 

una futura filmació comptant amb més pressupost, ja aquest projecte s’ha realitzat sense 

cap tipus de cost econòmic (per aquest motiu queden fora de l’abast del treball tots els 

aspectes del pressupost, així com la distribució del producte). 

1.3. Estructura del projecte 

Aquest document està estructurat seguint les diferents etapes de l’elaboració d’un 

producte audiovisual.  

- Preproducció: Etapa en la que es concep la idea del projecte, s’organitzen les dates de 

rodatge i es prepara tot el l’equipament tècnic i humà. 

- Producció: Etapa en la que la idea es dur a terme, i on s’explica el dia a dia del 

desenvolupament del rodatge. 

- Postproducció: Etapa final del producte, on té lloc la selecció del material filmat, el 

muntatge d’aquest i s’apliquen els efectes digitals. 
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2. Preproducció 

2.1. Idea inicial 

La idea inicial ha sigut crear un curtmetratge carregat d’efectes especials, on tinguin 

cabuda totes les tècniques que es dominen. D’aquesta manera, es vol utilitzar com a bobina 

per adjuntar amb el currículum. En tot moment, s’ha tingut present el fet de realitzar una 

bobina amb sentit com a conjunt, però després d’haver parlat amb el professorat de School 

of Art and Design de Glyndŵr, s’ha cregut convenient donar-li una utilitat al curtmetratge i 

fer un anunci publicitari.  

Després de varies jornades fent pluja d’idees amb companys i professors, s’ha arribat a la 

conclusió que, on més efectes es poden veure, és en els diferents estils cinematogràfics, 

així que només cal pensar en una historia per unir-los.  

Es volen fer servir estils molt diferents per poder combinar el màxim d’efectes en 

situacions, èpoques i gustos totalment diferenciats. Després d’haver fet un llistat amb 

diversos gèneres, s’han escollit sis diferents. A continuació es presenta una llista dels triats, 

detallant el motiu de l’elecció: 

Western: Gènere oblidat en les produccions d’avui en dia, però que en una escena de duel 

a mort, permet jugar molt amb els plans detall i causar tensió. 

Bèl·lica: Possiblement el gènere per excel·lència dels efectes especials, on es poden 

demostrar les habilitats per a crear trets, explosions i efectes sonors. 

Musical:  Imatge molt característica, vistosa i que dóna la oportunitat de treballar amb un 

grup gran d’actors en una mateixa escena. 

Gàngsters: S’ha volgut fer una escena on el personatge principal és perseguit i es troba al 

mig d’un tiroteig. El gènere de gàngsters és el més adient per fer-la. 
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Edat Mitja: Ha sigut un canvi dràstic tant de vestuari com d’ambientació. Ha permès fer 

una escena fosca amb una torxa, cosa que també recorda a les pel·lícules d’aventures, així 

doncs, ha sigut com fer dos gèneres en un de sol. 

Terror: Per últim, s’ha volgut que hi hagi una escena de nit, per tal de posar en pràctica 

les tècniques d’il·luminació en postproducció, on es fa que una escena rodada de dia 

sembli de nit. El gènere de la nit per excel·lència és el terror. 

 

2.1.1. Referents anuncis  

La recerca de referents no s’ha centrat en les bobines, perquè s’ha buscat un estil de bobina 

que no existeix. Així doncs, s’han buscat antecedents en anuncis.  

S’ha pogut veure diferents festivals d’anuncis que ha facilitat  la universitat, així com els 

que s’han trobat per internet. Es destaquen dos1 que han servit de font d’inspiració. 

 

Vodafone | Estil : 

Un anunci que ha cridat l’atenció és un de telefonia mòbil. En aquest, es veu la seqüència 

més característica d’una pel·lícula coneguda, on el personatge principal no és l’actor que fa 

l’escena real, sinó una persona desconeguda. En aquest moment surt l’eslògan que diu: tu 

no hauries de ser el protagonista. Si us plau, connecta el contestador.  

Quasi tota l’audiència reconeix la pel·lícula original, sap la història i és conscient que no és 

l’escena real, però si que la sap emmarcar dins d’un gènere. El que s’ha donat a entendre és 

que, si es tria una escena prou característica que pugui fer recordar a l’espectador alguna 

pel·lícula que hagi vist, és molt probable que aquest la relacioni amb un gènere determinat. 

                                                

1 Els dos anuncis esmentats es poden visualitzar al DVD, l’apartat d’Extres. 
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Canal Plus | Transicions: 

Un anunci que també ha inspirat, és un espot que s’ha emès a França per anunciar Canal 

Plus. En aquest, es veu a un home corrent pel mig d’un bosc, perseguit per uns soldats que 

el disparen. S’amaga pujant dalt d’un arbre, però aquest és talat amb ell a sobre. L’arbre va 

d’un lloc a un altre, fins arribar a una cadena de muntatge on és transformat en un armari, 

amb el personatge dins. Al següent pla se’l veu a dins de l’armari en una habitació i li diu a 

un home que té davant i que és el marit de la seva amant: “I així és com he arribat aquí”. 

L’home es gira, i li diu a la dona que està al llit nua, tapada amb un llençol: “Has sentit 

amor meu? És impressionant...”. Es torna a veure al protagonista dins l’armari i 

sobreimprès posa: Lucas G. Guionista del Canal +. 

És un gran anunci on les transicions estan molt ben pensades. En tot moment es pot veure 

l’evolució d’un pla amb el següent, encara que les localitzacions siguin totalment diferents. 

En cap cas, la transició treu al espectador de la història global. Així doncs, és aquest el 

resultat que s’espera obtenir: una història on hi ha localitzacions, estils i colors molt 

diversos, però que, en cap cas, fa que l’espectador es perdi. 

 

2.1.2. Referents cinema 

Per a fer una millor tasca i per a tenir una idea de com els grans directors treballen en cada 

gènere, s’han visualitzat varies pel·lícules que han servit d’inspiració. 

Western:  

• The good, tha bad and the ugly  
§ Dirigit per Sergio Leone, Produzioni Europee Associate, 1966 

Bèl·lica: 

• Saving private Rryan 
§ Dirigit per Steven Spielberg, Paramount Pictures, 1998 

• Black Hawk Down 
§ Dirigit per Ridley Scott, Revolution Studios / Jerry Bruckheimer Films, 2001 
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Musical: 

• 13 going on 30 
§ Dirigit per Gary Winick, Revolution Studios, 2004 

• (500) Days of summer 
§ Dirigit per Marc Webb, 20th Century Fox, 2009 

Mafia: 

• Reservoir dogs 
§ Dirigit per Quentin Tarantino, Miramax Films, 1992 

Medieval: 

• Indiana Jones 
§ Dirigit per George Lucas, George Lucas Films, 1981 

• Lost (sèrie televisió) 
§ Dirigit per J.J. Abrams, ABC, 2004-2010 

• Robin Hood: Prince of Thieves 
§ Dirigit per Kevin Reynolds, Warner Bros. Pictures, 1991 

Terror: 

• Pet Sematary 
§ Dirigit per Mary Lambert, Laurel Productions i Paramount Pictures, 1989 
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2.2. Proposta definitiva (sinopsis) 

Història d’un jove (Bernat Cócera) que es veurà immers en un món de ficció, on és 

transportat d’un gènere cinematogràfic a un altre. Haurà de superar obstacles que el 

posaran en una lluita constant per la seva supervivència; ja sigui al salvatge oest, atrinxerat 

en una batalla durant una guerra o en mig d’un tiroteig entre gàngsters. Un cúmul 

d’aventures que el portaran a adaptar-se a tots els gèneres i així sortir-ne il·lès. 

 

2.2.1. Guió literari 

Un cop es té la idea definitiva, es procedeix a la redacció del guió literari, que es pot veure 

a continuació: 

 

VIATGE A TRAVÉS DELS GÈNERES 

Escrit per: 

Joan Ayza 

FADE IN: 

INT. SENSE FONS NEGRE – DIA 

Foscor. Soroll d’interferències radiofòniques. Imatge de televisió 
distorsionada i amb boira. Quan la imatge es comença a percebre es veu al 
protagonista vestit de negre, quiet i mirant a la càmera. Es fa un zoom 
in, lentament, fins a un primeríssim pla dels ulls.  

