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Resum 
“Junts tocant per un canvi” és un videoclip multitudinàri que, agafant de base la cançó 

“The Partisan” de Leonard Cohen, uneix en una sola peça audiovisual l’enregistrament de 

les pistes musicals i els vídeos d’una trentena de músics. 

Per realitzar-lo s’han estudiat les produccions audiovisuals de la fundació “Playing for 

change”, s’ha contactat amb una quarantena de músics i s’ha organitzat l’enregistrament, 

una a una, de les pistes musicals i dels vídeos. 

Per estructurar la cançó i el vídeo s’ha hagut de fer una planificació prèvia molt detallada 

que s’ha vist afectada al llarg del temps i s’ha hagut d’anar re adaptant a causa de 

situacions adverses com la meteorologia o la disponibilitat dels músics. 

Durant el procés de producció s’ha hagut d’ordenar i organitzar bé tot el material 

enregistrat, ja que no era precisament poc, cosa que n’ha permès una posterior edició molt 

més ràpida i eficaç, tant a nivell d’àudio com gràfic. 

Resumen 
“Juntos tocando por un cambio” es un videoclip multitudinario que, cogiendo de base la 

canción “The Partisan” de Leonard Cohen, une en una sola pieza audiovisual el 

enregistramiento de las pistas musicals i los vídeos de una treintena de musicos 

Para realizarlo se han estudiado las producciones audiovisuales de la fundación “Playing 

for change”, se ha contactado con una cuarentena de musicos i se ha organizado el 

enregistramiento, una a una, de las pistas musicales i de los vídeos. 

Para estructurar la canción y el vídeo se ha tenido que hacer una planificación previa muy 

detallada que se ha visto afectada a lo largo del tiempo y ha tenido que ser re adaptada a 

causa de situaciones adversas como la meteorología o la disponibilidad de los musicos. 

Durante el proceso de producción se ha tenido que ordenar y organizar bien todo el 

material enregistrado, ya que no era precisamente poco, cosa que ha permitido una 

posterior edición mucho más rapida i eficaz, tanto a nivel de audio como gráfico. 

 



 
Abstract 
“Together playing for a change” is a crowded videoclip that, taking the base of the song 

“The Partisan” by Leonard Cohen, mix in an unique audiovisual piece the musical and 

graphic records of thirty musicians. 

Before the realization there’s been an study of the audiovisual productions by the “Playing 

for a change” fundation. I get in touch with fourty musicians and manage to organize to 

record, one by one, the musical and vídeo tracks for the project. 

To make the song’s structure I had to make a previous detailed planification that’s been 

changing along the project according to the weading situations and the musicians 

disponibility. 

During the production process I had to organize all the recordered material, that was too 

much, what allowed me to make a fast and efficient edition, as in an audio and a graphic 

level.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Introducció 

Aquest projecte defineix els passos seguits per a la realització d’un videoclip multitudinàri.  

En primer lloc, a partir de l’estudi de l’entorn avaluant una sèrie d’antecedents i els 

productes audiovisuals de la fundació “Playing for change”. 

En segon lloc, triant una cançó coneguda internacionalment, “The Partisan” de Leonard 

Cohen, fent-ne una adaptació musical i enregistrant-ne una base simple (baix, guitarra i 

percussió). 

En tercer lloc, redactant una llista de localitzacions i artistes, establint una primera versió 

estimada del calendari d’ enregistraments i estructuració de la cançó i el vídeo. 

En quart lloc, contactant amb els músics i acordant horàris i desplaçaments per a fer els 

enregistraments. 

En cinquè lloc, realitzant un estudi de tècniques de gravació i decidint quin és el sistema 

més adequat per a l’enregistrament de cada instrument. 

En sisè lloc, enregistrant cada instrument, in situ amb la gravació del vídeo o bé en estudi 

casolà i gravant el vídeo en exterior, en cas d’haver gravat el so en estudi. 

En setè lloc, editant, mesclant i masteritzant les pistes d’audio amb Steinberg Cubase. 

Per últim, seleccionant i editant els clips de vídeo amb Adobe Premmiere. 
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Glossari de termes 
 

 

1. Adobe After Effects – Programa d’animació. 

2. Adobe Photoshop – Programa de retoc d’imatge. 

3. Adobe Premmiere – Programa d’edició de vídeo. 

4. Compressió – Procés d’ampliar o fer disminuir una ona de so per tal 

d’aprofitar-ne el marge dinàmic. 

5. Cubase – Programa d’enregistrament i edició de so. 

6. DB – Decibel, unitat de mesura de la intensitat sonora. 

7. Delay – Eco 

8. Equalització – Procés d’augmentar o disminuir dB a certes freqüències d’una 

pista per tal de fer-la sonar millor. 

9. Film burn – vídeos que simulen com es crema un pla. 

10. Format – codificació informàtica d’un arxiu per ser emmagatzemat. 

11. FPS – Fotogrames Per Segon 

12. Frame – Fotograma, unitat de mesura del vídeo. 

13. GB – GigaByte, unitat de mesura virtual. 1 GB = 100 MB. 

14. HI HAT – Plat principal de la bateria, el que porta el ritme. 

 

 



 
 

 

 

 

 

15. HD - High Definition. Alta definició. Sistema d’alta resolució. Assoleix 

resolucions com 1280 × 720 i 1920 × 1080 píxels. 

16. Magic Bullet – Pluggin que serveix per al retoc de color professional. 

17. Mesclar – Procés d’anivellar i tractar totes les pistes d’àudio perquè soni bé. 

18. MIDI – Protocol de comunicació entre aparells electrònics i musicals. 

19. MONO – Pista d’àudio amb un sol canal d’àudio. 

20. MP3 – Format de compressió d’àudio. 

21. MP4 – Format de compressió de vídeo. 

22. Pluggin – Sub programa que s’executa des d’un altre programa. 

23. Presset – Ajustos preestablerts 

24. Reason – Programa de creació i edició de música. 

25. Reverb – Simulació del rebot del so en parets. 

26. Scratch – So que deixa anar l’agulla del vinil al ser rascada. 

27. Slow motion -  Càmera super lenta. 

28. Twixtor – Pluggin per a After Effects que serveix per a simular slow motion. 

29. .WAV -  Format de compressió d’àudio. Alta qualitat.
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1. Presentació 
 

1.1 Definició 
 

Playing For Change és un moviment multimèdia creat per inspirar, conectar i promoure la 
pau al món a través de la música. La idea del projecte sorgeix de la convicció que la 
música desarma les fronteres i ens ajuda a superar les nostres diferències. Independentment 
dels nostres orígens geogràfics, polítics, econòmics, espirituals o ideològics, la música té el 
poder universal d’unir-nos com habitants d’un mateix planeta. Han elaborat un estudi de 
gravació mòbil, fent servir el material utilitzat en els millors estudis, per viatjar a través del 
món i gravar allà on la música els portés. 

Durant la realització del projecte s’adonaren que no era suficient gravar i compartir aquesta 
música: volgueren trobar una forma d’aportar alguna cosa a les comunitats que conegueren 
al llarg d’aquests viatges i que havien compartit tantes coses amb ells. Així neix, el 2007, 
la Fundació Playing For Change, entitat sense ànim de lucre destinada a la creació i al 
desenvolupament d’escoles de música per a aquestes comunitats. 

L’últim capítol del moviment Playing For Change ha estat la Playing For Change Band. 
Reunint músics extraordinaris procedents del món sencer, aquest grup musical demostra el 
poder que sorgeix de la reunió de les cultures.  

 

Aquest projecte, “Junts tocant per un canvi”, es fa càrrec de la pre-producció, de la 

producció i de la post-producció del vídeo i l’àudio per un videoclip multitudinàri, 

intentant emular els vídeos del moviment multimèdia Playing For Change, però amb un 

ritme gràfic més elevat i un estil més personal. 

Per assolir els punts anteriors el projecte ha de complir els següents propòsits. 
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En primer lloc, a partir de l’estudi de l’entorn avaluar una sèrie d’antecedents i els 

productes audiovisuals de la fundació “Playing for change”.  

En segon lloc, triar una cançó coneguda internacionalment, “The Partisan” de Leonard 

Cohen, preparar-ne una estructura musical que permeti l’adaptació de diferents instruments 

al llarg d’aquesta i enregistrar-ne una base simple. 

En tercer lloc, redactar una llista de localitzacions i artistes, establint una primera versió 

estimada del calendari d’ enregistraments i estructuració de la cançó i el vídeo. 

En quart lloc, contactar amb els músics i acordar horàris i desplaçaments per a fer els 

enregistraments d’àudio i vídeo. 

En cinquè lloc, realitzar un estudi de tècniques de gravació, establir el sistema més 

adeqüat per a l’enregistrament de cada d’instrument (MIDI, gravació del so en estudi, 

gravació del so en directe) segons el material disponible, i fer els enregistraments. 

En sisè lloc, editar, mesclar i masteritzar les pistes d’audio amb Steinberg Cubase. 

Per últim, seleccionar i editar els clips de vídeo amb Adobe Premmiere i fer córrer el 

vídeo per la xarxa. 

El projecte “Junts tocant per un canvi”, concloent, ha de finalitzar amb un producte 

audiovisual, amb àudio i vídeo pròpis, destinat a transmetre un missatge de pau i fraternitat 

i que compleixi amb els principis del moviment multimèdia Playing for Change: 

conectar la gent a través de la música. 
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1.2 Objectius 
 

 

Per posar en marxa el projecte audiovisual, es porten a terme els següents objectius. Per tal 

de que la cançó tingui una coherència i es pugui enregistrat i editar tot en les millors 

condicions possibles, tenint en compte les limitacions tècniques, econòmiques i de 

mobilitat: 

 

1.  Antecedents: 

Anàlisis d’imatge i so dels vídeos del moviment Playing For Change. Comprovació 

d’aspectes com: ritme de plans, nombre de músics per vídeo, duració de les cançons o 

tècniques d’enregistrament de so utilitzades. 

 

2. Tria de la cançó: 

Anàlisis de diferents cançons, tant a nivell melòdic com líric, tria de la cançó final, “The 

Partisan” de Leonard Cohen. Estructurar la cançó i enregistrar-ne una base simple. 

 

3. Localitzacions i artistes: 

Creació d’una llista de localitzacions i artistes que podrien participar al vídeo. Les 

localitzacions es situen, bàsicament a la Costa Brava i a Barcelona ciutat. A partir d’aquí, 

decidir l'estructura definitiva de la cançó i fer un calendari estimat. 
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4. Contacte músics i acord horaris: 

Primer contacte amb els músics, fer-los arribar la base musical, l’estructura i explicar-los el 

projecte. Decidir si volen composar alguna cosa, improvitzar o bé una melodia establerta. 

Quedar, per assajar si és necessàri, i gravar l’audio i el vídeo, per separat o a la vegada, 

segons l’instrument. 

 

5. Enregistraments 

Anàlisis de diferents tècniques d’enregistrament de so. Escollir, segons el material de 

gravació disponible quin tipus d’enregistrament és més adeqüat per a cada instrument i fer 

proves de so. 

 

6. Editar, mesclar i masteritzar les pistes d’àudio: 

Un cop enregistrades totes les pistes d’àudio, editar-les, mesclar-les i fer un màster final 

amb Steinberg Cubase. 

 

7. Selecció i edició dels clips de vídeo: 

Un cop feta la mescla d’àudio i seleccionats els clips de vídeo, fer el muntatge final 

sincronitzant els videos i l’àudio amb Adobe Premiere i culminar el treball penjant el vídeo 

a la xarxa. 
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2. Estudi de l’entorn 
	  

2.1 Antecedents 
 

Actualment el moviment multimèdia Playing For Change ha penjat més de seixanta vídeos 

en diferents plataformes on-line, alguns dels quals han rebut més de quaranta milions de 

visites, combinant vídeos de músics arreu del món i vídeos dels concerts de la banda. 

Seguidament es mostra l’anàlisi general d’alguns dels vídeos del moviment: 

 

Stand by me – 2007 [1] 

Primer vídeo del moviment englobant músics d’arreu del món. Va ser tot un èxit. 

Duració: 5:30 minuts. Músics:18 + coro. Temps/músic: 15 segons. Visites: 42.000.000.  

El ritme és lleuger però no massa elevat. S’utilitzen pantalles dividides. 

