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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Fitxa tècnica 

Títol del videoclip: “No Tomorrow” 

Nom de la banda: Social Collision 

Cançó: “No Tomorrow” 

Gènere: videoclip musical 

Duració: 04:23 minuts 

Format original: 1920px * 1080px (Full HD) 

Data de realització: 13.03.2014 – 16.03.2014 

Guió: Laura Renart Macías 

Producció: Laura Renart Macías 

Edició i muntatge: Laura Renart Macías 
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1.2. Motivacions  

Sempre he estat amant de la música i m’agrada molt mirar videoclips. Expliquen històries, ja 

estiguin o no relacionades amb la lletra; ens traslladen a diferents mons, converteixen una 

melodia en una petita història que desperta dins nostre tot tipus de sentiments. I això és el 

que volia aconseguir amb una de les cançons del grup a on toca el meu germà. 

“Social Collision” és un grup alegre, que motiva a la gent que assisteix als seus concerts. Són 

diferents, tenen cançons fresques, divertides, i quan són a un concert gaudeixen tocant les 

seves cançons; la música és el que més els hi agrada i ho demostren a sobre d’un escenari. 

Amb el videoclip els ajudo a donar-se a conèixer, a tenir una carta de presentació, a 

promocionar la seva música. 

D’altra banda, per a mi és una experiència nova gravar un videoclip perquè durant el 

transcurs de la carrera no he tingut la oportunitat de poder realitzar-ne cap. He gaudit molt 

realitzant projectes relacionats amb el món audiovisual, sobretot amb els que estaven més 

relacionats amb el món cinèfil; m’encanta tot aquest entorn i volia arriscar-me, provar i sentir 

a la meva pròpia pell què és fer un videoclip, com es diferencia respecte altres gravacions 

i quins passos s’han de dur a terme.  

El que més m’agrada de tot aquest món audiovisual són els muntatges amb música perquè 

ens fan sentir, ens emocionen, i per a mi això és meravellós. Crec que en un vídeo és 

essencial que hi hagi música, la combinació pot donar resultats increïbles, i per això no vaig 

dubtar. 
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1.3. Objectius generals 

 Conèixer els processos de documentació prèvia a la producció que s’han de dur a 

terme a l’hora de realitzar un videoclip. 

 Planificar i estructurar un videoclip musical seguint sempre totes les fases de 

preproducció, producció i postproducció. 

 Conèixer el procediment a seguir durant la fase de producció. 

1.4. Objectius específics 

 Integrar els diferents recursos audiovisuals en el resultat final. 

 Aplicar tots els coneixements relacionats amb cadascuna de les fases assolits durant 

el transcurs de tota la carrera. 

 Comprovar que l’estètica, la gràfica i l’argument del videoclip utilitzades sigui 

coherent amb el target definit. 

 Descriure una història amb l’objectiu de poder fer-li arribar a l’espectador de la 

manera més propera possible. 

 Comparar diferents estils de videoclips per a trobar quin és el que més s’adequa al 

que vull transmetre. 
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1.5. Target 

Quan vaig escoltar la cançó i coneixent l’estil de música que fa el grup “Social Collision”, el 

primer que em va venir al cap per a definir un target va ser que el públic al que anava dirigit 

havia de ser un públic jove, amb la característica principal de que els hi agradés la música. 

La cançó té un ritme ràpid, àgil i mogut. Per això, el target ja no havia de ser únicament 

gent jove a qui li agradés la música en general, sinó que havien de ser joves animats, alegres, 

actius, a qui els agradés sortir i la música punk-rock.  
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2. DOCUMENTACIÓ 

2.1. Anàlisi del mercat 

“Social Collision” toca música punk. Aquest estil de música és un estil en el que el temes que 

es tracten a les cançons són principalment la política, la societat i la rebel·lió contra els 

“estàndards” i els cànons que s’imposen amb les modes.    