Tanca els ulls. 

EXT. POBLE DEL SALVATGE OEST – DIA 

Obre els ulls. 

Zoom out fins a primer pla del personatge, caracteritzat de bandit, amb 
un cigar a la boca i en posició de desenfundar. 
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Dia assolellat, sensació de calor, el protagonista està situat en posició 
de duel. Davant seu, un cowboy el mira amenaçant mentre mou els dits a 
prop del revòlver. Plans detall de les pistoles, i les mirades. Finalment 
el protagonista desenfunda. 

FADE OUT. (so de tret). 

EXT. TRINXERA D’UN CAMP DE BATALLA – TARDA/NIT 

FADE IN: 

So de trets sords (emmascarat). Primer pla del personatge. De sobte un 
tret rotund trenca l’emmascarament dels trets i el protagonista s’adona 
que l’estan disparant. Va vestit de militar i al seu costat té un general 
que comença a cridar-li i a fer-li senyes de que espavili. De fons, es 
veu un búnquer d’on surten trets. Foc, explosions i trets van esclatant a 
prop d’ells, fins que una granada de mà cau als seus peus. Els dos es 
miren i es cobreixen amb els braços. 

FADE OUT (BLANC) (so d’explosió) 

EXT. CARRER D’UNA CIUTAT – DIA 

FADE IN: 

Al tornar de la fosa blanca el protagonista segueix amb la mateixa 
posició, protegint-se amb els braços. Quan aparta els braços de la cara, 
es dóna compte que està viu i que ja no està vestit de militar. Fa una 
ullada al seu voltant i somrient comença a cantar: “Born to be Alive” 
(Nascut per a estar viu).  

Tots els vianants que hi ha a prop, es sumen al seu ball amb una 
coreografia que no sembla que estigui improvisada. 

Quan la cançó acaba, el protagonista es dóna compte de que està sol. El 
dia sembla haver canviat i el clima és molt més tens i fred. D’entre el 
fum que surt d’una claveguera apareixen quatre homes amb vestit de gala i 
armes a les mans, i comencen a disparar-lo. Marxa corrents entre trets i 
entra per la porta d’un edifici. 

INT. PASSADIS FOSC – DIA 

Un cop passa per la porta, es troba en un passadís fosc, il·luminat tant 
sols per una torxa clavada a la paret. Com que no pot tornar enrere, 
agafa la torxa i segueix pel passadís fins a trobar una porta. L’obra 
i... 
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EXT. POBLE MEDIEVAL – DIA 

Es troba en un poble medieval, vestit com a tal. Deixa la torxa i comença 
a caminar fins a trobar una esplanada amb una gran mansió al cap damunt. 
Mentre l’observa, la càmera comença a girar sobre l’eix del protagonista 
... i, al acabar de girar.... 

EXT. CEMENITIRI – NIT 

Es troba en mig d’un cementiri, a plena nit, tan sols il·luminat per la 
llum de la lluna. Amb cara de por, comença a caminar entre les tombes i 
va sentint sorolls estranys. Té la sensació de que algú el segueix. De 
sobte, una manta cau sobre ell i comença a fer moviments amb els braços 
per tal de treure-se-la de sobre. 

INT. DORMITORI – DIA/MATI 

Quan aconsegueix treure’s la manta de sobre, es troba en el llit de la 
seva habitació i s’adona que tot ha estat un somni. 

La imatge comença a distorsionar-se un altre cop i apareixen les lletres 

THE END. 

LOGO DE LA COMPANYIA CINEMATOGRÀFICA (ODEON CINEMAS) 

FI. 
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2.2.2. Guió tècnic 

Un cop realitzat el guió literari, es procedeix a la confecció del guió tècnic per tal de tenir 

un document de suport durant el rodatge en el que apareguin tots els plans necessaris. 

SEQÜÈNCIA PLA IMATGE So / Música TEMPS  

 

Seqüència 1: 

Fons negre 

P1 
PP del personatge A fins a 
PD dels ulls per tal de 
presentar al protagonista 

Soroll de 
boira 15’’ 

Transició - Al tancar els ulls es passa 
a ...  

Soroll de 
boira 1’’ 

 

 

Seqüència 2: 

EXT. Camp 

DIA 

P1 PD dels ulls de A fins a 
PP, desconcertat 

Sintonia 
western 

15’’ 

P2 PG de A i B, situats en 
posició de duel 5’’ 

P3 PPP del personatge B, 
mirada desafiant. 4’’ 

P4 PPP de A, mirada desafiant, 
jugant amb el cigar 4’’ 

P5 
PG de A amb escorç del B 
(PD de la mà i la pistola 
del B) 

4’’ 

P6 PD de la pistola de A 4’’ 

P7 PD A mirada amenaçant 4’’ 

P8 PD B, mirada desafiant 4’’ 

P9 PA A desenfundant 2’’ 

Transició - Pantalla en negre So de tret 1’’ 

 P1 PP A, desorientat amb una 
escopeta a la mà So 

d’explosions

4’’ 
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SEQÜÈNCIA PLA IMATGE So / Música TEMPS  

 

Seqüència 3: 

EXT. Bosc 

DIA 

P2 PM A i C des de l’esquerra, 
protegint-se 

, 

Sintonia 
guerra 

So de trets 

2’’ 

P3 PG A i C, picat, disparant 4’’ 

P4 PM C i A des de la dreta, 
protegint-se 2’’ 

P5 PG A i C, picat, disparant 4’’ 

P6 PM A i C des de l’esquerra 2’’ 

P7 

PP A cobrint-se explosió. 2’’ 

 

Transició - Pantalla en blanc So explosió 1’’ 

 

Seqüència 4: 

EXT. Carrer 

DIA 

 

P1 PP de A descobrint-se 
explosió So ambient 

carrer 

2’’ 

P2 PG panoràmic del carrer 2’’ 

P3 PM A començant a ballar 

Cançó: “Born 
to be Alive” 

1’’ 

P4 Seqüència de ball en PG 
frontal - 

P5 Seqüència de ball en PG 
picat - 

P6 Seqüència de ball amb PD - 

P7 PG amb escorç A i els 4 
mafiosos 

Música 
tensió + 
Dispars 

4’’ 

P8 PG Mafiosos disparant 2’’ 

P9 PG A fugint 2’’ 

P10 PP A Fugint 2’’ 

P11 PG A entrant per la porta 1’’ 
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SEQÜÈNCIA PLA IMATGE So / Música TEMPS  

Seqüència 5: 

EXT. 
Passadís 

NIT 

P1 
PG A caminant cap a càmera 
fins a PM, curiós, 
desorientat Sintonia 

intrigant 

15’’ 

P2 PM lateral, segueix 
caminant 10’’ 

P3 PG A, caminant cap a càmera 
fins pla mig 

Sintonia 
medieval 

5’’ 

P4 PM picat del personatge A 
sortint a l’exterior 3’’ 

Seqüència 6: 

EXT. Jardí 

DIA 

P1 PG A sortint per la porta 1’’ 

P2 PM A creuant davant de 
càmera 3’’ 

Seqüència 7: 

EXT. Parc 

DIA 

P1 GPG A 2’’ 

P2 PP A girant sobre el cap de 
A 

Sintonia 
terror 1’’ 

Seqüència 8: 

EXT. 
Cementiri 

NIT 

P1 PP A acabant de girar 

Música 
ambient 
tètric 

1’’ 

P2 PG A desorientat 3’’ 

P3 PM A caminant mirant als 
costats 4’’ 

P4 PG A caminant 2’’ 

P5 PP de A girant-se i és 
tapat per una manta 

Crits de No 
No No! 

1’’ 

Seqüència 9: 

INT. 
Dormitori 

DIA 

P1 PG de A aixecant-se del 
llit amb cara d’espantat. 2’’ 

P2 PP reacció i distorsió Soroll de 
boira 10’’ 
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2.2.3. StoryBoard 

També s’ha realitzat un StoryBoard per disposar d’un referent més visual sobre el que s’ha 

de gravar. 