 

No more trouble – 2009 [2] 

Duració: 5 minuts. Músics: 20 + corals. Temps/músic: 15 segons. Visites: 9.000.000. 

Molts recursos a 60fps, utilització de pantalla dividida i imatges d’arxiu (Bob Marley). 

 

Don’t worry – 2009 [3] 

Duració: 3:20 minuts. Músics: 12 + coral. Temps/músic: 15 segons. Visites 8.000.000. 

Ritme lleuger, però no massa elevat. Recursos a 60fps i utilització de film burn.
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One love – 2009 [4] 

Duració: 5 minuts. Músics: més de 30. Temps/músic: 15 segons. Visites: 12.000.000. 

Ritme lent al principi, però més elevat a mida que avança. Pantalles dividides. 

 

Imagine – 2011 [5] 

Duració: 4 minuts. Músics: 20. Temps/ músic: 15 segons. Visites: 1.600.000. 

Ritme ràpid. Utilització d’imatges d’arxiu: fundació PFC i John Lennon & Yoko Ono. 

 

Redemption song – 2011 [6] 

Duració: 4:17 minuts. Músics: 13. Temps/ músic: 15 segons. Visites: 4.000.000. 

Ritme lent. Molts recursos a 60 fps i imatges d’arxiu de Bob Marley. 

 

Three little birds – 2011 [7] 

Duració: 4:40 minuts. Músics: 25. Temps/músic. 15 segons. Visites: 1.000.000. 

Ritme generalment elevat. Pantalles dividides i recursos a 60 fps. 

 

United – 2012 [8] 

Duració: 5 minuts. Músics: 25 + corals. Temps/ músic: 15 segons. Visites: 273.000. 

Ritme lleuger. Millora considerable en la qualitat gràfica. Pantalles dividides i film burn. 
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3. Tria de la cançó 

3.1 “The Partisan” de Leonard Cohen. Per què? 
 

Després de donar-hi mil voltes i pensar mil cançons més que conegudes, vaig escollir la 

cançó “The Partisan”, de Leonard Cohen perquè em va cridar l’atenció la melodia, la 

lletra i la solemnitat que transmet. Potser no és una de les cançons més adeqüades per a un 

vídeo com aquest, tenint en compte que no és una cançó amb una melodia precisament 

alegre, però els valors d’unitat i fraternitat els podia transmetre tranquil·lament. 

 

3.2 Estructuració i adaptació musical 

La cançó original està en tonalitat de Sol menor i en un ritme 4/4. La intenció principal era 

no fer una cançó monòtona i constant, ans al contrari: mesclar diferents ritmes i estils 

musicals en una mateixa cançó d’una durada superior als 5 minuts però inferior als 10. 

La cançó havia de tenir una introducció instrumental i progressiva, per tal de poder fer 

entrar bastants instruments abans no comencés la melodia principal de The Partisan. A més 

a més, se li canvia la tonalitat a La menor i s’utilitza dos tipus de ritme: 4/4 i 6/8. 

Així doncs, es va estructurar la cançó de la següent manera: 

- PART 1: Del principi al minut 02:30. Instrumental. 

- PART 2: Del minut 02:30 al minut 05:50. 5 estrofes en anglès. 

- PART 3: Del minut 05:50 al minut 08:00. 3 estrofes en francès i 1 en 

anglès. 

3.3 Enregistrament d'una base musical 

L’enregistrament de la base musical és realitzat a casa meva. Es composa bàsicament de 

dues guitarres, un baix i una bateria. La bateria i el baix són composats amb Reason i 

posteriorment mesclats amb Cubase. Les dues guitarres s’enregistren sobre la base de baix 

i bateria, per línia, amb una targeta de so Steinberg MI4.
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3.3.1 Enregistrament bateria 

L’enregistrament de la bateria per a la base es farà amb informació MIDI a través del 

programari Reason. En un document nou crearem una taula de 16 canals i un generador de 

sons Redrum. Escollirem els sons necessàris i composarem un ritme bàsic i progressiu per 

al principi de la cançó: 

  

 

Figura 3.1: Bateria de la primera part de la cançó feta amb Reason. 

 

 

Figura 3.2: Bateria de la segona part de la cançó feta amb Reason. 

 

3.3.2 Enregistrament baix 

L’enregistrament del baix també es farà amb informació MIDI i amb Reason, però en un 

altre canal i amb un altre generador de sons: l'NNXT. Li assignem un so de baix elèctric i 

composem la melodia bàsica que acompanyarà els cops de bombo de la bateria i marcarà la 

base instrumental per a les guitarres melòdiques.  

 

 

Figura 3.3: Baix de la primera part de la cançó fet amb Reason. 

Figura 3.4: Baix de la segona part de la cançó fet amb Reason. 
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3.3.3 Mescla Cubase i enregistrament guitarres 

La mescla de les pistes de baix i bateria es pot fer amb el Reason mateix, però és preferible 

fer-la amb el Cubase per tal de poder començar a crear l'estructura de la cançó. 

 

En un projecte nou de Cubase creem dues pistes estèreo, una pel baix i l'altre per la 

bateria.+ 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Pistes de baix i de bateria en un projecte de Cubase 

 

Un cop sincronitzades, creem 2 pistes mono per tal de gravar dues línies de guitarra. La 

gravació de guitarra, com que en aquest cas no ha de ser de massa qualitat, es fa per línia 

Sense necessitat d'equalitzar, però si d'anivellar algun volum, s'exporta la mescla en .WAV 

i en .MP3 per tal de poder fer-la arribar als músics. La durada és de 8 minuts.	  	  

	  

	  

	  

	  

 

Figura 3.6: Pistes de baix, bateria i guitarra en un projecte de Cubase 
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4. Localitzacions i artistes 

Una diferència bàsica entre els vídeos de Playing For Change i aquest, és la facilitat de 

mobilitat. Mentre que ells poden viatjar per tot el món jo ni tant sols disposo de llicència de 

conduir, cosa que condicionarà bastant totes les gravacions. Per tant, cal tenir en compte 

aquest aspecte. 

En un principi volia concentrar totes les gravacions al voltant de l'Empordà o la Costa 

Brava, però en vista de la complexitat per a combinar la disponibilitat del material de 

gravació, la dels músics i la meva pròpia, vaig decidir ampliar el perímetre a dues zones: 

Costa Brava i Barcelona. 

 

4.1 Llista de localitzacions 

4.1.1 Costa Brava 

 

 

 

 

Figura 4.1: A sobre: Torre Valentina   
Figura 4.2: A l'esquerra: Vistes des de dalt de  
Cala Margarida  
 
 
Sant Antoni de Calonge:  
Torre Valentina, Roques Planes, Cala del 
Paller. 

Calonge: Vinyes, Castell. 

Palamós: La Fosca, Puig Cargol, Cala 

Margarida, Cala Estreta, Far, La Gorga. 

 

4.1.2 Barcelona 

Parc de la Ciutadella, Teatre Grec, Parc de Joan Miró, Montjuic
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4.2 Llista d'artistes 
La primera llista que vaig elaborar contenia artistes de diferents àmbits: dansa, música i 

pintura. Alguns dels artistes seleccionats en aquesta primera llista finalment no van 

poder sortir al vídeo, per problemes de disponibilitat o per impossibilitat d'aconseguir-

ne el contacte.  

*Els artistes de color blau cel són aquells amb els quals no es va poder establir una hora per gravar 

Taula 4.1: Primera llista d’artistes. 

D'altra banda, a última hora es sumen al projecte: 

Carles Grassot (harmònica), Norbert Torrecillas (piano), Martí (veu), Júlia Gasull (xilòfon), 

Susana Chordà (escallarings), Anna Albareda (pals), Ivan López (caixa xinesa), Lluís Juaneda 

(Plats) i Pol Sipiot (triangle).

Toni Jaén Guitarra 616 19 36 27 ska_tonijaen@hotmail.com 
Santi Peralta Baix 618 91 88 93 faszismo_akatu@hotmail.com 
Guillem Bartolomé Bateria 669 34 99 36 willi_cat6@hotmail.com 
Lucas Pasamán Guitarra i veu 690 93 90 67 nightmare2226@hotmail.com 
Alex Cabrera Percussió 679 660 686 silex_k89@hotmail.com 
Roger Martínez Percussió / Bateria 669 652 982 rogermartini@hotmail.com 
Xini BAILE FLAMENCO 686 56 79 76   
Bárbara Poyano Violoncel 609727865 bpoyano@hotmail.com 
Júlia Tormo Violí 676798054 tormu_098@hotmail.com 
Ivan López Triangle 678 36 18 45 redskal5@hotmail.com 
Ramunet Nuñez Shaker 679 00 10 97   
Boris Prat Ruscalleda Acordió 646 897 578   
DJ Jota Scratch 650 51 46 49 djdrumfish@hotmail.com 
BTO Scratch 676 341 182 gutimes@live.com 
Buyuyu Scratch    
Pep GRAFITTI 666 810 841 yuse92@hotmail.com 
Esther Izquierdo & Bada Guitarra i veu 646 790 974 estherizquierdomorera@gmail.com 
Núria (Marina) Veu SOUL     
Anna Ferrer Veu    
Laura Monzonis Veu  laura.monzonis@hotmail.com 
Jordi Grau Guitarra elèctrica 615 62 38 85 kisapke__jordi@hotmail.com 
Cesc Marsal Guitarra elèctrica 619228877 cescmarsal@hotmail.com 
Gerard Rius Ukelele   cullunut@hotmail.com 
Dani Fernandez Saxo 622 71 53 51 fdz.dar.daniel@gmail.com 
Melo Guitarra + veu 607 465 224 yellowmellwdy@gmail.com 
Adrià Planelles Piano / Flauta travessera 972 66 10 22 adria_pl_97@hotmail.com 
Martina Fonalleras Guitarra 972 65 05 99 martinafl-98@hotmail.com 
Elena Fonalleras Pandereta 625 76 46 19 elenafl87@hotmail.com 
Arnau C Guitarra 600 38 36 18   
Pablo Baix 615 679 083   
MANU CHAO Guitarra i veu   
CESC FREIXAS Guitarra i veu   
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4.3 Estructura definitiva de la cançó 
	  

Un cop confirmada tota la gent que estava disposada a participar en el projecte, i coneixent 

la quantitat d'instruments i veus dels quals disposava, era el moment d'estructurar la cançó 

de manera més detallada, decidint el minut i segon d'entrada de cada instrument. 

 

4.3.1 Instruments confirmats: 

2 guitarres clàssiques 
TONI I MARTINA 

2 guitarres acústiques 
LUCAS I ESTHER 

Guitarra elèctrica - 
MARSAL 

Ukelele - GERARD RIUS 

Baix - SANTI PERALTA 

Piano - NORBERT 

Xilòfon - JÚLIA GASULL 

Violí - JÚLIA TORMO 

Violoncel - BÁRBARA 
 
 Harmònica - CARLES G. 

Acordió - BORIS PRAT 

Saxo - DANI FERNANDEZ 

Flauta travessera - ADRIÀ 
P. 

 
DJ - JOTA  
 
Bateria - GUILLEM 

Congues i caixa flamenca 
ROGER MARTÍNEZ 
 
Triangle - POL SIPIOT 

Escallarings - SUSANA  

Pandereta - ELENA F. 

Caixa xinesa - IVAN L. 

Pals - ANNA ALBAREDA 

Plats - LLUÍS JUANEDA 

2 veus masculines 
LUCAS I MARTÍ 

2 veus femenines 
ESTHER I MELO

 
   

TOTAL DE MÚSICS: 24 

DURACIÓ DE LA CANÇÓ: 8 minuts 

TEMPS/MÚSIC (estimació): 20 segons 



14           Localitzacions i artistes 

4.3.2 Taula estructura cançó: 

Per tal de poder fer entendre l'estructura de la cançó als músics, s'elabora una taula que 

explica estrofa per estrofa l'evolució de la cançó.  

 

Per a fer-ho més fàcil, la cançó ha estat dividida en tres parts: 

• PART 1 - Des de l'inici fins al minut 02.30. INSTRUMENTAL. 

• PART 2 - Des del minut 02.30 al 05.50. 5 estrofes en anglès. Veu masculina. 

• PART 3 - Des del minut 05.50 fins al final. 3 estrofes en francès i 1  anglès. Veu 

femenina. 