Hi ha molts grups que durant els anys han marcat la diferència amb aquest tipus de música, 

com ara “Ramones”, “The Clash” o “Sex Pistols”. Però actualment els grups més reconeguts 

dins d’aquest món de la música punk són “Green Day”, “Simple Plan”, “Offspring”, “Blink 

182”, “Sum 41”, “Rise Against” i “All Time Low”, entre d’altres. 

Tots aquests grups, normalment es decanten per realitzar videoclips que incorporen plans 

ràpids, curts i la majoria dels integrants del grup.  

Exemples 

 Green Day – “Holiday” 

      

https://www.youtube.com/watch?v=A1OqtIqzScI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A1OqtIqzScI
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 Blink 182 – “First date” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vVy9Lgpg1m8 

 

 Simple Plan – “Can't keep my hands off you” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jagBu2bqI7c 

Durant el transcurs de tota la seva carrera, molts dels grups van començar realitzant 

videoclips més destinats a adolescents. Les seves històries mostraven moments de festes a la 

piscina, diversió i temes més juvenils, com ara l’amistat o l’amor. Però, amb els anys, els seus 

videoclips i la seva música han anat madurant. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vVy9Lgpg1m8
http://www.youtube.com/watch?v=jagBu2bqI7c
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Actualment, molts d’aquests grups, com ara “Green Day” o “Rise Against”, opten per 

escriure cançons i realitzar videoclips amb més essència, amb una història i unes emocions 

que transmetre. Tot i això, la majoria coincideixen en que el centre d’atenció del videoclip 

segueixi sent el grup.   

Exemples 

 Green Day – “Stray heart” 

              

http://www.youtube.com/watch?v=sN0b-adUt9I 

 

 Rise Against – “Make it stop (September’s Children)” 

                 

https://www.youtube.com/watch?v=XP4clbHc4Xg 

http://www.youtube.com/watch?v=sN0b-adUt9I
https://www.youtube.com/watch?v=XP4clbHc4Xg
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2.2. Referents audiovisuals 

Per poder definir l’estètica del videoclip i també inspirar-me a l’hora de redactar la idea 

principal, la història del videoclip i quins tipus de pla m’agradaria gravar, el primer que he 

fet ha estat una cerca de referents audiovisuals. 

He definit quina és la història que vull explicar i quines emocions vull transmetre al públic. És 

un grup jove, amb una música molt moguda, però no volia fer el típic videoclip 

d’adolescents. Volia que tingués un rerefons que no quedés en segon pla, darrere d’una 

gran quantitat de plans dirigits només al grup.  

El meu referent més important i el que m’ha ajudat a decantar-me per explicar la història 

que composa el videoclip ha estat la pel·lícula “School of Rock”, dirigida per Richard 

Linklater i protagonitzada per Jack Black. 

 

Tràiler “School of rock”: https://www.youtube.com/watch?v=XCwy6lW5Ixc 

Aquesta pel·lícula no només va inspirar la meva història, sinó que també em va ajudar a 

definir quin tipus de relació volia que tinguessin els protagonistes.  

Per poder enfortir aquest últim punt, també m’he inspirat en les pel·lícules “Super 8”, dirigida 

per J.J. Abrams, “The Goonies”, dirigida per Richard Donner i escrita per Steven Spielberg. 

https://www.youtube.com/watch?v=XCwy6lW5Ixc
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Tràiler “Super 8”: https://www.youtube.com/watch?v=bqt9L4fIExA 

Tràiler “The Goonies”: https://www.youtube.com/watch?v=jkLy8ne_SM4 

Referents d’història 

Els vídeos que cito a continuació són videoclips que expliquen una història. Els he agafat 

com a referents perquè, tot i que la història en alguns casos no té similituts amb la meva, és 

una mica la classe de videoclip que jo vull dur a terme, en el que l’acció no es centra només 

en l’artista i el grup, sino que està més enfocat cap a una història.  

Aquests videoclips són els següents. 