 
Figura 1 StoryBoard 

 

2.2.4. Estil visual i transicions 

Aquest projecte es caracteritza per utilitzar molts efectes especials. El mèrit principal 

resideix en el fet que tots els efectes han estat realitzats per l’alumne sense cap tipus de 

cost econòmic: tot ha estat generat per ordinador. Aquest fet, és poc habitual en la indústria 

del cinema, on hi ha pressupostos molt elevats i es solen utilitzar molts artefactes 

(màquines de fum, grues, detonacions controlades, armes de salva, etc.) per a la realització 

d’efectes com els que s’han dut a terme . 
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Un altre aspecte que s’ha volgut cuidar molt són les transicions: per a fer que el “timming” 

fos el més fluid possible, tots els canvis de gèneres finalitzen amb una acció inacabada que 

continua en el següent gènere. Com a exemples d’això, es pot veure un pla tancat d’uns 

ulls tancant-se en un gènere i obrint-se en un altre, una porta obrint-se en un gènere i 

tancant-se en un altre o una bomba que explota en un gènere, i el següent s’inicia amb el 

personatge amb la mateixa posició defensant-se de la bomba. 

 
Figura 2 Dos exemples de transicions utilitzades 

 

2.2.5. Durada i tràiler 

La durada del projecte és de 5:30 minuts.  

No obstant, també s’ha realitzat una versió a modus Tràiler que dura 1 minut. D’aquesta 

manera, el vídeo pot ser visualitzat en forma de resum si la ocasió ho requereix: per 

exemple, durant l’exposició oral del projecte, o en cas d’enviar-ho online com a bobina de 

projectes juntament amb el currículum. 

Tràiler 

La sintonia del tràiler (èpica, de caire motivacional i 

lliure de drets d’autor), pertany al programa d’edició 

de vídeo d’Apple: iMovie.  

El vídeo, està editat amb Adobe Premiere Pro i Adobe After Effects, igual que la resta del 

projecte i la totalitat de títols que apareixen. 
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El tràiler ha estat muntat de manera que es poden veure el màxim número de gèneres 

possibles amb plans de poca durada, i mostra els moments de màxima acció per fer que 

l’espectador tingui ganes de veure la versió complerta. 

També s’ha realitzat una careta d’entrada amb la marca de la producció: “Joan Ayza 

Presenta”. 

 

2.3. Localitzacions 

Un dels principals problemes d’aquest projecte han estat les localitzacions, ja que no s’ha 

comptat amb cap tipus de decorat i el desconeixement del país estranger on s’ha gravat, ha 

fet més difícil saber on trobar escenaris adequats. 

 

Localitzacions definitives: 

Western: El set pel Western ha sigut el més difícil de trobar, ja que el País de Gales es 

caracteritza pels seus camps verds, i trobar un descampat que no ho fos, i on es permetés 

l’accés, ha estat gairebé impossible.  

 
Figura 3 Localitzacions rebutjades pel western 

 

Finalment s’ha trobat un terreny al mig d’un bosc, on no hi ha massa flora i que s’ha pogut 

fer servir per aquesta escena: 
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Figura 4 Localitzacions definitives pel western 

Les cases i la carretera amb cotxes que estan en el set han estat corregides amb 

postproducció. 

 

Musical i Màfia: Pel musical s’ha necessitat un emplaçament que doni la sensació de ser 

un carrer ple de gent, i per l’escena del tiroteig entre mafiosos, l’escenari ha de semblar un 

carreró desert.  

També ha calgut l’accés a un dels edificis per tal de poder gravar des de una posició 

elevada els plans generals picats. Així que s’ha fet un recorregut per totes les cases on 

viuen companys de classe, per mirar les vistes des de les finestres dels pisos superiors i 

triar la que doni el perfil. 

 S’ha de tenir en compte que no és fàcil controlar les localitzacions per evitar errades de 

ràcord amb vianants, cotxes aparcats i trànsit en general. Finalment, s’ha decidit rodar a 

l’entrada de darrera de la universitat, que és un recinte privat que s’usa d’aparcament per a 

estudiants i professorat. 
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Figura 5 Vista de l'emplaçament des del segon pis 

 

El pàrquing de la universitat, és un lloc que pot ser perfectament comparat amb un carrer 

qualsevol, però amb l’avantatge que el trànsit de persones i vehicles és  més controlable i 

també s’ha pogut comptar amb el pis superior per a gravar els plans generals. 

 

Edat Mitja: per aquesta seqüència són necessaris tres emplaçaments diferents. El primer, 

ha de ser un passadís que faci de nexe entre la porta de la màfia i la porta de l’edat mitjana. 

Aquesta localització ha de ser un interior, però, al final s’ha optat per gravar-ho en un 

exterior que no sembla que ho sigui.  

Per aquest motiu el lloc triat ha sigut un passadís exterior en el què, si es grava de nit, dóna 

la sensació de ser-ne un d’interior. A més a més, permet gravar des de posicions on no es 

pot posar la càmera en un passadís interior, i així, s’han fet més varietat de plans a l’hora 

que s’ha facilitat l’escena en la que el personatge porta una torxa. 
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Figura 6 Passadís de la torxa 

 

L’altra localització és la porta del final del passadís i l’edifici per el que surt el personatge. 

En aquest cas s’ha optat per una petita caseta de jardí, on per mitjà de postproducció, s’ha 

creat un poblat al seu voltant. 

 
Figura 7 Porta del poblat 

 
 

Per últim s’ha necessitat una esplanada de gespa, on després s’ha afegit un castell 

medieval. En aquest cas s’ha optat pel parc d’una urbanització on hi ha unes cases 

unifamiliars que han estat  substituïdes pel castell durant l’etapa de postproducció.   
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Figura 8 Localització i posterior edició en postproducció 

 

Guerra: L’escena de guerra necessita un emplaçament que simuli una trinxera, així que 

s’ha buscat escenari per boscos i terrenys de les afores, fins a trobar un que complís 

aquesta premissa. 

Finalment, s’ha optat per un lloc al mig d’un bosc on hi ha un petit mur de maons, que es 

pot fer servir perfectament de trinxera per protegir-se durant una guerra. Només ha calgut 

afegir-hi un búnquer al davant mitjançant postproducció. 

  

 
Figura 9 Localització i posterior edició en postproducció 

 

Terror: Possiblement aquesta localització ha estat la més senzilla de trobar, ja que és la 

única que es coneixia abans de començar amb el projecte. El lloc triat ha sigut un cementiri 

proper de la casa d’un company, que ja havia estat visitat anteriorment. 

 L’únic inconvenient podia ser l’obtenció de permisos per poder-hi gravar. No obstant, 

quan s’ha preguntat al personal del cementiri, ha contestat que sempre que no es molesti a 
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la gent que hi havia visitant-lo, i que es mantingui l’anonimat dels que hi ha enterrats, no hi 

ha cap problema en gravar-hi. Només s’ha agut d’informar del dia en que s’ha realitzat la 

gravació. 

 
Figura 10 Cementiri de Wrexham, Wales 

 
 

2.4. Equip humà  

L’equip humà és un punt molt important, ja que l’elecció de les persones amb les que es 

treballa influeix molt en el bon funcionament de la producció i això es veu reflectit en el 

resultat final.  

L’equip humà consta de dos tipus de personal: el repartiment que està actuant, és a dir, el 

que està davant de la càmera, i l’equip tècnic, el que està darrera. 
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Figura 11 Fotografia presa durant el rodatge de l'escena del ball 

 

2.4.1. Repartiment 

Per fer l’assignació de personatges s’han tingut en compte molts aspectes com el  físic de 

l’actor i la seva capacitat interpretativa, però l’aspecte que més ha comptat és el nivell 

d’involucrar-se i la seriositat, ja que en un projecte sense remuneració econòmica, és 

fonamental que els actors tinguin un mínim de compromís per a que aquest arribi a bon 

port. 
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Actor Principal. 2 

 
Figura 12 Fitxa tècnica del protagonista 

 

Caracterització i vestuari: 

Per a tots els actors s’ha triat un vestuari corresponent amb el seu personatge. Aquest, s’ha 

aconseguit a partir dels mateixos actors, familiars, amics, per l’alumne i per algun comerç 

que s’ha ofert a deixar-lo. 

 

                                                

2 A l’annex estan les fitxes completes de tots els actors que han participat en aquest projecte 
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2.4.2. Equip tècnic 

L’equip tècnic està format per: 

• Joan Ayza: Director, guionista, operador de càmera, muntador, editor d’àudio i 

efectes especials, vestuari i attrezzo. 