 

4.3.2.1 PART 1 

TEMPS	  
	  

MÚSICA	  
	  

QUI	  ENTRA?	  
	  

LLOC	  
	  

IMATGES	  QUE	  ENTREN	  
	  

00:06	  -‐	  00:17	  
La	  menor,	  jugant	  amb	  La	  menor7.	  

Guitarra	  1	   Toni	   Cala	  estreta	   GUITARRA	  1	  

00:17	  -‐	  00:27	  
La	  menor,	  jugant	  amb	  La	  menor7.	  

Entra	  baix	   Santi	   Per	  determinar	   BAIX	  

00:27	  -‐	  00:37	  
Lamenor	  i	  Lamenor7.	  

Entra	  bateria	   Guillem	   Antena	   BATERIA	  

00:37	  -‐	  00:48	  
Lamenor	  i	  Lamenor7.	  

Entra	  piano	   Norbert	   La	  Gorga	   PIANO	  

00:48	  -‐	  1:10	   Entra	  guitarra	  acústica	  fent	  rasgat	  	  i	  DJ	   Lucas	  i	  Jota	   Palamós	   SCRATCH	  

01:10	  -‐	  01:31	  
Mi	  menor,	  tirant	  tots	  els	  instruments.	  

Guitarra	  elèctrica	   Marsal	   Per	  determinar	   GUITARRA	  ELÈCTRICA	  

	   Baix	  amb	  slap	  (santi).	   	  	   	  	   	  	  

01:31	  -‐	  01:42	  
Tornem	  al	  Lam	  amb	  Lam7.	  Tranquil·∙litat.	  

Entra	  el	  violí	   Júlia	  Tormo	   Per	  determinar	   	  VIOLÍ	  

01:42	  -‐	  01:52	  
Lamenor	  i	  Lamenor7.	  
Entra	  el	  violoncel	   Barbara	   Calonge	   	  VIOLONCEL	  

01:52	  -‐	  02:08	   CANVI	  DE	  RITME	  -‐	  BULERÍA	  (2	  rodes).	   Toni	  -‐	  Roger	   BCN	   	  	  

02:08	  -‐	  02:24	   Tornem	  al	  Lam,	  però	  amb	  ritme	  de	  vals	   	  	   	  	   	  	  

	   Piano	   Norbert	   	  La	  Gorga	   PIANO	  

02:24	  -‐	  02:40	   Entra	  acordió	   Boris	   Palamós	   ACORDIÓ	  

 

Taula 4.2: Primera part de la cançó 
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4.3.2.2 PART 2 

 

Taula 4.3: Segona part de la cançó 

	  

4.3.2.3 PART 3 

	  

Taula 4.4: Tercera part de la cançó 

TEMPS	   MÚSICA	   QUI	  ENTRA?	   LLOC	  
IMATGES	  QUE	  

ENTREN	  

	  
COMENÇA	  "THE	  PARTISAN",	  de	  

Leonard	  Cohen.	  

Do	  Mi	  Lam	  Lam	  
Do	  Mi	  Lam	  Lam	  
Do	  Do	  Do	  Do	  
Sol	  Sol	  Sol	  Sol	  

Fa	  Fa	  Fa	  Fa	  
Do	  Do	  Mi	  Mi	  

Lam	  Lam	  Lam	  Lam	  
Lam	  Lam	  Lam	  Lam	   	  

02:41	  -‐	  03:12	  
	  

When	  they	  poured	  across	  the	  border	  
I	  was	  cautioned	  to	  surrender,	  

This	  I	  could	  not	  do;	  
I	  took	  my	  gun	  and	  vanished.	  

Guitarra	  i	  veu	  (lucas)	  
Cajón	  (roger)	  
Harmònica	  
(C.Grassot)	  

Lucas	  -‐	  Palamós	  
Roger	  -‐	  BCN	  

Carles	  -‐	  Palamós	  
…………...	  

VEU	  +	  
HARMÒNICA	  

	  

03:12	  -‐	  03:44	  
	  

I	  have	  changed	  my	  name	  so	  often,	  
Ive	  lost	  my	  wife	  and	  children	  
But	  I	  have	  many	  friends,	  

And	  some	  of	  them	  are	  with	  me.	  

Entren	  segonesveus	  
Entra	  guitarra	  (vidy)	  

	  
BCN	  

...…………...	  
GUITARRA	  VIDY	  

	  

03:44	  -‐	  04:15	  
	  

An	  old	  woman	  gave	  us	  shelter,	  
Kept	  us	  hidden	  in	  the	  garret,	  
Then	  the	  soldiers	  came;	  

She	  died	  without	  a	  whisper.	  

	  
Entra	  congas	  roger	  

	  

	  
Roger	  -‐	  ParcCiutadella	  

	  
CONGAS	  +	  
MARTINA	  

04:15	  -‐	  04:48	  
	  

There	  were	  three	  of	  us	  this	  morning	  
Im	  the	  only	  one	  this	  evening	  

But	  I	  must	  go	  on;	  
The	  frontiers	  are	  my	  prison.	  

Entra	  guitarra	  Toni	  
Entra	  SAXO,	  Dani	  

	  

Toni	  -‐	  Cala	  estreta	  
Dani	  -‐	  Palamós	  
...…………...	  

TONI	  +	  SAXO	  
	  

04:48	  -‐	  05:20	  
	  
	  

Oh,	  the	  wind,	  the	  wind	  is	  blowing,	  
Through	  the	  graves	  the	  wind	  is	  

blowing,	  
Freedom	  soon	  will	  come;	  

Then	  well	  come	  from	  the	  shadows.	  

Entra	  xilòfon	  Júlia	  
	  
	  

Júlia	  -‐	  La	  fosca?	  
	  
	  

XILÒFON	  JÚLIA	  
	  
	  

TEMPS	   MÚSICA	   QUI	  ENTRA?	   LLOC	  
IMATGES	  QUE	  

ENTREN	  

05:20	  -‐	  05:52	  
	  

Les	  allemands	  etaient	  chez	  moi,	  
Ils	  me	  dirent,	  signe	  toi,	  
Mais	  je	  nai	  pas	  peur;	  
Jai	  repris	  mon	  arme.	  

Melo	  sola	  
Veu	  i	  guitarra	  	  	  	  	  	  

EntraGerard	  Rius	  
Ukelele	  

Melo	  -‐	  BCN	  
Gerard	  .	  Perdeterminar	  

...…………...	  
MELO	  +	  UKELELE	  

	  

05:52	  -‐	  06:24	  
	  

Jai	  change	  cent	  fois	  de	  nom,	  
Jai	  perdu	  femme	  et	  enfants	  

Mais	  jai	  tant	  damis;	  
Jai	  la	  france	  entie`re.	  

EntraEstherIzquier
do	  
	  
	  

Esther	  -‐	  Mataró¿?	  
	  
	  

ESTHER	  
	  

06:24	  -‐	  06:56	  
	  

Un	  vieil	  homme	  dans	  un	  grenier	  
Pour	  la	  nuit	  nous	  a	  cache,	  
Les	  allemands	  lont	  pris;	  
Il	  est	  mort	  sans	  surprise.	  

Flauta	  Travessera:	  
Adrià	  	  	  	  	  	  	  	  

GuitarraCalàssica:	  
Martina	  

AdriàMartina-‐	  Calong	  
...…………...	  

FLAUTA	  
TRAVESSERA	  

	  

06:56	  -‐	  07:28	  
	  
	  
	  

Oh,	  the	  wind,	  the	  wind	  is	  blowing,	  
Through	  the	  graves	  the	  wind	  is	  

blowing,	  
Freedom	  soon	  will	  come;	  

Then	  well	  come	  from	  the	  shadows.	  

TOT	  DÉU	  
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5. Contacte músics i acord horaris 

 
Un cop enregistrada la base i estructurada la cançó, d'acord amb els instruments 
disponibles, s'envia un e-mail multitudinàri amb tres arxius per a cada artista: 
 - La base enregistrada amb cubase 
 - Un excel amb la taula explicativa 
 - La cançó original de Leonard Cohen 

 

Un cop els músics ja han rebut l'estructura del projecte i han pogut escoltar la cançó es 

fixen dates. Alguns músics decideixen composar la seva pròpia melodia pel seu compte, 

d'altres decideixen quedar amb mi per a composar alguna cosa conjunta i d'altres, 

directament, demanen una melodia establerta per a poder tocar. 

Durant els mes de maig es realitzen totes les gravacions: 

• Dijous 3: Vídeo bateria (Guillem Bartolomé). 

• Dissabte 5: Vídeo Guitarra (Toni Jaén). 

• Diumenge 6: Vídeo Guitarra (Martina Fonalleras). 

• Dilluns 7: Vídeo i so cajón i congues (Roger Martínez) 

• Divendres 11: Vídeo i so flauta travessera (Adrià Planelles) i ukelele (Gerard Rius). 

• Dissabte 12: Vídeo DJ (Joan Marc Borrut). 

• Diumenge 13: Vídeo pals (Anna A.), escallarings (Susana C.) i pandereta (Elena) 

• Dilluns 14: Vídeo xilòfon (Júlia).  

• Dimarts 15: Vídeo i so acordió (Boris). 

• Dimecres 16: Vídeo triangle (Pol Sipiot) i plats (Juaneda). Veu i guitarra (Esther). 

• Dijous 17: So veus masculines (estudi) i vídeo guitarra i veu (Lucas i Martí). 

• Divendres 18: Vídeo i so violoncel (Bàrbara), violí (Júlia) i harmònica (Grassot). 

• Dissabte 19: Vídeo i so guitarra elèctrica (Marsal) i piano (Norbert Torrecillas). 

• Dilluns 21: Vídeo veu femenina (Melo), baix (Santi P.) i Saxo (Dani F.). 
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Calendari del mes de maig: 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

  1 2 3 4 5 6 

      

Vídeo Bateria 
 

GUILLEM  
  

Vídeo 
Guitarra  

 
TONI 

 

 Vídeo 
Guitarra  

 
MARTINA 

 

7 8 9 10 11 12 13 

 Vídeo i so 
cajón/congues 

 
ROGER 

       

 Vídeo i so 
flauta trav.  

ADRIÀ 
Vídeo i so 

Ukelele 
GERARD 

Vídeo DJ  
JOTA 

 
 

Vídeo pals, 
escallarings i 

pandereta. 
 

14 15 16 17 18 19 20 

 Vídeo xilòfon  
JÚLIA  

 
 

Vídeo i so 
acordió  

 
BORIS 

 

Vídeo 
triangle, i 

plats. 
gravació guit 

i veu  
ESTHER 

 So veus 
masculines i 

vídeo guitarra 
i veu 

LUKS 
MARTÍ 

Vídeo i so 
violoncel, 

violí i 
harmònica. 
BARBARA 

JÚLIA 
CARLES 

Vídeo i so 
guitarra 

elèctrica i 
piano 

 
MARSAL 

NORBERT . 

21 22 23 24 25 26 27 

Vídeo veu 
femenina, baix i 

saxo  
MELO DANI 

SANTI 

 POSTPO 
 
 

POSTPO 
 
  

POSTPO 
 
  

 POSTPO 
 
 

POSTPO 
 
  

POSTPO 
 
  

28 29 30 31       
 
 

POSTPO 
 
 
 

POSTPO 
 
 
 

POSTPO 
 
 
 

POSTPO 
 
 
    

 

Taula 5.1: Calendari d’enregistraments – mes de maig. 
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6. Enregistraments 

Abans de fer els enregistraments s'ha de tenir en compte quin és el material disponible per 

a poder realitzar les gravacions, tant a nivell d'audio com gràfic, i quin és el sistema de 

captació d'àudio més adient i assequible per a cada instrument i situació. 

Cal tenir en compte que, si un dia es programa una gravació de vídeo i àudio a l'exterior, 

però plou o fa vent, probablement s'haurà de canviar de plans. 

 

6.1 Material disponible 
	  

Part del material utilitzat durant la producció d'aquest projecte és del SerMat (el Servei de Lloguer 

de Material per a alumnes del TecnoCampus Mataró-Maresme). Per tant, s'ha de tenir en compte 

que la disponibilitat no és perpètua i s'ha de filar prim per gravar bé i no haver de repetir res. 