 Green Day – “Stray heart” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sN0b-adUt9I 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=bqt9L4fIExA
https://www.youtube.com/watch?v=jkLy8ne_SM4
http://www.youtube.com/watch?v=sN0b-adUt9I
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 Foo Fighters – “Learn to fly” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1VQ_3sBZEm0 

 

 

 Macklemore & Ryan Lewis – “Same love” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hlVBg7_08n0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1VQ_3sBZEm0
http://www.youtube.com/watch?v=hlVBg7_08n0
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Deixant una mica de banda les històries, també he volgut incloure dins d’aquest bloc 

referents de com alguns grups enfoquen les històries que volen explicar, i vídeos que ens 

mostren una manera diferent de veure i de tractar temes que sovint es mencionen en les 

cançons.  

Aquests vídeos són els següents. 

 

 Rise Against – “Make it stop” (September's Children) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XP4clbHc4Xg 

 

 The Heart Project (Anti Bully PSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/64940210 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XP4clbHc4Xg
https://vimeo.com/64940210
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 The Strong One 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/37202189 

 

https://vimeo.com/37202189
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Referents de look 

He sel·leccionat aquests videoclips perquè són una mostra de com vull que sigui l’estètica 

del videoclip. Tenen un retoc de color molt característic i bona una qualitat, amb imatges 

molt netes i definides. 

 Avril Lavigne feat. Chad Kroeger – “Let me go” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqajUg85Ax4 

 

 Macklemore & Ryan Lewis – “Can't hold us” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2zNSgSzhBfM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AqajUg85Ax4
http://www.youtube.com/watch?v=2zNSgSzhBfM
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Referents de plans 

A l’hora de decidir-me per un cert tipus de pla en alguna de les parts del videoclip, m’he 

ajudat d’aquests vídeos musicals. Sobretot m’han inspirat per realitzar la part del concert, a 

on hi ha plans dels membres del grup i dels instruments.   

 Simple Plan – “Can't keep my hands off you” 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jagBu2bqI7c 

 

 30 Seconds to Mars – “Closer to the edge” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mLqHDhF-O28 

  

http://www.youtube.com/watch?v=jagBu2bqI7c
https://www.youtube.com/watch?v=mLqHDhF-O28
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Antirreferents 

De la mateixa manera que he trobat videoclips que m’han servit d’inspiració, també n’he 

trobat que m’han ajudat a remarcar més el que no volia fer. Aquests antirreferents són els 

següents. 

 Blink 182 – “First date” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vVy9Lgpg1m8 

 

 Katy Perry – “Last friday night” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KlyXNRrsk4A 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vVy9Lgpg1m8
https://www.youtube.com/watch?v=KlyXNRrsk4A
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 Sum 41 – “In too deep” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            http://www.youtube.com/watch?v=emGri7i8Y2Y 

 Simple Plan – “I'm just a kid” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

http://www.youtube.com/watch?v=_GOR5gvQwDI 

  

http://www.youtube.com/watch?v=emGri7i8Y2Y
http://www.youtube.com/watch?v=_GOR5gvQwDI
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3. Mètode i recursos 

3.1. Planificació inicial i final 

Planificació inicial TFG 

MES DL. DT. DC. DJ. DV. Setmana OBSERVACIONS 

SETEMBRE 

 

9 10 11 12 13 1  

16 17 18 19 20 2  

23 24 25 26 27 3  

30     

4 

 

OCTUBRE 

 1 2 3 4 PRIMERA REUNIÓ TUTORIA 

7 8 9 10 11 5 

INICI PREPRODUCCIÓ (IDEA INICIAL, 

STORYLINE, ESCALETA, GUIÓ TÈCNIC, 

ANIMATIC, PLA DE RODATGE) 

14 15 16 17 18 6  

21 22 23 24 25 7 EXÀMENS PARCIALS 

28 29 30 31  
8 

 