• Raül Solsona: Ajudant de càmera. 

o La seva tasca ha estat controlar la segona càmera durant l’escena de ball i 

gravant plans detall en aquesta. 

• Jaume Creus: Ajudant d’edició d’àudio. 

o Gran especialista de l’edició d’àudio. La seva tasca ha estat editar la cançó 

del ball per tal que quadri amb el temps que s’ha necessitat. 

• Raquel Diez i Alice Cherie: Coreògrafes. 

o Dues noies que tenen coneixement de dansa moderna i clàssica. Han  

realitzat, ensenyat i practicat tota la coreografia i els passos, amb tots els 

actors dies abans del rodatge. 

 
Figura 13 Practicant la coreografia amb els actors i coreògrafes per  tal que la producció sigui el més fluida 
possible 
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2.4.3. Equip Material 

Equip de gravació: 

El material de gravació ha sigut subministrat per la Universitat de Glyndŵr i ha constat de: 

• Càmera SONY hdv hc1 

• Gran Angular 

• Tripode  Manfrotto 510 

• Set de 3 focus.  

* No hi hagut equip d’enregistrament de so, ja que tot el so està posat en postproducció. 

Equip d’Edició: 

Maquinari: 

• MacBook Pro 

• Shure SM58 (micròfon per enregistrar els sons) 

• Apogee Duet (targeta de so) 

Programari: 

• Adobe Photoshop Extended (Editor d’imatge) 

• Adobe After Effects (Editor d’efectes especials de vídeo) 

• Adobe Premiere Pro (Editor de vídeo) 

• Adobe Soundbooth (Editor d’àudio) 

• Apple iDVD (Editor d’autoria de DVD) 

• Apple iMovie (Utilitzat per la música del tràiler) 
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Attrezzo: 

No es disposa de molt material, així que la majoria d’objectes utilitzats en aquesta 

producció són d’elaboració pròpia. 

 
Figura 14 Material utilitzat per crear una arma per l'escena de la guerra i vestuari deixat pel restaurant 
Armanie's 
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2.5. Planificació i calendari de producció 

El calendari de producció ha estat un aspecte molt cuidat, ja que tots els actors han estat 

involucrats en altres projectes i en els seus propis, el que ha significat que la disposició del 

seu temps ha estat relativa. 

 ACTORS ESCENA LOCALITZACIÓ MATERIAL ANNOTACIONS 

1 Bernat Cócera 
Borja Casas 
Isaac Gómez 
Eloi Garrigós 
Raül Solsona 
Raquel Diez 
Pol Serra 
Alice Cherie 
Marc Hierro 
Amelie Galliard 
Virginie Laignes 
Víctor Jiménez 
Albert Carrera 
Ferran del Pozo 
Guillem Salvadó 
Guillem Zuazola 
Marcel Vallès 

Musical 
i 
Mafia 

Pàrquing universitat 

2 x Càmeres 
2 x Trípodes 
1 x ordinador portàtil amb 
cançó 
1 x Càmera de fotos 
 

Bernat amb ulleres i afaitat 
Portar: 
Vestuari professions 
Attrezzo professions 
Càtering 
Pistoles i vestuari Mafia 
 
Dia de Gravació: 05/03/2010 

2 

Bernat Cócera 
Albert Puig Western Camp sense verd 

1 x Càmera 
1 x Trípode 
1 x Càmera de fotos 

Bernat sense ulleres i amb 
barba 
Portar: 
Vestuari Bernat 
Vestuari Albert 
Pistoles 
 
Dia de Gravació: 07/03/2010 
  

3 

Bernat Cócera Edat Mitja 
Jardí 
Parc 
Passadís 

1 x Càmera 
1 x Trípode 
1 x Gran angular 
1 x Focus 
1 x Càmera de fotos 

Bernat sense ulleres 
Portar:  
Vestuari Bernat 
Torxa 
Gel inflamable 
Encenedor 
 
Dia de Gravació: 13/03/2010 
 

4 

Bernat Cócera Terror Cementiri 
1 x Càmera 
1 x Manta 
1 x Càmera de fotos 

Bernat amb ulleres 
Demanar permís cementiri 
 
Dia de Gravació: 15/03/2010 
 

5 

Bernat Cócera 
Albert Carrera Guerra Bosc 

1 x Càmera 
1 x Trípode 
1 x Càmera de fotos 

Bernat sense ulleres 
Portar: 
Vestuari Bernat 
Vestuari Carrera 
Armes 
Tela de camuflatge 
Cordill i imperdible 
 
Dia de Gravació: 06/04/2010 
 

6 

Bernat Cócera Interiors Estudi foto 
Dormitori 

1 x Set de focus 
1 x Persiana 
1 x Càmera 
1 x Trípode 
1 x Càmera de fotos 

Bernat amb ulleres i afeitat 
Portar:  
Vestuari Bernat Inici 
 
Dia de Gravació: 05/04/2010 
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3. Producció 

3.1. Memòria de rodatge 

Durant tota l’etapa de rodatge, s’ha dut a terme un escrit per fer constar com s’ha gravat 

i els principals problemes que han sorgit durant aquest procés. A continuació es mostra 

aquest escrit ordenat segons el dia de rodatge de cada seqüència. 

 

3.1.1. Dia 1 | Musical i Màfia 

El primer dia de rodatge ha estat el més dur, a causa de que l’escena més complicada de 

totes ha estat la del ball. Una escena amb coreografia ja és complicada, però, si es té en 

compte que hi participen 17 persones, la dificultat augmenta considerablement.  

 
Figura 15 Participants en l'escena del ball 

 

Tal i com s’ha comentant a l’apartat de localitzacions, per tal d’evitar l’afluència de 

vianants i vehicles, l’emplaçament triat per a gravar aquesta seqüència ha estat el 

pàrquing de la universitat. En un principi s’ha volgut gravar l’escena durant un cap de 

setmana, però, el professorat s’ha negat ja que la universitat es troba tancada i ha donat 

com alternativa un divendres a les dotze del migdia (hora en que finalitzen les classes).  
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Ha sigut necessari que la universitat estigui oberta per tal de poder gravar des de dins, 

els plans generals superiors, molt utilitzats en aquest gènere.  Per aquest motiu, no s’ha 

pogut gravar en cap de setmana. 

Així que s’ha optat per acceptar la proposta del professorat i gravar divendres. Però un 

cop allà, s’ha vist que tot i no haver-hi classe, no tothom marxava. Aquest fet ha 

enrederit el rodatge ja que no s’ha volgut gravar amb cotxes al pàrquing per evitar 

errades de ràcord. 

Mentre s’esperava a que el pàrquing es buidés, s’ha optat per practicar, un cop més, els 

passos de ball, i així aprofitar el temps i aconseguir una millor sincronització. 

 
Figura 16 Fotografies durant l'entrenament previ al rodatge 

Un cop s’ha començat a gravar, s’ha posicionat una càmera just davant dels personatges 

i l’altre gravant des del segon pis de l’edifici de davant.  

Durant aquesta gravació s’ha comptat amb l’ajuda del Raül Solsona, al qui s’agraeix la 

seva col·laboració supervisant la segona càmera. 

Després de varies preses on hi han hagut errades de coreografia, ha sortit una bona, i 

s’ha decidit canviar els emplaçaments de les càmeres per tal de tenir més tirs de càmera 

i poder fer un muntatge més ric, amb primers plans i plans detall. 

Finalitzada la seqüència del ball s’ha gravat l’escena de la màfia,  que té lloc al mateix 

emplaçament i just després del ball. D’aquesta manera s’ha aprofitat la llum i l’absència 

de cotxes al pàrquing per tal de no tenir errades de ràcord. 
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3.1.2. Dia 2 | Western 

El dia triat pel Western no ha estat un dia gaire assolellat i, al no ser el més adient per 

l’escena, s’ha volgut canviar per la del cementiri, però no s’ha pogut fer el canvi ja que 

l’Albert Puig (l’actor que feia el paper de cowboy) només ha pogut gravar aquest dia, 

perquè després ha hagut de marxar a Barcelona. Finalment, i malgrat que el temps no ha 

acompanyat, s’ha rodat el dia previst inicialment. 