 

 Material del SerMat: 

  2 micròfons RODE NT-5 

  1 micròfon RODE NT2000 

  2 giràfes per aguantar els micròfons 

  Una gravadora ZOOM H4 

  Un trípode Manfrotto 

  2 cables XLR de 3 i 6 metres  Figura 6.1:  Micròfon RODE NT2000 

  

 Material pròpi: 

 

  Canon 60D (HD 50fps) 

  Objectius: 18-135 mm i 50mm 1.8. 

  Tarjetes SD de 8 i 16 GB. 

	  

         Figura 6.2: Càmera reflex Canon 60D 
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6.2 Bateria, Guillem - 03/05/2012 (Palamós) 
 

La bateria és un dels instruments més complexes per a ser enregistrats. El SerMat posa a 

disposició dels alumnes del TCM un kit de microfonia per a bateria (bombo, caixa, tom 

1&tom 2 + 2 micròfons d'ambient pels plats). Això fa un total de 6 canals per a poder 

gravar-la. 

En vista de la complexitat de gravació, que només disposo d'una gravadora ZOOM H4 de 

dos canals i que el so que podríem agafar en directe mai seria tant bo com un MIDI, 

acordem amb el bateria composar el ritme amb el Reason. 

 

Un altre problema afegit que té aquest instrument és la seva envergadura. 

A diferència d'una harmònica, el músic no pot guardar-se-la a la butxaca, per tant, cal 

trobar un transport per a l'instrument.  

 

El dia de la gravació del vídeo en Guillem es limita a escoltar la cançó pels cascos i tocar 

sobre la base MIDI de la bateria. LLOC: "Les antenes" (Puig Cargol, Palamós). 

HORA: Posta de sol. 

 

Figura 6.3:  dos fotogrames extrets de les gravacions de la bateria.
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6.3 Guitarra Toni - 05/05/2012 (Palamós) 
	  

L'àudio de la guitarra, com amb molts dels altres instruments, es podria haver gravat a 

l'exterior, però com que s'havia de fer una base en estudi i el guitarrista viu amb mi, vam 

decidir fer-ho amb calma, a casa, per garantitzar una mínima qualitat d'aquest instrument a 

nivell estructural. 

El fet de poder gravar-ho a casa és una garantia de qualitat, ja que allò que el músic 

toca s'enregistra i sincronitza directament amb el programa (a diferència de fer-ho amb la 

gravadora, que no es pot sentir a l'instant). 

 

La gravació del so la volia fer simultàniament per dos canals: per línia i amb el micròfon 

NT2000. Però un dels canals de la Steinberg MI4 no funcionava, de manera que em vaig 

decantar per utilitzar un sol canal captant el so de la guitarra amb el micròfon, ja que té 

més color que per línia. 

 

El dia de la gravació del vídeo en Toni es limita a escoltar la base de la cançó i tocar-hi a 

sobre seguint el tempo. Després del vídeo vam fer el so, al pis. 

 

LLOC: Cala estreta (Palamós).  HORA: 18:00. 

 

Figura 6.3: A sobre: 

Fotogrames d'algun vídeo d'en Toni tocant a Cala Estreta. 
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6.4 Guitarra Martina - 06/05/2012 (Calonge) 
 

La Martina fa un arpegiat seguint els acords que acompanyen la melodia principal de la 

cançó. L'enregistrament del so es fa a casa en les mateixes condicions: un sol canal 

enregistrant el so amb el micròfon NT2000. El dia de la gravació del vídeo la Martina es 

limita a escoltar la base de la cançó i tocar-hi a sobre seguint el tempo.  

 

 LLOC: Roca de Ronquillo (Calonge). HORA: 16:00.  

Figura 6.5: A sobre: Fotograma extret d'un vídeo de la gravació.  

 

 

 

6.5 Congues i caixa flamenca, Roger - 07/05/2012 (Barcelona) 
 

Aquesta és la primera gravació on s'enregistrarà so i vídeo de manera simultània, per 

tant cal anar-hi amb temps per a poder fer proves i portar piles de sobres per a la 

gravadora. 

Malauradament fa bastant de vent, de manera que s'utilitzen paravents pels micròfons i ens 

veiem obligats a tallar greus, cosa que posteriorment es podrà arreglar a postproducció. 

 



Junts tocant per un canvi  23    

6.5.1 Congues 
	  

Per enregistrar el so de les congues decideixo a utilitzar els dos micròfons NT5 per poder 

realitzar una gravació stèreo, amb el so d'una conga per la dreta i el so de l'altre conga per 

l'esquerra. 

Figura 6.6: A sobre: fotogrames extrets de les gravacions al Parc de la Ciutadella. 

6.5.2 Caixa flamenca 

 
Per enregistrar el so del cajón considero adient col·locar l' NT2000, de resposta gairebé 

plana, a darrera, per tal de poder captar greus i donar cos al so, i un dels dos NT5 a davant, 

a prop de les mans, per tal de captar la brillantor dels cops aguts. L'enregistrament també 

es fa stéreo, per tant quedarà un so més greu per l'esquerra i un so més agut per la dreta. 

(Recordem que amb la gravadora puc gravar, com a màxim, per dos canals. 

El dia de la gravació en Roger es limita, tant amb les congues com amb la caixa flamenca,  

a improvitzar a sobre de la base de la cançó, acordant una posterior edició de l'àudio per 

part meva, escollint els talls més adients.  
LLOC: Parc de la Ciutadella (Barcelona). HORA: 16:00. 

Figura 6.7: A sobre: Fotogrames extrets dels vídeos al Parc de la Ciutadella.
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6.6 Flauta travessera, Adrià - 11/05/2012 (Calonge) 
L'Adrià és el meu cosí petit. Està nerviós i no fa gaire que toca la flauta. Tot i així, 

busquem una melodia entre els dos, i una setmana després quedem per grava-la. Fa una 

mica de vent, així que decidim gravar el so en interior i després sortir a fer el vídeo. 

El so és enregistrat amb l'NT2000. Només dues preses. Malauradament cap de les dues va 

quedar prou bé. Les notes no acabaven d'estar afinades i el so no era massa net, així que 

finalment vaig decidir composar la mateixa melodia que feia el meu cosí, però amb MIDI, 

a través del Reason. 

LLOC: Mas Barceló (Calonge).  HORA: 18:00. 

Figura 6.8: A sota: fotograma extret d'un vídeo.         

6.7 Ukelele, Gerard Rius - 12/05/2012 (St. Antoni de Calonge) 
En Gerard vé a buscar-me a casa del meu cosí, a Calonge, amb la seva furgoneta.  Ve amb 

en Jordi Moneli, el seu inseparable company d'espectacle. Acordem que en Jordi també 

sortirà, fent malabars, tot i que està lesionat. Decidim anar a La Cala del Paller, a St. 

Antoni de Calonge. LLOC: Cala del Paller (St. Antoni de Calonge). HORA: 20:00 

Un cop allà vaig muntar l'NT2000, però vaig cometre l'error de posar-lo encarat al mar, de 

manera que es van enregistrar algunes onades també, tot i que no queden malament. 

 

 

 

 

 

Figura 6.9: A sobre: dos fotogrames de la gravació       
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6.8 "Scratch", DJ Drumfish - 12/05/2012 (Palamós) 
 

Evidentment, els "scratchos" i frases 

llançades pel DJ no cal gravar-les amb 

micro. Simplement ell ha de fer, al seu 

estudi, un tall de so que duri 4 

compassos i enllaci una sèrie de frases 

i scratchos a tempo, acordats entre tots 

dos.  El vídeo el vam fer sense so.   

HORA: 12:00. LLOC: Bàsics (La Fosca, Palamós). 
Figura 6.10: A sobre:  fotograma extret d'un vídeo 

 

6.9 Pals, escallarings i pandereta - 13/05/2012 (Calonge) 
	  

Aquest cap de setmana, per casualitat, vaig aconseguir tres instruments de l'aula de música infantil: 

pals, escallarings i una pandereta. Vaig proposar a dues amigues, l'Anna i la Susana i a la meva 

germana, l' Elena, si volien sortir al vídeo fent un ritme senzill, per tal de donar-li riquesa i afegir-

hi més gent i instruments. 

El so de cada instrument el vaig gravar amb l'NT2000. Elles van tocar escoltant la cançó pels 

cascos i fent ritmes senzills. Tot i això, aquests ritmes van ser editats posteriorment amb el Cubase. 

Feia un dia una mica lleig, ja que hi havia un sol molt fort, però sobre una capa de núvols blancs i 

la llum era molt i molt pàlida. A causa d'això, i una exposició massa alta, alguns plans van quedar 

lleugerament cremats.   LLOC: El Pla (Calonge). HORA: 17:00. 
 

Figura 6.11: A sota: Fotogrames dels vídeos d'aquell dia.  
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6.10 Xilòfon, Júlia  - 14/05/2012 (St. Antoni de Calonge) 
La Júlia, toca el piano des de ben petita. La nostra intenció, des d'un principi, era portar un 

piano a La platja de Castell, a Palamós, i gravar-la tocant el piano durant una sortida de 

sol. Finalment, la Júlia va rebre una beca per marxar a Cambridge i com que no vam tenir 

ni el temps ni els recursos per a fer-ho, vam optar per aconseguir un xilòfon i gravar-la fent 

una melodia senzilla amb el xilòfon, acompanyant la tònica de cada acord. 

Per enregistrar el so vaig utilitzar l'NT2000, tot i que, com en l'apartat anterior, aquest so 

va necessitar una edició per acabar d'anar quadrat amb la cançó. 
LLOC: Roques Planes (St. Antoni de Calonge) HORA: 13:00. 

Figura 6.12: A sobre: un parell de fotogrames de la Júlia	  

6.11 Acordió, Boris - 15/05/2012 (Barcelona) 
En Boris és un amic del poble, artista polifacètic, que està estudiant a Barcelona. Després 

de quedar un parell de dies per a practicar i buscar una melodia, vam quedar per gravar.  

L'acordió, decideixo gravar-lo amb dos micròfons. Però en aquest cas, com amb el cajón, 

utilitzo l'NT2000, pels greus a un costat, i un dels dos NT5 pels aguts, a l'altre costat. 
LLOC: Teatre Grec (Montjuic, BCN). HORA: 15:00. 

Figura 6.13. A sobre: un parell de fotogrames d'en Boris.            
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6.12 Triangle i plats - 16/05/2012 (Barcelona) 
	  

Encara tenia dos instruments més de l'aula infantil per utilitzar: un triangle i uns platerets, 

de manera que vaig proposar a dos amics si volien sortir a el vídeo: en Lluís i en Pol. 

L'enregistrament del so el vaig fer jo, a casa amb el projecte. Utilitzant l' NT2000 i gravant 

directament el ritme a el Cubase. Un cop gravat, vam quedar per tal de poder agafar 4 

plans de cada un per enriquir el vídeo. 
LLOC: Parc Miró (BCN). HORA: 9:00 i 21:00 

Figura 6.14: A sobre: un fotograma de cada un d'ells.     

6.13 Guitarra i veu femenina, Esther - 16/05/2012 (Barcelona) 
	  

Entre la gravació en vídeo del triangle i dels plats vaig quedar per tercera vegada amb 

l'Esther. Ella canta i toca la guitarra. Ja havíem quedat un parell de cops per assajar, i 

aquella tarda va venir al pis i vam poder gravar un riff de guitarra acústica (NT2000) i les 

primeres veus oficials de la cançó (NT2000). Després vam anar al terrat de casa seva a 

gravar el vídeo.  LLOC: La Sagrera (BCN). HORA: 19:00. 

Figura 6.15: A sobre: un parell de fotogrames de la gravació del vídeo.  
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6.14 Guitarra i veus masculines, Luks&Martí - 17/05/2012 (BCN) 
	  

A les 8 del matí en Lucas i en Martí arribàven al pis per posar-nos a treballar amb la 

gravació de les veus. Com en el cas de l' Esther,  gravem les veus amb l'NT2000. A les 

14.00 donem la gravació per finalitzada. Havent dinat gravem un riff de guitarra acústica 

d'en Lucas, i tot seguit sortim cap a Montjuic. Un cop allà, realitzem la gravació en vídeo. 

 

Figura 6.16: A sota: un parell de fotogrames de la gravació.   LLOC: Monjuic (BCN). HORA: 17.00 

 

6.15 Violí, Júlia Tormo - 18/05/2012 (Palamós) 
	  

Quan la Júlia va rebre la base de la cançó i va saber que la melodia del violí estaria acompanyada 

per un violoncel, es va oferir voluntària per composar les dues veus melòdiques.  