 
Figura 17 Imatges preses durant el rodatge del western 

 

Com s’havia rodat una escena semblant uns mesos abans per un projecte de classe, ja es 

coneixen els errors més freqüents i cóm s’ha de filmar per tal d’evitar-los. 

S’ha gravat tot amb trípode; això facilita molt la sobre posició d’imatges per tal de 

canviar el fons i afegir les cases del western. 

No hi ha hagut gaires problemes en la gravació, tret del fet que l’actor principal, el 

Bernat, no és fumador, i amb la cigarreta a la boca li ploraven els ulls i s’ofegava. Com 

a conseqüència, s’han hagut de repetir varies preses. 

 

3.1.3. Dia 3 | Edat Mitja 

S’ha rodat l’escena des de l’interior de la caseta. El principal problema ha estat que 

l’espai és molt reduït, però s’ha pogut solucionar mitjançant un gran angular.  
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Tot seguit s’ha gravat, des de fora, com surt el personatge de la caseta i com surt de pla 

cap a la dreta. 

Per facilitar la postproducció, el personatge no ha d’interferir a la part esquerra de la 

pantalla, per poder posar-hi allà el poblat medieval.  

 
Figura 18 Fotografia durant el rodatge de l'escena medieval 

Un cop han estat gravats aquest dos emplaçaments, s’ha procedit a rodar al parc, on el 

major problema ha estat gravar la transició. S’ha necessitat un pla molt tancat i en una 

posició on només es capti un primer pla del personatge i gespa de fons. Per aquest 

motiu, s’ha falcejat amb un pla picat, situant el personatge de genolls.     

Un altra problema ha estat el moviment de càmera: la càmera ha de donar una volta 

sobre l’eix del personatge. Habitualment, s’utilitzen grues o tràvelings per a realitzar 

aquest tipus de plans, però al no disposar d’aquest material, s’ha gravat càmera en mà, 

fet que ha dificultat l’escena que s’ha hagut de repetir varies vegades per tal 

d’aconseguir un moviment fluid, continu i amb un fons només de gespa. 

 
Figura 19 Pla picat en moviment per fer de transició 
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3.1.4. Dia 4 | Terror 

Primerament, s’ha anat a avisar al responsable del cementiri de que ens disposàvem a 

gravar, malgrat ja havia estat informat anteriorment. 

 

 

 

 

L’únic inconvenient durant aquesta seqüència és que, per tal de mantenir l’anonimat de 

la gent enterrada, s’ha hagut d’evitar la filmació de tombes i làpides amb noms gravats. 

 

3.1.5. Dia 5 | Guerra 

El principal problema d’aquesta seqüència és que ha calgut que els dos actors 

reaccionessin en el mateix moment a les explosions. Per solucionar-ho, s’ha anant 

anunciant quan queia una bomba i s’ha fet un petit compte enrere per a que 

reaccionessin al mateix temps cobrint-se. S’ha comptat amb la col·laboració de la 

Raquel Diez, una companya que en el moment de l’explosió, ha llençat petits troncs i 

fulles seques sobre els actors. Aquest fet, no tant sols ha facilitat part de la 

postproducció, sinó que també ha ajudat als actors a posar-se a la pell del personatge.  

 
Figura 21 Imatges preses durant el rodatge de la guerra 

Figura 20 Imatge durant el rodatge al 
cementiri 
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La Raquel, també ha sigut l’encarregada d’estirar el cordill que ha estat lligat a la gorra 

del general, simulant que havia estat tocada per un tret.  

3.1.6. Dia 6 | Interiors 

L’últim dia s’ha dedicat a gravar a interiors. Per començar, s’ha gravat l’escena final, en 

la que el personatge desperta del llit. Per a gravar-ho, s’ha utilitzat un set de tres focus i 

una cortina veneciana de làmines vella per fingir que la llum entrava per la finestra. 

Després, s’ha gravat la primera escena on es presenta el personatge. Per filmar aquesta 

seqüència, s’ha utilitzat un sense fons negre de l’estudi fotogràfic de la universitat de 

Glyndŵr. 
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4. Postproducció 

4.1. Muntatge  

El muntatge de vídeo és el procés mitjançant el qual es seleccionen els clips de vídeo 

bons i es posicionen en l’ordre que han d’anar al projecte final. 

El muntatge de vídeo ha estat editat amb Adobe Premiere Pro CS4, un programa 

d’edició lineal molt potent. 

 
Figura 22 Captura de pantalla del Premiere Pro 

 

4.2. Efectes visuals 

Dins de la indústria cinematogràfica, els efectes visuals són la part dels efectes especials 

que es compren de l’ús de seqüències de filmació real amb les que no són reals. Zoran 

Persic, supervisor d’efectes visuals en pel·lícules com Superman o 2001: Space 

Odissey, descriu els efectes visuals en el seu llibre “Visual Effects Cinematography” de 

la següent manera: 

« Hi ha principalment dues àrees dins dels efectes especials; els Efectes Físics 

(explosions, grues mecàniques, sistemes de subjecció, pirotècnies, etc.) i els Efectes 



Postproducció 

 

34 

fotogràfics o visuals és a dir tot allò que té a veure amb la manipulació de les imatges 

enregistrades. » 

Zoran Perisic., 1999. Visual Effects Cinematography.  Woburn, MA: Focal Press 

En aquest projecte i degut a la manca de pressupost, tots els efectes especials són 

efectes visuals, és a dir, realitzats durant l’etapa de postproducció.  

Tècniques: 

En aquest projecte s’han utilitzat les següents tècniques d’efectes visuals: 

• Etalonatge o Correcció de color: Procés en el que es modifica la intensitat del 

color de cada pla d'una pel·lícula, ja sigui per tal de donar una continuïtat visual 

al conjunt o per a aconseguir un efecte visual determinat. 

• Image Matte painting: tècnica que consisteix en la utilització d’un dibuix o 

d’una fotografia, normalment fent la funció de capa de fons, la qual es combina 

amb una seqüència de vídeo real en primer pla.  

• Vídeo Matte painting: Aquesta tècnica es caracteritza per la utilització de 

vídeos ja prèviament editats i amb canal alfa 3 que es sobreposen damunt d’un 

altre vídeo, el qual actua com capa de fons. 

• Emmascarament: Una màscara és una eina que s’utilitza en el món de l’edició 

de vídeo per tal de seleccionar una part del vídeo i ocultar-ne la part no 

desitjada. El principal problema d’aquesta tècnica és que, en molts casos, la 

màscara s’ha d’anar variant fotograma per fotograma per tal que concordi amb 

el fons. 

Els efectes visuals han estat realitzats mitjançant el programa Adobe After Effects, un 

editor de postproducció que ens ha permès realitzar efectes com els que es descriuen a 

continuació: 

                                                

3 Canal Alfa: és el que defineix l’opacitat de cada píxel. En aquest context fa referència a vídeos on tan 
sols hi hagi l’element desitjat i el fons sigui totalment transparent. 
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Western 

o Correcció de color: tons groguencs i molt de contrast. 

o Image Matte Painting: posar cases on no hi ha res. 

o Video Matte Painting: posar enlluernat a la càmera de la llum del sol. 

o Màscares: crear màscares on el personatge trepitja el fons de cases. 

Original Editat 

 
Figura 23 Comparativa de l'abans i el després dels efectes visuals 
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Guerra 

o Correcció de color: tons freds i molt de contrast. Il·luminacions en explosions. 

o Image Matte Painting: posar búnquers, camions, forats de bala, etc. 

o Video Matte Painting: posar explosions, trets, foc i boira. 

o Màscares: crear màscares on el personatge trepitja amb el Image Matte Painting 

i treure el braç de l’ajudant que entra a plano quan al general representa que li 

disparen la gorra 

 

  Original   Editat 

 
Figura 24 Comparativa de l'abans i el després dels efectes visuals 
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Gàngsters 

o Correcció de color: Contrast i saturació de colors. 

o Video Matte Painting: posar fum sobre el vídeo, simulant el fum de les 

clavegueres americanes. 

o Video Matte Painting: Afegir espurnes i vidres trencats dels trets, així com el 

foc sortint de la pistola al disparar. 

o Variació de temps: Alentir el vídeo per crear més tensió. 

o Màscares: editar fotograma per fotograma la pistola per tal que tingui retrossés 

al disparar. 

o Image Matte Painting: fer caure els casquets de les bales i posar una imatge 

darrera de la porta per tal de quadrar el fons amb el del següent pla. 

o Màscares: crear una màscara al vidre de la porta. 

Original Editat 

 
Figura 25 Comparativa de l'abans i el després dels efectes visuals 
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Edat Mitja 

o Correcció de color: tons càlids, contrast i poca saturació. 

o Matte Painting: Sobre posició d’imatge amb vídeo, creant un poblat on no hi 

havia res. 

o Màscares: crear màscara de la porta al obrir-se. 

Original  Editat 

 
Figura 26 Comparativa de l'abans i el després dels efectes visuals 
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Terror 

o Correcció de color: poca lluminositat i tons blavosos. 

o Image Matte Painting: Canviar el cel original per un cel de nit. 

o Màscares: crear màscares en el cel per tal que quadri amb el vídeo. 

o Video Matte Painting: insertar boira al vídeo. 

Original Editat 

 
Figura 27 Comparativa de l'abans i el després dels efectes visuals 
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4.3. Postproducció d’àudio 

En totes les grans produccions d’avui en dia, tots els sons que hi apareixen han estat 

afegits en postproducció, d’aquesta manera, poden separar perfectament els sons 

ambient de les veus, i així, facilitar el procés de doblatge. 

Aquest projecte ha estat elaborat d’aquesta manera, es pot dir que la postproducció ha 

estat un punt molt elaborat, ja que tot el so del projecte ha estat afegit en aquest procés. 

Tota la música utilitzada, així com alguns efectes especials, són de llibreria i sota 

llicència de Creative Commons, és a dir, es poden utilitzar de forma gratuïta sempre hi 

quan no es tregui un benefici econòmic.  

Altres efectes han estat enregistrats expressament per ser inserits al projecte, com és el 

cas dels passos. Per a enregistrar-los, s’ha utilitzat una tècnica anomenada Foley, que 

consisteix en gravar els sons a temps real mentre es visualitza el vídeo on han d’anar 

insertats, com si es tractés d’un doblatge. 

4.4. Masterització 

Finalment, es realitza el procés de masterització, que consisteix en la unió de tots els 

projectes de vídeo ja editats (vídeo d’efectes, tràiler i curtmetratge) creant un únic 

producte i gravant-ho tot en un DVD. 

Per realitzar aquesta tasca s’ha emprat el programa d’Apple iDVD, programa que 

permet enllaçar tots els projectes per poder navegar i seleccionar-los des d’un 

reproductor de DVD, ja sigui a través d’un ordinador o d’un reproductor de sobretaula 

connectat a un televisor. 
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5. Conclusió 

Un cop acabat el projecte, cal realitzar una valoració crítica del resultat obtingut; un 

producte que compleix amb les expectatives inicials, malgrat és millorable en molts 

sentits. 

Un dels aspectes que s’han tingut en compte des d’un bon començament són les 

transicions. Fer d’aquestes una prioritat ha servit per a agilitzar i donar un sentit global 

al producte. 

A contrapartida, un dels punts dèbils del projecte ha estat la localització dels diferents 

escenaris per a gravar, part de la culpa la té el fet de gravar en un país estranger on no es 

coneixen emplaçaments. Aquesta mancança ha comportat un esforç extraordinari durant 

l’etapa de postproducció, en el moment d’integrar el fons desitjat amb l’escenari 

original. 

Com a conclusió final es pot dir que, tenint en compte que el principal objectiu era la 

inserció de les tècniques d’edició d’efectes visual apreses dins d’un sol projecte, aquest 

ha estat complert. Malgrat tot, en un futur projecte, es canviarien molts aspectes i 

s’intentaria comptar amb un equip tècnic especialitzat en cada una de les etapes 

anteriors a la postproducció, per tal d’obtenir un producte òptim. 
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7.2. Fitxa tècnica dels Personatges 

 

Albert Puig 
Personatge: 

 

Cowboy bo. Bona persona i una mica tabalot. 
Estatura gran, amb roba petita per a donar 
aquesta imatge. 

El perquè de l’elecció:  
L’Albert complia amb tots els requisits físics per el paper, 
però mai havia treballat amb ell i no sabia com actuava, no 
obstant, veient el resultat estic molt satisfet amb la seva feina 
i amb la seva implicació. 

 

 

Albert Carrera 
Personatges: 

 

General: Militar que doni ordres al 
protagonista. Persona alta i seriosa. 
Repartidor de diaris: Jove amb bici que 
reparteix els diaris. 

El perquè de l’elecció:  
L’Albert també complia els requisits físics. I es va mostrar 
molt interessat en participar en una seqüencia d’acció. 

 

 

Eloi Garrigós 
Personatges: 

 

Pintor: Home vestit de pintor industrial amb la 
cara tapada. 
Gàngster: Home ben vestit amb ulleres de sol i 
armat.  

El perquè de l’elecció:  
L’Eloi és una persona amb la qui és molt fàcil treballar i quan 
va saber que havia de gravar un curt es va presentar voluntari 
per realitzar el paper que calgués. 
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Borja Casas 
Personatges: 

 

Indigent: home mal vestit que viu al carrer i que 
és alcohòlic. 
Gàngster: Home ben vestit amb ulleres de sol i 
armat.  

El perquè de l’elecció:  
El Borja té un gran sentit del ritme i a part es capaç de ballar 
imitant una persona èbria 

 

 

Isaac Gómez 
Personatges: 

 

Obrer: treballador de la construcció, classe 
baixa i destraler. 
Gàngster: Home ben vestit amb ulleres de sol i 
armat.  

El perquè de l’elecció:  
L’Isaac comptava amb els requisits físics i tenia bon sentit 
del ritme, el personatge d’obrer tenia un primer pla durant la 
cançó, raó de més perquè fos algú que sàpigues ballar. 

 

 

Raül Solsona 
Personatges: 

 

Gàngster: Home ben vestit amb ulleres de sol i 
armat.  

El perquè de l’elecció:  
El Raül va estar col·laborant en la producció del musical així 
doncs el convertia en una cara nova per l’escena de la mafia. 

 

 

Raquel Diez 
Personatges: 

 

Compradora Compulsiva: inspirada en l’escena 
de Pretty Woman, aquest personatge havia 
d’anar carregat de bosses de compres i amb 
aires de superioritat i confiança. 
 

El perquè de l’elecció:  
És la persona que més s’ajusta al perfil del personatge per la 
seva forma de ser segura de si mateixa. Era una de les 
coreògrafes per això també estava situada en primera fila. La 
idea de personatge va ser d’ella. 
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Alice Cherie 
Personatges: 

 

Dona de Negocis: Noia francesa, elegant i 
treballadora.  

El perquè de l’elecció:  
L’Alice també va donar ella la idea de personatge, el que 
creia que podia representar perfectament. 

 

 

Pol Serra 
Personatges: 

 

Venedor ambulant il·legal: immigrant enrotllat 
i extravagant. 

El perquè de l’elecció:  
Per la seva forma de ser una mica pallasso, el Pol podia donar 
molt de joc en aquest paper de venedor extravagant. 

 

 

Ferran del Pozo 
Personatges: 

 

Policia: Agent de policia britànic.  

El perquè de l’elecció:  
El Ferran és dels més alts i s’adaptava bé a papers on hagués 
de fer de persona seria. Un policia era el paper ideal per a ell. 

 

 

Guillem Salvadó 
Personatges: 

 

Missatger/Carter: Jove missatger. 

El perquè de l’elecció:  
El Guillem també es va oferir voluntari i ell mateix va 
proposar el seu paper en funció de la roba de la que 
disposava. 
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Guillem Zuazola 
Personatges: 

 

Cuiner:  treballador d’una cadena de restaurants 
de menjar ràpid 

El perquè de l’elecció:  
Quan vaig comentar-li que havia aconseguit el vestuari del 
restaurant Armanie’s, ràpidament em va dir que volia aquell 
paper 

 

 

Marcel Vallès 
Personatges: 

 

Home fent Fúting: home vestit amb un xandal, 
auriculars i una tovallola rodejant el coll. 

El perquè de l’elecció:  
El Marcel ha part de ser corredor de maratons es va presentar 
voluntari per aquest paper. 