Divendres 18 al migdia la vam anar a buscar a Palafrugell i vam anar al Far de Palamós. Feia 

molt de vent, de manera que vam gravar el so a un racó on no toqués gaire el vent i vam haver de 

tallar greus. Com amb la majoria de casos, el micròfon utilitzat va ser l' NT2000. Després vam 

gravar el vídeo, deixant el micròfon com a atrezzo però sense tenir-lo en funcionament. 

Figura 6.17: A sobre: un parell de fotogrames de la violinista.       LLOC: Far de Palamós. HORA: 13:00.
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6.16 Violoncel, Bàrbara - 18/05/2012 (Calonge) 

 
El micròfon utilitzat, un cop més, va ser l' NT2000.  La meva intenció, en un principi, era 

utilitzar també un dels NT5, per posar-lo a la part alta del màstil, per tal d'agafar més color 

en els harmònics de les notes. Però malauradament, un dels dos peus de micròfon del 

SerMat no anava bé, així que em vaig decidir per gravar-lo amb un sol micròfon. 

LLOC:	  Castell	  de	  Calonge.	  HORA:	  20:00.	  

Figura	  6.18:	  A	  sota:	  un	  parell	  de	  fotogrames	  de	  la	  gravació	  del	  vídeo.	  	  

	  

6.17 Harmònica i caixa xinesa, Grassot i Ivan - 18/05/2012 (Palamós) 

 
Després de gravar a la Bàrbara vam anar cap a Palamós. Primer vaig gravar 

l'harmònica, amb en Carles Grassot. Ell havia escoltat la cançó dos vegades. Vam fer 

dues preses i va haver-hi material de sobres. El so el vaig gravar amb l' NT2000. 

Aquell dia havia aconseguit una caixa xinesa, i l' Ivan, que m'havia ajudat a moure'm al 

llarg dels rodatges, va fer uns ritmes aprofitant que hi havia lluna plena i podia sortir una 

imatge maca. 

Figura 6.19: A sobre: un fotograma de cada gravació. LLOC: Cala Margarida (Palamós). HORA: 21:00.
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6.18 Guit. elèctrica, Marsal - 19/05/2012 (St. Antoni de Calonge) 
	  

Dissabte a un quart de set del matí passàvem a recollir en Marsal per casa seva i anàvem 

amb cotxe cap a Torre Valentina, a St. Antoni de Calonge.  

En Marsal és molt bon músic, així que quan li vaig passar la base, i li vaig dir quin tall de 

cançó tenia assignat i ell va pensar un solo. Escoltant un metrònom, d'esquenes a la sortida 

del sol, vam fer unes quantes preses  del solo i en menys de mitja hora anàvem cap a casa 

per enregistrar el so. Malauradament no disposàvem d'amplificador, i vaig haver 

d'enregistrar la guitarra per línia, cosa que produeix bastant de soroll a la pista i queda un 

so apagat i greu. Tot i això, confiant amb arreglar-ho a post-producció vam enregistrar les 

pistes necessàries. 

 
LLOC: Torre Valentina (St. Antoni de Calonge). HORA: 20:00. 

 

Figura 6.20: A sobre: sortida Sol i en Marsal.      
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6.19 Piano, Norbert  -  19/05/2012 (Palamós) 

Després de 3 setmanes trucant al teatre La Gorga, de Palamós, vam aconseguir que ens 

donessin el permís per gravar-hi allà, amb el piano de cua. No va ser fàcil. Ens van donar 

una hora per a gravar, així que no ens vam entretenir. Vaig muntar els dos NT5, per a 

gravar aguts per un cantó i greus per l'altre. Malauradament, mentre durava la gravació, la 

bateria de la gravadora es va esgotar i el so no va quedar enregistrat. Per sort, l'endemà 

mateix, en Norbert va poder enviar-me les pistes de piano en format MIDI, ja que té un 

teclat. 

Figura 6.21: A sota: dos fotogrames del pianista      LLOC: Teatre La Gorga (Palamós). HORA: 16:00. 

 

6.20 Veu femenina, Melo  -  20/05/2012 (Barcelona) 

La Melo és una noia molt ocupada, però per sort vam trobar un forat. Primer va venir a 

casa, havent dinat, i vam gravar les veus en estudi. Vam anar per feina, només vam haver 

de fer 3 tirades. Com amb totes les veus, enregistrant amb l'NT2000, directament al 

projecte. 

Després de gravar les veus ens vam dirigir a Montjuic, per variar, i vam gravar els plans 

necessàris aprofitant la posta de sol.  

Figura 6.22: A sota: dos fotogrames de la Melo           LLOC: Montjuic (BCN)     HORA: 20:00. 
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6.21 Baix, Santi  -  21/05/2012 (Barcelona) 
	  

En Santi també és company de pis, i a més a més és tècnic de so. Així que, un cop vaig 

tenir composada la base, li vaig passar i ell mateix va enregistrar el baix, per línia, al seu 

petit estudi. Me la va passar i la vaig afegir al projecte. Tot i ser un dels primers en 

passar-me la música, va ser un dels últims en ser gravat. Vam anar a Montjuic, per variar. 

Figura 6.23: A sota: dos fotogrames d'en Santi       LLOC: Montjuic (BCN)     HORA: 20:00. 

 

 

6.22 Saxo, Dani  -  21/05/2012 (Barcelona) 
 

En Dani és un amic del poble, i vam quedar un dia per a treure una melodia i practicar-la. 

Un altre dia vam quedar a Calonge i vam gravar el so (NT2000) i el vídeo. Però no em van 

agradar els vídeos, així que li vaig proposar de tornar a quedar, i aprofitant que anava a 

Montjuic amb en Santi, ell també es va animar i vam tornar a gravar amb la posta de sol. 

 

Figura 6.24: A sota: dos fotogrames d'en Dani     LLOC: Montjuic (BCN)     HORA: 20:30. 
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7. Post-producció 

 

Aquest projecte no tenia assignats un guió detallat ni una escaleta fixes, ja que estava 

obert a qualsevol tipus de canvi sobre la marxa, depenent de la disponibilitat meva i dels 

artistes, i també del seu compromís. Això implica estar preparat per a fer qualsevol 

mena de canvi al llarg del projecte,  afecta tant al resultat de l'àudio com del vídeo. 

Per tant, el procés de post-producció, un cop enregistrat tot el so i el vídeo, és un dels 

processos més creatius del projecte, a més a més de requerir una prèvia organització del 

material. 

A mida que es van anar realitzant les gravacions, tant l'àudio com el vídeo van anar ser 

guardats en carpetes, i ordenats de manera cronològica. 

 

L'equip de post producció, tant pel so com per la imatge va ser el següent: 

 

Figura 7.1: A sobre: equip de post-producció.  

1. PC de sobretaula: Intel Core i7-2600  CPU @ 3GHz - 8GB RAM - Windows7 x64bits 

2. Pantalla principal ASUS de 21'' 

3. Pantalla secundaria LG de 15'' 

4. Ordinador portàtil DELL (accés a internet) 

5. Tarja de so Steinberg MI4 

6. Monitors d'estudi nEAR 05 
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7.1 Post-producció d'àudio 
	  

Per a la post producció d'àudio s'han utilitzat, bàsicament, dos programes: el Reason i el Cubase. 

El projecte es va anar muntant a mida que anava rebent o enregistrant instruments o veus fins a 

arribar al seu resultat final:  

47 pistes d'àudio i una pista d'efectes. 

L'ordre de les pistes es va establir segons la seva entrada a la cançó. 

 

Figura 7.2: A sota: projecte amb el Cubase finalitzat 
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7.1.1 Cubase, 48 pistes 
	  

	  

1. BULERIA JALEOS 1 

2. BULERIA JALEOS 2 

3. BULERIA PALMAS 

4. BULERIA CAJÓN 

5. GUITARRA2.1 

6. GUITARRA2.2 

7. GUITARRA 1R 

8. GUITARRA 1L 

9. BAIX 

10. ESCALLARINGS 

11. BOMBOS 

12. CAIXES 

13. HIHATS 

14. TOMS 

15. PLATS 

16. CAIXA XINA 

17. SCRATCH 

18. GUITARRA ELÈCTRICA 1 

19. GUITARRA ELÈCTRICA 2 

20. GUITARRA ELÈCTRICA 3  

21. VIOLÍ 

22. VIOLONCEL 

23. PIANO 

24. PANDERETA 
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25. ACORDIÓ L 

26. ACORDIÓ R 

27. TRIANGLE 

28. GUITARRA LUKS R 

29. GUITARRA LUKS L 

30. VEU LUKS 

31. VEU LUKS 2 

32. VEU MARTÍ 

33. COROS FINAL 

34. COROS 1 

35. HARMÒNICA 

36. CONGAS 

37. SAXO 

38. XILÒFON 

39. CAJÓN 

40. UKELELE 

41. MELO1 

42. MELO2 

43. GUITARRA ESTHER 

44. VEU ESTHER 1 

45. VEU ESTHER 2 

46. PALS 

47. FLAUTA TRAVESSERA 

48. DELAY
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7.1.2 Pistes 1, 2, 3 i 4 – Buleria 

Des d'un principi, sabia que havia de pensar un pont musical, ja que la cançó passa d'un 

ritme 4/4 a un 6/8. En Toni, el guitarrista 1, que va ser el primer en gravar, em va proposar 

d'afegir-hi una bulería,  ja que també és un compàs 6/8, i també està en tonalitat de LA 

menor. 

Així doncs, el mateix dia que enregistràvem la guitarra principal, vam crear 4 pistes més, 

que vaig col·locar a dalt de tot perquè així no molestessin a la resta del projecte. 

A les tres primeres pistes vam enregistrar-hi una sèrie de "jaleos" i "palmas", elements 

essencials al sonar una buleria. Van ser enregistrats amb el micròfon NT2000. Aquestes 

pistes no han requerit equalització o compressió, simplement s'han anivellat. 

A la quarta pista, vam enregistrar-hi la caixa flamenca que feia el ritme de buleria. En 

aquest cas, el músic que va enregistrar el so va ser en Guillem, el bateria, ja que viu amb 

nosaltres també. El so va ser enregistrat amb el micròfon NT2000. A diferència de les 

altres tres pistes, la pista de la caixa flamenca sí que va necessitar equalització.  

Bàsicament vaig restar-hi greus per sota dels 100 Hz per treure greus, i vaig pujar per 

sobre dels 1500, per donar brillantor al so.  

 

Figura 7.3: A sobre:  les quatre 

pistes en el projecte del Cubase: 

 

Figura 7.4: A l'esquerra: 

Equalitzador de la caixa flamenca.
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7.1.3 Pistes 5, 6, 7 i 8- Guitarres clàssiques 

Primer de tot vaig crear quatre pistes mono: dues per a la melodia principal d'en Toni (de 

color blau, al gràfic de baix) i dues més per a fer acompanyaments (de color groc) i, més 

endavant, la guitarra de la Martina (de color verd). 

En Toni va ser el primer músic en gravar. Ho vam fer a casa, amb la base MIDI de baix i 

bateria. Podíem gravar per línia o amb micròfon. Vaig preferir fer-ho amb l'NT2000, ja 

que capta un so molt fidel i molt net. 

Primer de tot vam gravar la melodia de la guitarra principal a dues veus, una per cada pista. 

Directament les vaig panoramitzar, una a la dreta i l'altra a l'esquerra. En aquesta mateixa 

pista també hi vam gravar la guitarra de la bulería. 

Figura 7.5: A sobre:  Les quatre pistes de guitarra clàssica en el projecte del Cubase.  

    La part groga són acompanyaments. La part vermella és la bulería.  

    La part blava és la d'en Toni. La part verda és la de la Martina. 

 

A aquestes dues pistes se'ls hi ha fet el mateix tractament: equalització i lleugera 

reverberació.Com es pot observar a la figura de sota, la reverberació és mínima, només 

d'un 2%.  

Figura 7.6. 
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L' equalització d'aquestes dues pistes va ser molt lleugera, tal i com es pot observar a la 

figura de sota. Un augment de 3 dB a les freqüènces greus, i pics d'uns 5dB a: 800 Hz, 

per donar color, a 4000 Hz, per donar brillantor, i a 15000 Hz per donar so de púa. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.7 

Quan vam haver gravat les guitarres principals vam començar a treballar amb les altres 

dues pistes. Vam enregistrar acompanyaments per  a la guitarra i també vam gravar el 

puntejat que fa la Martina (és l'únic cas, juntament amb la bateria, en que el músic no ha 

gravat el so). 

A aquestes dues pistes no s'hi va aplicar cap tipus d'efecte, però si que s'hi va fer una 

lleugera equalització, tal i com es pot observar a la figura de sota.  Se li van restar 

practicament tots els greus i es va donar una mica de brillantor i so de pua (5000 Hz i 

13000 Hz). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8
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7.1.4 Pista 9 - Baix 

La pista de baix va ser una de les que menys feina va donar. En Santi, baixista i tècnic de 

so, va enregistrar la pista al seu petit estudi i me la va fer arribar. La meva feina només va 

consistir en sincronitzar-la amb el projecte i tocar-ne alguns paràmetres perquè acabés de 

sonar tal i com jo volia. 

Figura 7.9: A sobre:   La pista de baix, de color blau, maximitzada i les vuit primeres pistes a sobre. 

 

L'equalització aplicada al baix va ser la següent: 7 dB per sota dels 50 Hz, per a matar greus, i uns 

5 dB per a les freqüències entre 500 i 2000 Hz per a donar-li un toc més metàlic al so del baix. 

Figura 7.10: A sobre: Gràfic de l'equalitzador paramètric del Cubase a la pista de baix. 

A més a més, també li vaig aplicar un 

compressor, perquè hi havia molta 

diferència d'intensitat segons el tall de la 

cançó. Així podia aconseguir no perdre la 

potència del baix, ampliant les zones que 

sonaven més fluix i comprimint els cops 

més forts. A l'esquerra podem veure una 

imatge del plugin aplicat al baix. 

Figura 7.11
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7.1.5 Pista 10 - Escallarings 
	  

Una pista mono. Vaig crear-la i vaig importar-hi el so original dels escallarings, enregistrat 

amb l'NT2000. No fan cap ritme, simplement un acompanyament sutil al final dels 

compassos. 

 

Aquesta pista va ser automatitzada amb una panoramització que va de dreta a esquerra, i 

d'esquerra a dreta, cada cop que sonen. A més a més, també s'hi ha afegit una reverberació 

prou gran.  

 

 

Figura 7.12: A sota: La pista dels escallarings, amb la seva automatització per la panoramització. 

 

Figura 7.13: A sobre: Reverberació dels escallarings, d'un 50% d'humitat. 
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7.1.6 Pistes 11, 12, 13 14 i 15 - Bateria 
	  

En un principi, la bateria es va fer ràpid amb Reason i es va exportar en una sola pista.  

Però per a la bateria definitiva, vam estar amb en Guillem buscant els sons que ens 

agradaven més per a cada instrument, afegint detalls, i controlant la intensitat de cada cop. 

 

Un cop fet això, vam exportar la bateria en 5 pistes per tal de poder-ne controlar els 

paràmetres de cada instrument: 

• Bombos 

• Caixes 

• Hi Hats 

• Toms 

• Plats 

 

Figura 7.14:   A sobre:  Les cinc pistes de la bateria: bomnbos, caixes, hi hats, toms i plats (de dalt a baix).
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• Bombos: 

El bombo és un instrument que, com tots, s'ha de tractar d'una o altra manera segons el 

so que es vulgui aconseguir. Com que volia aconseguir contundència, però tampoc 

excessiva, vaig utilitzar un equalitzador per a pujar-li les freqüències agudes (pics de 

6dB entre 800 Hz i 4000 Hz). També vaig donar-li un toc de greus, per sota dels 70 

Hz. Per què el bombo no ressaltés massa, vaig decidir comprimir-lo també, com és 

habitual a l'hora de tractar bombos. 

Figura 7.15 i 7.16:  A sobre: figures de l'equalització i la compressió dels bombos. 

• Caixes: 

Per al tractament de la caixa vaig utilitzar un equalitzador, un compressor i reverb. A 

diferència del bombo, la caixa no m'interessava gens que sonés greu, per tant, vaig 

tallar tots els greus per sota dels 70 Hz i vaig donar-li pics de 5 dB a les freqüències de 

400 Hz, 5000 Hz i 13000 Hz, per donar-li un so més estrident i amb cos.   

En quant a compressió, vaig utilitzar-ne una de semblant a la del bombo, però amb 

un Threshold i una Ratio inferiors. És a dir, el compressor comprimeix menys, però 

també deixa entrar-hi menys senyal. Això és necessari perquè la caixa és l'instrument 

amb un atac més fort. Finalment també vaig afegir-hi un reverb del 9%, cosa que li 

dona més 

presència. 

 

Figura 7.17: 

A l'esquerra: 

Equalitzador de la 

pista de caixes.
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• Hi Hats: 

Els Hi Hats, o xarles, és un instrument que ja hem hagut de tractar prèviament amb el 

reason, ja que si es vol aconseguir un so fidel a la realitat s'ha de controlar molt bé la 

intenció dels cops que es fa en aquest plat. 

Un cop importada la pista al cubase, 

l'únic tractament que s'hi ha fet ha estat 

una equalització simple, suprimint tots 

els greus per sota de 50 Hz i donant una 

mica de cos amb un pic de 5 dB a 

l'alçada dels 2000 Hz. 

Figura 7.18:  A l'esquerra: equalitzador de la pista de Hi Hats 

• Toms: 

En tota la cançó gairebé no hi apareixen Toms, o timbales. Només n'hi ha un parell, en un 

break de la bateria, i la resta, que acompanyen el tall del solo de guitarra elèctrica (per a 

donar-hi contundència). És un instrument difícil de tractar, ja que té un so que és fàcil que es 

sumi a la resta de la mescla i no es distingeixi. Per això li vaig afegir equalitzador i 

compressor. El compressor, pràcticament igual que el de les caixes i els bombos. i 

l'equalització molt semblant a la dels plats, restant greus per evitar suma de freqüències 

baixes. 

• Plats: 

La pista de plats és una pista que, òbviament, no necessita greus. Per això simplement hi vaig 

aplicar una equalització que restés les freqüencies per sota dels 20 Hz i algun pic de 5 dB a 

400, 5000 i 13000 Hz, per tal de donar-los brillantor i cos. 

 

Figura 7.19: 

A l’esquerra: 

Equalitzador dels plats. Es pot 

observar com s’han suprimit tots els 

greus.
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7.1.7 Pista 16 – Caixa xina 
	  

El so de la pista va ser enregistrat a casa meva, tot i que l’ Ivan, durant la gravació de 

vídeo va fer el ritme original que jo li vaig demanar. El tractament que li vaig fer a la 

pista va ser una lleugera reverberació del 5%. 

Figura 7.20: A sobre: la pista de la caixa xina, de color gris, a sota de les de la bateria (grogues). 

 

7.1.8 Pista 17 - "Scratch" 
	  

En el cas dels "scratchos" del DJ, en Jota¸ només vaig haver-li de passar la base i dir-li quin 

tall tenia assignat. Un dia vam quedar per mirar algunes frases que podrien quedar-hi bé, i en 

qüestió d'un parell de dies em va fer arribar el tall d' àudio, el qual vaig afegir al projecte en 

una nova pista mono. 

Com que es tracta de talls de veu amb diferent qualitat de so, hi havia freqüències que petaven 

més, de manera que hi vaig aplicar un compressor i també vaig baixar 5 dB les freqüències al 

voltant dels 2000 Hz.. 

A més a més, aquesta pista em va obligar a crear una nova pista al projecte, l' única pista 

d'efectes, amb un delay. No vaig afegir l'efecte per inserció perquè volia que només sonés a un 

punt concret de la pista, al final de tot., i així ho vaig poder automatitzar. 

Figura 7.21:  A sota: pista dels scratchos i pista d'efectes  amb l'automatització.
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7.1.9 Pistes 18, 19 i 20 - Guitarra elèctrica 
	  

Per gravar les guitarres hauria d'haver utilitzat l'NT2000 enregistrant el so directament 

de l'amplificador, però com que no en disposava, vam gravar per línia. La gravació per 

línia agafa un so una mica més brut i menys manejable, però era la única sortida. 

Vaig crear 3 pistes mono: una pel solo i les altres dues per a fer acompanyaments. A 

les tres pistes els hi vaig aplicar una equalització molt semblant: atenuació de greus, 

per sota de 100 Hz, i pics de pocs dB's a 500 Hz i 4000 Hz. A la guitarra solista li vaig 

treure més greus que a les rítmiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.22:  A sobre: imatge de les tres pistes en el Cubase. 

Figura 7.23:  A sota: equalització aplicada a la pista de la guitarra solista.
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7.1.10 Pista 21 - Violí 
	  

El violí va ser enregistrat en directe amb l' NT2000. Com que feia vent vaig haver de 

tallar greus. Pensava que hauria de pujar greus per a donar-li cos, però tot al contrari, 

vaig totalment els greus per sota dels 100 Hz i vaig pujar 10 dB les freqüències al 

voltant dels 1500 Hz, per tal de donar-li més brillantor i claredat al so agut del violí. 

 

 

Figura 7.24: 

A l'esquerra: 

equalitzador paramètric aplicat 

al violí. Es pot observar com els 

greus han estat tallats 

pràcticament en la seva totalitat. 

 

 

7.1.11 Pista 22 - Violoncel 
	  

El violoncel també va ser enregistrat en 

directe amb l' NT2000.  No vaig afegir-hi 

cap tipus de presset perquè el so ja era prou 

bo. Vaig matar lleugerament les 

frequències més greus i vaig donar 5 dB 

de guany a 500 dB, per donar-hi cos però 

evitar que saturés. 

 

Figura 7.25:  A sobre: equalitzador del violoncel.
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7.1.12 Pista 23 - Piano 
	  

La gravació del piano va ser una mica fatídica. Es va esgotar la bateria de la gravadora 

i no es va enregistrar el so. Per sort, en Norbert té un teclat MIDI, de manera que va 

poder enregistrar les pistes a casa seva, escoltant la cançó i me les va enviar. Vaig 

escoltar el que m'havia enviat i vaig agafar allò que m'agradava i trobava que quedava 

bé en el projecte. 

 

 

El piano és un instrument que fa unes 

variacions d'intensitat molt bèsties, 

així que per aconseguir que sonés bé 

amb la mescla, fent sonar més fort les 

parts suaus i més suau les més intenses, 

vaig aplicar-hi un compressor.  

 

 

El piano és un instrument que dona molt 

de cos a la mescla, però s'ha de vigilar 

que no saturi les freqüències greus, per 

això vaig tocar lleugerament algunes 

freqüències per a donar-li brillantor i 

cos, i restar una mica de greus. 

 

Figura 7.26:  A sobre: Equalitzador i compressor del piano. 
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7.1.13 Pista 24 - Pandereta 
	  

La gravació de la pandereta es va fer amb l' 

NT2000. El ritme, ben simple, el vaig fer jo, 

editant la pista de so. A aquesta pista li vaig 

afegir una lleugera reverberació. I la vaig 

equalitzar una miqueta. Vaig pujar 6 dB's les 

frequüències de 2000 a 8000 Hz. 

Figura 7.27: A l'esquerra: equalització de la pandereta. 

7.1.14 Pistes 25 i 26 -Acordió 
	  

L'acordió va ser enregistrada amb un dels dos micròfons NT5,  pels aguts, i amb l' 

NT2000 per la banda dels greus. Per tal de poder controlar la línia de greus i aguts per 

separat, vaig importar cada canal de la gravació a una pista diferent i les vaig 

panoramitzar: greus per la dreta i 

aguts per l'esquerra. 

Vaig equalitzar les dues pistes de 

la mateixa manera: donant 6 dB's 

de guany a les freqüències al 

voltant de 500 Hz, per donar-hi 

cos, i de 5500 Hz, per donar-hi 

brillantor. 

Figura 7.28: A l'esquerra: 

Equalització de les pistes de l'acordió. 

Figura 7.29: A sota: automatització 

del volum de l’acordió.
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7.1.15 Pista 27 - Triangle 
	  

El so del triangle va ser enregistrat amb l' NT2000. Els ritmes els vaig editar jo, 

directament a la pista del cubase. L'únic tractament que s'ha fet a la pista ha estat 

afegir-hi un lleuger reverb. 