 

 

Jaume Creus 
Personatges: 

 

Pintor Artístic: Pintor frances, bohèmic. 

El perquè de l’elecció:  
El Jaume també va triar aquest paper i es va vestir amb la 
seva propia roba per a representar-lo. 

 

 

Victor Jiménez 
Personatges: 

 

Jugador de bàsquet: Jugador de bàsquet: Noi 
vestit amb l’equipació dels Glyndwr Nets, 
equip de la universitat i portant una pilota a la 
mà 

El perquè de l’elecció:  
El victor va estar escollit per aquest paper donat que era 
jugador de bàsquet de la universitat de Glyndwr 
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Virginie Laignes 
Personatges: 

 

Infermera: Noia amb fonendoscopi i camisa de 
les infermeres de Wrexham. 

El perquè de l’elecció:  
És el mateix cas que la seva companya Amelie, però en 
aquest cas la Virginie treballa d’infermera així que va optar 
per aquest paper. 

 

 

Amelie Gaillard 
Personatges: 

 

Bombera: Noia amb pantalons negres i 
samarreta del bombers. 

El perquè de l’elecció:  
L’Amelie és voluntària dels bombers del seu poble, així és 
que es va oferir per fer aquest paper. 

 

 

Marc Hierro 
Personatges: 

 

Home de negocis: Home de negocis: Home alt 
vestint amb americana, maletí, diari i mòbil a la 
mà 

El perquè de l’elecció:  
El marc complia amb les característiques d’aquest personage 
donat que és un noi seriós i elegant. 

 

  



Annexos 

 

52 

7.3. Contingut del DVD 

El DVD conté tot el material visual que s’ha tractat al llarg d’aquest escrit. Així com un 

vídeo extra on es pot veure una seqüència abans i després de l’addició d’efectes visuals.  

La navegació a través del DVD segueix el següent esquema: 

 

Elements que el composen: 

Menú Principal: És la primera pàgina que apareix al posar el DVD, on es pot 

seleccionar entre 4 opcions: 

1. Visualitzar el Curtmetratge íntegrament 

2. Visualitzar el Tràiler d’un minut 

3. Visualitzar el vídeo del abans i el després de l’adició d’efectes visuals 

4. Extres: Dins d’aquest submenú es poden visualitzar els dos anuncis mencionats a 

l’apartat 2.1.1. Referents anuncis. 
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7.4. Pressupost 
 

Aquest projecte s’ha realitzat sense comptar amb cap tipus de pressupost, no obstant 

s’ha realitzat un càlcul aproximat del que costaria realitzar aquest curtmetratge en cas de 

comptar amb personal i material professional. 

CONCEPTE DIES Nº PREU UNITARI PREU 
TOTAL 

Maquinari (postproducció) 
Mac Pro - X 1 3.399,00 € 3.399,00 € 
Apple Led Cinema Display - X 1 1.099,00 € 1.099,00 € 
Tableta Wacom intuos 4 - X 1 800,00€ 800,00€ 
Micròfon d’estudi (lloger) X 1 X 1 35,00€ 35,00€ 

Programari 
Adobe CS5 Master Col. - X 1 3.301,65€ 3.301,65€ 
Apple iLife - X 1 49,00€ 49,00€ 

 Lloguer de Material de rodatge (x dies de rodatge) 
Càmera Sony HDR-HC1  X 6 X 2 225,00€ 450,00€ 
Trípode Manfrotto X 6 X 2 24,00€ 58,00€ 
Cinta miniDV 60 min. - X 7 4,00€ 28,00€ 
Monitor 9" JVC 350 línies X 6 X 1 100,00€ 100,00€ 
Equip de so X 1 X 1 75,00€ 75,00€ 
Auriculars estàndard X 6 X 1 6,00€ 36,00€ 
Focus quars + trípode X 3 X 1 32,00€ 32,00€ 
Reflector circular X 3 X 2 8,00€ 16,00€ 
Objectiu Gran Angular  X 1 X 1 15,00€ 15,00€ 
Reproductor de CD X 1 X 1  25,00€ 25,00€ 

Salari tècnics 
Operador de càmera X 6 X 1 800,00€ 800,00€ 
Ajudant de càmera X 6 X 1 500,00€ 500,00€ 
Foley Artist X 1 X 1 200,00€ 200,00€ 
Coreògraf X 2 X 1 200,00€ 200,00€ 
Maquillador X 6 X 2 200,00€ 400,00€ 
Director X 9 X 1 1200,00€ 1200,00€ 
Director de fotografia X 6 X 1 1000,00€ 1000,00€ 
Director de càsting X 2 X 1 400,00€ 400,00€ 

Salari Actors/Actrius 
Actor principal X 6 X 1 1500,00€ 1500,00€ 
Ballarins X 1 X 30 200,00€ 6000,00€ 
Mafiosos X 1 X 4 200,00€ 800,00€ 
Extres Soldats X 1 X 10 100,00€ 1000,00€ 
General X 1 X 2 200,00€ 400,00€ 
Extres medieval X 1 X 5 100,00€ 500,00€ 
Cowboy X 1 X 1 200,00€ 200,00€ 

Dietes 
Actor principal X 6 X 1  15,00€ 90,00€ 
Ballarins X 1 X 30 15,00€ 450,00€ 
Mafiosos X 1 X 4  15,00€ 60,00€ 
Extres Soldats X 1 X 10  15,00€ 150,00€ 
General X 1 X 2  15,00€ 30,00€ 
Extres medieval X 1 X 5  15,00€ 75,00€ 
Cowboy X 1 X 1  15,00€ 15,00€ 
Tècnics 1 dia X 1  X 1 15,00€ 15,00€ 
Tècnics 2 dies X 2  X 2 15,00€ 60,00€ 
Tècnics 6 dies X 6 X 5 15,00€ 450,00€ 
Tècnics 9 dies X 9 X 1 15,00€ 135,00€ 

Desplaçaments 
Lloguer de transport X 6 X 2 31,63€ 380,00€ 
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CONCEPTE DIES Nº PREU UNITARI PREU 
TOTAL 

Gasolina X 6 X 2 30,00€ 360,00€ 

Vestuari i Attrezzo 
Vestuari X 1 X 59 80€ 4720,00€ 
Attrezzo X 1 X 70 20€ 1400,00€ 
   TOTAL: 33.008,65€ 
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7.5. Article 
 
Joan Ayza Blàzquez 
Escola Universitària de Mataró 
Graduat en Mitjans Audiovisuals 
 
joan@joanayza.com 
 
 
 
Resum: Aquest projecte consisteix en la realització d’una obra audiovisual on es poden 
veure diferents tècniques d’efectes visuals, amb la finalitat de ser utilitzat com a bobina 
de projectes per demostrar els coneixements de postproducció en una possible 
entrevista de treball. 
Per poder dur a terme aquest objectiu s’ha creat un anunci publicitari on els efectes 
tenen un sentit en el seu conjunt per tal de dotar el vídeo d’un al·licient extra, en un 
món on els seleccionadors de personal visualitzen un gran número de bobines.. 
 
 
 
1. Introducció 
 
Un showreel, també conegut com 
demoreel o bobina, és un conjunt 
d’imatges gràfiques o vídeos on els 
artistes exposen els seus treballs i 
coneixements, és a dir, és l’equivalent 
a un portafolis però en format vídeo. 
El producte obtingut és un seguit de 
vídeos molt atractius estèticament 
però sovint mancats de significat en el 
seu conjunt. 
 
Per aquest motiu, i degut a l’alta 
competitivitat en el sector, s’ha volgut 
innovar en aquest camp i crear una 
bobina que si que tingui un significat 
global. 
 
 
2. Context 
 
El projecte ha estat realitzat durant 
l’estància d’un any al Regne Unit, on 
s’ha comptat amb la col·laboració del 
professorat de Glyndŵr University. 
Així doncs, s’ha cregut convenient 
aprofitar que és l’últim any de carrera 

per poder gaudir del material tècnic 
necessari de forma gratuïta. 
 
Un nou entorn amb col·laboració 
constant d’estudiants estrangers i 
companys de classe, ha facilitat molt 
la tasca d’obtenció d’idees, així com 
obrir nous horitzons a tècniques 
desconegudes.  
 