7.1.16 Pistes 28 i 29 - Guitarres acústiques Lucas 
	  

El dia que en Lucas va venir a casa per a gravar les veus i la guitarra el primer que vam 

fer va ser crear dues pistes mono per a gravar la guitarra acústica doblada. Vaig 

gravar la guitarra amb l' NT2000, vam gravar 4 o 5 tirades i després vaig escollir les 

millors. 

 

Aquestes dues pistes les vaig 

panoramitzar, una per la dreta i 

l'altra per l'esquerra, com és habitual 

en gravar dues guitarres rítmiques. A 

més a més també el hi vaig aplicar 

una compressió bastant bèstia, ja 

que en Lucas va fer algun cop molt 

fort, mentre que d'altres eren molt 

suaus. 

 Finalment també vaig equalitzar 

les dues pistes de la mateixa manera: 

vaig matar tots els greus per sota de 

100 Hz i vaig donar 5 dB de guany a 

les frequències entre 500 Hz, per 

donar-hi color, i a 3500 Hz, per a 

donar-hi brillantor. 

Figura 7.30: A sobre:  

equalitzador i compressor aplicat a les dues pistes de guitarra acústica d'en Lucas.
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7.1.17 Pistes 30, 31, 32, 33 i 34 - Veus masculines 
	  

Després d'haver gravat la guitarra acústica ens vam posar a treballar amb les veus, 

conscients que és una de les feines més difícils del procés de gravació. 

Vam començar gravant les veus d'en Lucas, i vam estar-hi més de tres hores. Vam 

crear unes vuit pistes de veu, tot i descartar molt de material, i més tard jo vaig 

seleccionar els talls més bons fins a deixar dues pistes. 

Després d'haver gravat en Lucas vam començar amb en Martí. Vam estar-hi una 

horeta. Amb ell vam fer menys tirades, va anar més ràpid, però el resultat final va ser 

el mateix: dues pistes amb la veu d'en Martí. 

Finalment, vaig crear una pista més, i vam buscar segones i terceres veus per a fer 

alguns coros al llarg de la cançó. 

 

El tractament aplicat a totes les pistes va 

ser més o menys el mateix, amb alguns 

petits paràmetres de diferència. 

 

Totes cinc pistes van ser equalitzades 

igual: matant greus i donant un decibels 

més a les freqüències agudes. 

 

A més a més també hi vaig aplicar un 

compressor, ja que depenent de la presa 

havien cantat més a prop o més lluny del 

micròfon, i s'havia d'anivellar, a més a més 

de les pròpies pujades de to al cantar. 

 

Figura 7.31: A sobre: equalització i compressió de les veus masculines.
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7.1.18 Pìsta 35 - Harmònica 
	  

L' harmònica també va ser enregistrada amb l' NT2000. Només una tirada. Un cop a 

l'ordinador, vaig escoltar-ho, vaig seleccionar el que m'agradava i ho vaig 

sincronitzar. 

L'harmònica és un instrument que pot quedar molt bé, 

però si s'escapa un agut extrem pot fer molt mal a les 

orelles. Per això mateix vaig decidir aplicar-hi un 

compressor i també equalitzar-la una miqueta. 

L'equalització va servir per a retar-li greus i sumar-hi un 

pèl d'aguts, per donar-li un so més metàlic. La 

compressió un pèl exagerada, però necessària. 

  

Figura 7.32:A l'esquerra: 

equalitzador i compressor de la pista de l'harmònica. 

 

7.1.19 Pìsta 36 – Congues 
  

Les congues van ser enregistrades amb els micròfons 
NT5. Com que l'àudio de les dues pistes va quedar 
bastant igualat, vaig decidir importar-ho en una mateixa 
pista estèreo. 	  

Vaig afegir-hi una lleugera reverberació, i també vaig 

equalitzar-les: vaig donar un guany d'uns 6dB a les 

freqüències de 500, 4000 i 1000 Hz. 

També vaig afegir-hi un compressor multibanda, l'únic 

de tot el projecte, ja que volia comprimir algunes 

freqüències més greus, però sense perdre la força de les 

agudes. 

Figura 7.33: 

A sobre: equalització i compressió de les congues.
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7.1.20 Pìsta 37 - Saxo 
	  

El saxo també va ser enregistrat amb l' 

NT2000. Vam estar tota una tarda buscant una 

melodia pel saxo que acompanyés a la veu, 

com una conversa, i finalment quan la vam 

trobar la vam enregistrar vàries vegades amb 

la gravadora. 

Vaig importar les gravacions a una pista del 

projecte i vaig seleccionar la que em va 

agradar més. La pista de saxo va ser 

equalitzada, suprimint greus i donant 

brillantor, amb 7 dB per sobre dels 3000 Hz. 

També se li va aplicar un compresor perquè a 

les pujades d'intensitat no piqués la mescla. 

Figura 7.34: A sobre: equalitzador i compressor del saxo. 

 

 

 

7.1.21 Pìsta 38 - Xilòfon 
	  

El so del xilòfon va ser enregistrat amb l' NT2000,  però sense tenir claqueta, així que 

els ritmes enregistrats no anaven a tempo. Per sort, quan vam fer l'enregistrament, se'm 

va acudir gravar totes les notes del xilòfon, una per una. En importar la pista de so al 

cubase, evidentment, no estaven a temps les melodies gravades. Per això vaig retallar 

les notes que havia gravat i vaig montar una melodia simple. 

L'únic tractament que s'ha fet a la pista del xilòfon ha estat aplicar-hi un pic de 6 dB a 

les frequències del voltant de 10.000 Hz. 
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7.1.22 Pìsta 39 - Caixa flamenca 2 
	  

Al llarg del projecte es van enregistrar dues caixes flamenques: la de la buleria, al pis, 

amb un sol micròfon, i la d'en Roger, al Parc de la Ciutadella, amb dos micròfons. 

Evidentment, sonava molt millor la gravació del parc, tot i ser a l'exterior, ja que 

comptava amb un micròfon més. 

Com que va ser enregistrat amb dos micròfons, ho 

vaig importar a una pista stéreo, sonant aguts per un 

costat i greus per l'altre. A la pista només se li va 

aplicar una lleugera equalització (a la figura de 

l'esquerra). 

Figura 7.35 

 

7.1.23 Pìsta 40 - Ukelele 
El so de l'ukelele també va ser enregistrat amb l' 
NT2000,  amb en Gerard, a la platja.  

Vaig importar el so gravat a una pista mono i vaig 

triar una roda d'acords que hagués quedat bé, i 

la vaig anar repetint dins del projecte (com amb 

la resta de guitarres). 

 

En Gerard es movia molt al tocar, de manera que a 

vegades l'Ukelele s'enregistrava amb un volum alt, 

i a vegades més baix. Per això vaig decidir utilitzar 

un compressor, i també un vaig tocar alguns 

paràmetres bàsics de l' equalitzador, per donar un 

so més viu a l'instrument. 
 

Figura 7.36: A sobre: equalitzador i compressor de l'Ukelele.
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7.1.21 Pìstes 41, 42, 43 i 44 - Veus femenines 
	  

Per enregistrar les veus femenines, un cop més, el micròfon utilitzat va ser l' NT2000.  

La idea, com és habitual, era gravar primer a la Melo ja que feia la primera veu, però 

no va poder ésser i l'Esther va ser la primera en gravar veus, malgrat fer una segona 

veu, musicalment parlant. 

Igual que amb les veus masculines, vaig crear varies pistes per a fer totes les preses 

necessàries i després vaig escollir i sintetitzar tot el material en dues pistes per a la 

veu de l'Esther. Vam necessitar una hora per gravar. 

Inmediatament després d'ella va  venir la Melo i vam seguir exactament el mateix 

procediment per a acabar disposant de dues pistes amb les veus principals de la Melo, 

també. 

Resultat final: dues pistes de veus de l'Esther, panoramitzades lleugerament cap a la 

dreta, i dues pistes de veus de la Melo, panoramitzades lleugerament cap a l'esquerra. 

Totes quatres pistes van ser equalitzades 

més o menys de la mateixa manera: 

supressió gairebé total de greus, i una 

suma d'uns 5 dB per a les freqüències del 

voltant dels 10.000 Hz. 

Les veus de la Melo, a més a més, també 

van necessitar compressió, ja que a alguna 

frase havia alçat molt la veu. 

Finalment, aprofitant que les veus són 

agudes i molt dolces, vaig afegir-hi una 

lleugera reverberació a una pista de cada 

noia. 

 

 

Figura 7.37: A sobre: equalització de les veus femenines i compressió de la veu de la Melo.
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7.1.22 Pista 45 - Guitarra acústica Esther 
	  

Just abans d'enregistrar la veu de l'Esther, quan va venir a casa, vaig crear una pista 

mono per enregistrar la seva guitarra. Ho vam fer amb l' NT2000. Vam fer un parell de 

preses, i quan va sortir un loop bé, en vam tenir prou per a retallar-lo i reenganxar-lo al 

llarg de la cançó. 

 

 

Figura 7.38:  A sota: equalització bàsica per a guitarra, aplicada a la pista de l' Esther. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.23 Pista 46 - Pals 
	  

El so dels pals també va ser enregistrat amb l' NT2000. Però igual que amb els 

escallarings, la pandereta, el xilòfon o la caixa xina, vaig gravar el so i després vaig 

muntar el ritme a la pista del cubase.  No vaig aplicar cap tipus d'efecte o tractament 

a la pista. 
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7.1.24 Pista 47 - Flauta travessera 
	  

L' últim instrument que entra a la mescla, i el que més maldecaps em va portar. 

Malauradament, la gravació amb el meu cosí no va quedar bé. Només vaig fer dos 

preses, i no van quedar prou bé, estaven un pèl desafinades i no acabaven d'anar a 

temps. Vaig intentar arreglar-ho, canviant lleugerament el to de la pista, fent talls i 

afegint reverberacions, però no va haver-hi manera. Així que finalment em vaig 

decidir a composar la mateixa melodia que havia fet el meu cosí, però amb el reason, 

amb MIDI. 

Vaig obrir el generador de sons NNXT i vaig buscar un presset de flauta. La majoria 

semblaven flautes peruanes, però finalment vaig trobar un presset anomenat "flutola", 

que em va convèncer bastant. Així doncs, vaig composar la melodia. 

 

Figura 7.39: A sota: generador de sons NNXT i melodia de la flauta travessera al Reason. 

 

Després d'haver fet la pista de la flauta 

amb el reason, vaig exportar-la i la vaig 

importar a l'última pista del projecte al 

cubase. La pista de la flauta va ser 

equalitzada de tal manera que no sonéssin 

els greus, i donant pics de 5 dB a les 

freqüències de 2000 i 8000 Hz. 

 

Figura 7.40: A sobre: equalitzador de la flauta travessera.
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7.1.25 Masterització final 
	  

Un cop feta tota la mescla m'havia d'assegurar que no piqués res, cosa complicada 

amb tantes pistes i tants instruments. Però si la gravació s'ha fet bé i no s'ha abusat al 

pujar o baixar decibels, la mescla queda bastant ben anivellada. Per sort, no va ser 

gaire complicat, ja que el nivell dels instruments s'havia anat ajustant a mida que 

s'havien afegit al projecte. 

Un cop fet això, ja només quedava fer la masterització final de la mescla, per 

ajustar el volum final i apurar al màxim la ona de so perquè s'acosti als 0 dB però 

sense arribar a sobrepassar-los. És a dir, fer com una compressió/expansió, tal i com 

s'ha fet amb la majoria de pistes, però amb la mescla final, per tal que no quedin 

freqüències o cops massa forts o massa fluixos. 

Per tal de fer la masterització, l'únic que vaig fer va ser afegir un presset a la sortida 

de la taula de so anomenat Expander, que actua com un compressor, ampliant les 

zones més suaus de la cançó i amortitzant els cops més alts. El guany va ser 

considerable. 

 

 

 

 

Figura 7.41: A sota:  projecte del Cubase amb algunes de les 48 pistes obertes a la taula de mescles. 

Figura 7.42: A sota: l a mescla d'àudio masteritzada (la de sobre) i la mateixa, sense masteritzar (la de 

sota).Es pot apreciar com a les zones dèbils s'ha ampliat la ona considerablement.
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7.2 Post-producció de vídeo 
	  

Per a la post producció de vídeo s'han utilitzat, bàsicament, tres programes: 

l' Adobe Premiere CS5, l' Adobe Photoshop CS5 i l' Adobe After Effects CS5. 

 

Aquest projecte no disposava d'un guió pre-establert que, pla a pla, indiqués un rigorós 

ordre en la planificació visual del vídeo. El fet de no tenir guió implica ser molt rigorós en 

l'ordre i selecció dels clips i carpetes de cada dia d'enregistraments. 

 

Un cop s'ha ordenat i seleccionat cal sincronitzar els clips amb l'audio i intentar fer 

quadrar la imatge amb el so sempre que es pugui. 

 

Quan ja s'han sincronitzat tots els clips, queda arreglar detalls i donar ritme a l'edició. 

Finalment, només queda tocar lleugerament el color i afegir-hi els títols corresponents. 

 

Figura 7.43: A sota: el projecte de vídeo a l'Adobe Premiere, poc abans de ser acabat.
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7.2.1 Metodologia inicial: ordre i selecció 
	  

Tenint en compte la quantitat de vídeos que podia generar aquest projecte, 87 GB, estava 

clar que havia d'anar-los ordenant cronològicament per carpetes. De tal manera que, si 

vaig gravar a 27 músics, tinc 27 carpetes amb vídeos. 

No només això, si no que després de cada enregistrament, al crear la carpeta i passar el 

material, ja creava un nou projecte d'Adobe Premiere,  hi importava les pistes i en feia 

una selecció prèvia, suprimint del projecte tot el material dolent. 

El fet de crear "sub projectes" per a fer les pre-seleccions és molt pràctic ja que així 

estalvies que el projecte final, carregadíssim de vídeos per sí sol, hagi de carregar encara 

més clips que no s'utilitzaran. 

Així doncs, si acabava una gravació amb 20 minuts de vídeo bo, després de la primera 

selecció ja ho reduïa a menys de la meitat com a mínim, ja que en aquesta pre-selecció 

s'eliminaven els plans que poguessin ser mínimament defectuosos: tremolors, mals 

moviments, mals enquadraments, plans cremats, foscos, etc... 

7.2.2 Sincronització 
	  

Un cop ja havia fet la selecció d'unes quantes carpetes i ja tenia una mescla musical una 

mica decent (tot i que encara em faltaven instruments) vaig començar el projecte final de 

premiere. 

El primer que feia, per a cada sub-projecte, era agafar cada clip i sincronitzar-lo amb la 

música, sempre a la part de la cançó que l'instrument té assignat, pensant en un moment de 

presentació pel músic.  

Amb els primers instruments que vaig començar a muntar va ser fàcil¸ però a mida que 

anava afegint artístes al projecte em quedava sense espai, i em veia obligat a crear pistes de 

vídeo, per  no hvaer d'esborrar plans sincronitzats que es superposaven. 

Un cop havia sincronitzat aquells plans on es podia apreciar al músic tocant, era qüestió de 

repartir pel projecte els plans tancats de l'instrument i/o recursos, i triar quins plans anirien 

a 50 fps.
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7.2.3 Ritme i detalls 
	  

Al principi, la sincronització era simple, però a mida que s'hi sumaven instruments la cosa 

es complicava cada cop més, ja que és molt difícil sintetitzar tants minuts de vídeo sense 

cap referència prèvia de com ha de ser el muntatge. Dinàmic, això estava clar. 

 

Un cop vaig haver muntat tots els plans, quedava fer que anessin a ritme amb la música: 

fer els talls d'imatge a temps, coincidint amb els cops de bateria, o fer transicions per 

velocitat per a accentuar canvis musicals. També vaig fer alguna divisió de pantalla, i 

afegir transicions per disolució o barrido, si ho veia convenient. 

 

Una de les parts del vídeo on hi ha un ritme musical més elevat és a la part de la buleria. 

 

 

Figura 7.44 A sobre: un fotograma del vídeo, on es divideix la pantalla amb en Lucas i en Toni.
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7.2.4 Color 
	  

Quan ja va estar muntat tot el vídeo, era el moment de tocar lleugerament els colors. 

Tocar els colors dels clips és una cosa molt delicada, ja que és fàcil abusar-ne i acabar 

fent colors irreals. És un procés que, a l'igual que la equalització, ha de ser sutil, amb 

canvis de 4 o 5 unitats màxim. 

En aquest projecte jugava amb la sort de no haver d'esforçar-me a igualar colors, ja que és 

evident que els llocs, la hora de gravació i la llum per a cada persona és diferent, i que si 

passem d'un músic a l'altre, el color saltarà segur. 

 

En un principi, la meva intenció era utilitzar el Magic Bullet Looks, un plugin 

professional d'edició de color. La quantitat d'opcions i paràmetres que pots tocar són 

infinits, però carrega moltíssim el programa, i tenint en compte que era un projecte amb 

tants de plans, vaig acabar desestimant l'opció de fer-ho així. 

 

El que vaig fer va ser utilitzar els efectes de color bàsics 

del propi programa, i per simplificar la feina, vaig crear 

un presset simple i el vaig copiar a tots els clips 

Aquest presset contenia un petit augment del contrast, 

la brillantor i els nivells de negre.  Ara bé, depenent 

de si estava tractant amb clips molt foscos, com els del 

bateria, o amb clips molt clars, com els del guitarra, 

ajustava alguns paràmetres per tal d'enfosquir o 

aclarir la imatge. 

 

 
Figura 7.45: 

A l'esquerra:  

imatge dels pressets de brillantor, contrast i nivells del Premiere.
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Figura 7.46: A sobre: un fotograma del màstil del baix abans de ser tractat (esquerra) i després (dreta). 

 

Alguns plans van necessitar més tractament que d'altres, depenent sobretot de la llum 

que hi havia el dia de l'enregistrament. Per exemple, si el pla estava molt cremat o el cel 

era blanc i sense color, afegia un degradat blau per tal de donar-li més color. 

 

Figura 7.47: A sota:  

primera imatge del vídeo sense tractar (a l'esquerra) i un cop tractada amb nivells, contrast i degradat blau. 

 

 

A les dues figures d'aquesta pàgina es pot observar el guany considerable de la imatge 

després de ser lleugerament tractada, pujant lleugerament negres, contrast i afegint 

degradats si és necessari.
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7.2.5. Grafisme 
	  

Un cop enllestida l'edició i el color, ja només quedava pensar en els títols. 

En un principi, la idea era incrustar títols al llarg de la cançó, com fan amb els  vídeos 

de Playing for Change, però veient el ritme visual, era gairebé impossible. Per això vaig 

decidir fer uns crèdits una mica més treballats, amb títols animats i plans gravats a 50 fps. 

Després de pensar-hi detingudament, els títols que volia incrustar-hi éren: 

• Projecte de Final de Carrera i el meu nom. 

• Alguna cita d'algun músic al principi i al final. 

• Títol del projecte: "Junts tocant per a un canvi". 

• Acompanyar les frases dels "scratchos" del DJ. 

• Títols i crèdits finals. 

 

El primer que vaig fer va ser triar una sèrie de tipografies. Volia un parell d' Helveticas, 

per combinar-les entre si, fer títols senzills amb Photoshop i animar-los amb el Premiere 

mateix. I també volia algun tipus de handrwritting per a animar-la amb After Effects i fer 

aparèixer algun títol més concret (com el títol principal, o els noms dels músics) amb una 

simulació d'escriptura. 

Tipografies seleccionades:  

Helvetica Neue, Helvetica Neue Medium i Jellyka Saint-Andrew's Queen 

 

Figura 7.48: A sobre: tipografies escollides.
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En el cas dels títols editats amb Photoshop, normalment utilitzava les tipografies 

Helveticas i feia títols simples i minimalistes que després importava al projectes i animava 

amb barridos o disolucions. 

Alguns dels títols fets d'aquesta manera són les cites dels músics o les frases dels scratchos 

del DJ. 

 

Figura 7.49: A sota: exemple d'algun títol fet amb Photoshop amb les dues Helveticas. 

 

 

En el cas del títol principal, "Junts tocant per un canvi", vaig fer-lo amb l'After Effects 

CS5, escrivint-lo, convertint la capa en una capa de màscares i aplicant-hi un efecte de 

trazado. Després d'això vaig exportar l'animació amb canal alfa, perquè quedés el fons 

transparent, i la vaig importar sobre les pistes de video, al Premiere. 

 

Figura 7.50: A sota: fotogrames de l'animació del principi, amb el títol escrivint-se sol.
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Finalment, al final del vídeo vaig decidir tornar a posar l'animació del títol i presentar als 

músics amb imatges, abans dels crèdits. 

 

Per a cada músic vaig triar algun pla que fos atractiu, simpàtic i bastant estàtic. Per tal de 

donar-li un toc més suau, vaig decidir processar els plans pels crèdits amb el TWIXTOR, 

un pluggin de l' After Effects que serveix per a simular slow motions, és a dir, cameres 

molt lentes de bona qualitat. Però per això, els plans han d'haver estat gravats, com a 

mínim, a cinquanta frames per segon, com és el cas. 

 

Després d'haver triat els plans, i haver-los processat i animat, vaig afegir-hi la capa de 

text amb el nom i la localització, i vaig animar-la amb l' efecte trazado, per simular-ne 

l'escriptura. 

Per acabar, vaig muntar els crèdits i títols finals a el projecte, amb la cançó original de 

Leonard Cohen, The Partisan. 

 

 

Figura 7.51: 

A sota: projecte de l'Adobe After Effects processasnt un pla a 50fps amb el twixtor i afegint-hi el títol animat. 
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7.2.6. Render 
	  

	  

Quan per fi es pot donar per acabat el projecte, el vídeo, amb els crèdits, dura 12 minuts. 

Ja només queda renderitzar-lo i exportar-lo en un sol arxiu de vídeo.  

 

El format escollit és .MP4 amb el codec H.264, ja que després de moltes proves al llarg 

dels últims anys ha estat el format que m'ha donat més bon resultat en relació qualitat/ 

pes, ja que comprimeix molt bé els vídeos sense perdre'n qualitat. 

 

La resolució serà HDTV 720p a 25 fps. NTSC 1280 x 720 (desentrellaçat). 

 

 

Figura 7.52 

A sota: aspecte del projecte del premiere just abans de ser exportat. 
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8. Bibliografia 

 

 

Per al procés de mescla i masterització: 

 

http://www.hispasonic.com/tutoriales/ecualizacion/38 

http://www.hispasonic.com/tutoriales/mezcla-ecualizando/2560 
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9. Referències 

Vídeos de Playing For Change: 

[1] Stand by me (2007) 

http://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM 

 

[2] No more trouble (2009) 
http://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU 

 

[3] Don’t worry (2009) 
http://www.youtube.com/watch?v=tAjFnJuk1Aw 

 

[4] One love (2009) 
http://www.youtube.com/watch?v=4xjPODksI08  

 

[5]Imagine (2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=bvFLKyAGzzI 

 

[6]Redemption song (2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=55s3T7VRQSc 

 

[7]Three little birds (2011) 
http://www.youtube.com/watch?v=eqqWfsIxbPo 

 

[8]United (2012) 
http://www.youtube.com/watch?v=6vT_7AX06UQ 
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10. Conclusió 
	  

El resultat de la realització del projecte Junts tocant per un canvi ha estat molt satisfactòri. 

Val a dir que és un treball molt ambiciós, ja que profunditza en els coneixements 
d’enregistrament i edició d’àudio assolits en la carrera, a més a més d’utilitzar un munt de 
tècniques de gravació i edició de vídeo. Per últim, també toca una mica el tema 
d’animació, tractat també al llarg de la carrera. 

En un principi aquest projecte s’encarava com una cosa pràcticament visual, però al 
començar-lo em vaig adonar que tenia una gran part de tractament d’àudio. 

El vídeo final m’agrada, però està clar que si hi hagués hagut més temps i organització per 
a fer una pre-producció més elaborada, el resultat final hauria estat millor. 

Tot i així, em sento orgullós d’haver estat capaç d’organitzar aquestes gravacions, haver fet 
una mescla i un vídeo tant digne, i haver creat un enllaç perpetu entre les persones 
implicades en aquest projecte. 
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