També ha facilitat en gran mesura el 
trobar actors disposats actuar de forma 
gratuïta, ja que tots els estudiants 
col·laboren en projectes aliens i 
necessiten també, que els companys 
col·laborin en els seus.  
 
D’aquesta manera, s’ha creat una 
simbiosi on tots els estudiants s’ajuden 
i col·laboren entre ells, creant un grup 
de treball excel·lent per a dur a terme 
projectes en equip. 
 
 
3. Anunci 
 
Per tal de donar significat a la bobina, 
s’ha creat un anunci publicitari fictici 
per potenciar els cinemes.  
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El motiu principal pel qual s’ha triat 
aquest anunciant, és que molts efectes 
són característics d’un gènere 
cinematogràfic. Així doncs, si es 
busca utilitzar-ne el major número 
possible, una solució és utilitzar 
diferents gèneres cinematogràfics. 
L’anunci consisteix en la història d’un 
jove (Bernat Cócera) que es veurà 
immers en un món de ficció, on és 
transportat d’un gènere cinematogràfic 
a un altre. Haurà de superar obstacles 
que el posaran en una lluita constant 
per la seva supervivència; ja sigui al 
salvatge oest, atrinxerat en una batalla 
durant una guerra o en mig d’un 
tiroteig entre gàngsters. Un cúmul 
d’aventures que el portaran a adaptar-
se a tots els gèneres i així sortir-ne 
il·lès. 
 
 
4. Referents 
 
Per a una millor implementació de les 
tècniques, s’ha visualitzat un seguit de 
pel·lícules de cada gènere, d’on s’ha 
extret idees i punts de vista de cóm els 
grans directors aborden cada 
seqüència en funció del gènere en el 
que treballen. 
 
També s’ha visualitzat alguns festivals 
d’anuncis per extreure’n idees i veure 
cóm es treballa en formats de poca 
durada. 
 
5. Estructura del treball 
 
El projecte està estructurat seguint les 
diferents etapes de l’elaboració d’un 
producte audiovisual.  
 
-   Preproducció: Etapa en la que es 
concep la idea del projecte, 
s’organitzen les dates de rodatge i es 
prepara tot l’equipament tècnic i 
humà. 
 

-    Producció: Etapa en la que la idea 
es dur a terme, i on s’explica el dia a 
dia del desenvolupament del rodatge. 
 
-  Postproducció: Etapa final del 
producte, on té lloc la selecció del 
material filmat, el muntatge d’aquest i 
s’apliquen els efectes digitals. 
 
 
6. Preproducció 
 
Durant l’etapa de preproducció, s’ha 
realitzat una selecció dels diferents 
gèneres que es volien utilitzar. Un cop 
feta la tria, s’ha procedit a l’elaboració 
d’un guió que unís aquests gèneres 
formant una història. 
 
Els gèneres triats han estat: 
 

- Western 
- Acció (Bèl·lic) 
- Comèdia (Musical) 
- Cinema negre (gàngsters) 
- Aventura Medieval 
- Terror 

 
Un cop realitzat el guió literari, s’ha 
fet el guió tècnic, així com el 
storyboard per a tenir una referència 
més visual durant el rodatge.  
 
S’han buscat localitzacions que 
complissin amb els requisits de cada 
seqüència, i per últim, s’ha fet 
l’assignació de personatges amb els 
actors que es disposava i s’ha elaborat 
un calendari de producció d’acord 
amb la disponibilitat d’aquests. 
 
 
7. Producció 
 
L’etapa de producció ha estat 
realitzada en funció del que s’ha 
previst durant la preproducció. És a 
dir, seguint els guions, localitzacions i 
els dies establerts per a rodar cada 
seqüència. 
 



SHOWREEL DE FICCIÓ -  57 

Durant el procés de gravació, s’ha 
realitzat un document a modus 
memòria de rodatge, on s’ha anat 
escrivint el funcionament de cada dia, 
fent constar com s’ha gravat i quins 
problemes han sorgit durant el 
transcurs d’aquest procés. 
 
8. Postproducció 
 
L’etapa de postproducció ha estat 
l’apartat més elaborat de tot el 
projecte ja que és en aquest punt on 
s’ha de demostrar les tècniques 
apreses per tal de crear una bona 
bobina de treballs. 
 
S’ha treballat molt els efectes visuals, 
per dotar la bobina d’un al·licient 
estètic i vistós de cara a sobresortir en 
un possible procés de selecció de 
personal i per a poder demostrar totes 
les tècniques de postproducció 
desitjades. Quan es parla dels efectes 
visuals, es refereix a aquella part dels 
efectes especials que està creada 
íntegrament durant el procés de 
postproducció, és a dir, sense comptar 
amb efectes físics durant el rodatge 
tals com explosions i pirotècnia 
controlada, especialistes, armes de 
salva, etc.  
 
Tant per motius econòmics com 
perquè es volia potenciar els 
coneixements de postproducció 
d’efectes visuals, s’ha prescindit 
totalment de l’ús d’efectes especials 
físics.  
 
També s’ha realitzat un tasca de retoc 
de color o d’etalonatge, molt 
diferenciada en cada gènere segons la 
sensació que es vol transmetre; Per 
exemple: tons groguencs al Western i 
tons freds a la seqüència bèl·lica. 
 
A part de la inserció d’efectes visuals, 
també s’ha cuidat molt les transicions 
entre un gènere i l’altre, fent que 
sempre comencés una acció al final d’ 

un gènere i acabés al principi de 
l’altre, per tal de donar una imatge de 
continuïtat i no fer que l’espectador 
notés grans salts al passar d’un gènere 
a un altre. 
Dins de l’etapa de postproducció 
també es fa constància del procés de 
muntatge, mitjançant Adobe Premiere 
Pro, un programa d’edició del vídeo 
lineal molt potent. També es dur a 
terme el procés d’edició d’àudio on 
s’ha sonoritzat tot el showreel. 
 

 
 
Finalment, un cop el showreel ha estat 
acabat d’editar es procedeix a la 
masterització d’aquest, és a dir, a 
compilar tots els vídeos i gravar-los en 
format DVD per a poder ser 
visualitzat tant en una plataforma 
informàtica com en un reproductor de 
DVD d’un televisor. 
 
 
9. Annexes 
 
En l’apartat d’annexes es poden trobar 
les fitxes tècniques dels personatges, 
on explica com és cada personatge 
així com l’actor/actriu que l’interpreta. 
 
També hi ha un pressupost amb el cost 
aproximat que tindria el projecte en 
cas de realitzar-se com un projecte 
real en tots els sentits, amb actors i 
material professional. 
 
El projecte va acompanyat d’un DVD 
amb el material complementari, on es 
pot visualitzar el showreel de 5:30 
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minuts o una versió més curta a modus 
tràiler de 1 minut. 
 
També es pot visualitzar els anuncis 
als quals s’ha fet referència durant el 
transcurs del projecte, així com un 
vídeo demostratiu dels efectes visuals 
emprats on es compara el vídeo amb i 
sense els efectes. 
 
 
10. Conclusió 
 
Un cop acabat el projecte, cal realitzar 
una valoració crítica del resultat 
obtingut; un producte que compleix 
amb les expectatives inicials, malgrat 
és millorable en molts sentits. 
 
Un dels aspectes que s’han tingut en 
compte des d’un bon començament, 
són les transicions. Fer d’aquestes una 
prioritat ha servit per a agilitzar i 
donar un sentit global al producte. 
 

 
 
A contrapartida, un dels punts dèbils 
del projecte, ha estat la localització 
dels diferents escenaris per a gravar, 
part de la culpa la té el fet de gravar en 
un país estranger on no es coneixen 
emplaçaments. Aquesta mancança ha 
comportat un esforç extraordinari 
durant l’etapa de postproducció, en el 
moment d’integrar el fons desitjat amb 
l’escenari original. 
 
Com a conclusió final es pot dir que, 
tenint en compte que el principal 
objectiu era la inserció de les 
tècniques d’edició d’efectes visuals 
apreses dins d’un sol projecte, aquest 
ha estat complert. Malgrat tot, en un 
futur projecte, es canviarien molts 
aspectes i s’intentaria comptar amb un 
equip tècnic especialitzat en cada una 
de les etapes anteriors a la 

postproducció, per tal d’obtenir un 
producte òptim. 
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