NOVEMBRE 

    1 FESTIU 

4 5 6 7 8 9  

11 12 13 14 15 10  

18 19 20 21 22 11  

25 26 27 28 29 12  

DESEMBRE 

2 3 4 5 6 13 FESTIU 

9 10 11 12 13 14  

16 17 18 19 20 15 EXÀMENS PARCIALS 

23 24 25 26 27  FESTIU 

30 31     FESTIU 

GENER 

  1 2 3  FESTIU 

6 7 8 9 10   

13 14 15 16 17   

20 21 22 23 24  EXÀMENS FINALS 

27 28 29 30 31  FINAL PREPRODUCCIÓ 
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SEMESTRE DE PRIMAVERA 

MES DL. DT. DC. DJ. DV. Setmana OBSERVACIONS 

FEBRER 

3 4 5 6 7 1 INICI PRODUCCIÓ (GRAVACIÓ) 

10 11 12 13 14 2  

17 18 19 20 21 3  

24 25 26 27 28 4  

MARÇ 

 

3 4 5 6 7 5  

10 11 12 13 14 6  

17 18 19 20 21 7 FINAL PRODUCCIÓ 

24 25 26 27 28 8 EXÀMENS PARCIALS 

31     

9 

 

ABRIL 

 

 

 1 2 3 4 

INICI POSTPRODUCCIÓ 

(MUNTATGE, TRACKING, COLOR 

CORRECTION) 

7 8 9 10 11 10  

14 15 16 17 18   

21 22 23 24 25 11  

28 29 30   

12 

 

MAIG 

 

   1 2  

5 6 7 8 9 13  

12 13 14 15 16 14  

19 20 21 22 23 15 EXÀMENS PARCIALS 

26 27 28 29 30   

JUNY 

 

2 3 4 5 6  FINAL POSTPRODUCCIÓ 

9 10 11 12 13  EXÀMENS FINALS 

16 17 18 19 20  REVISIÓ FINAL DE LA MEMÒRIA 

23 24 25 26 27  ENTREGA DEL TFG 

30       

JULIOL 

 

 1 2 3 4   

7 8 9 10 11   

14 15 16 17 18   
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Planificació final TFG 

La planificació final del TFG té lleugeres diferències amb la planificació inicial. Inicialment, la 

fase de preproducció del projecte s’havia de dur a terme entre els mesos octubre, 

novembre, desembre i gener, però en el meu cas aquesta part es va allargar els mesos de 

febrer i a principis de març per falta de temps. 

La producció va tenir el seu inici el 13 de març, un mes més tard que l’esmentat en el 

calendari inicial degut a la falta de material per llogar a les dates anteriors, i va finalitzar el 

16 del mateix mes, estant dins del període de producció del calendari. 

Finalment, la postproducció es va inicial a l’abril i va finalitzar a principis de juny, tal com 

s’indicava al calendari inicial.  

Planificació final del projecte 
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Planificació final de la preproducció 

 

Planificació final de la producció 

 

Planificació final de la postproducció 
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3.2. Equip tècnic 

 2 Càmeres Canon 7D. 

 Objectius Canon 18-105 mm, 50 mm i 14-70 mm. 

 Pantalla externa. 

 Drunner + Follow Focus. 

 Slider. 

 Grua Kietacam. 

 Trípode gran. 

 Trípode mitjà.  

 Bateries per a les càmeres. 

 Ordinador portàtil Sony Vaio. 

 Claqueta. 

3.3. Equip humà 

 Directora: Laura Renart Macías. 

 Guionista: Laura Renart Macías. 

 Càmera: Laura Renart Macías.  

 2n Càmera: David Santiago Baladés. 

 Scripts: David Santiago Baladés, David Renart Macías, Noelia Simón Pérez. 

 Claquetista: David Santiago Baladés, Ana Belén Ángela Macías Llanos. 

 Actrius principals: Anna Serra Macías, Paula Boza Nielfa. 

 Actor principal: David Boza Nielfa. 

 Integrants grup “Social Collision”: Víctor Aiza García, David Renart Macías, Guillem 

Bonilla Díaz, Àlex Castro Pineda.  

 Integrants del grup “Social Collision” (adults): Eduard Renart, Javier Boza Macías, 

Josep Castro Ortega, Juan Aiza, 

 Pare nena: Jordi Serra Delcort. 

 Pare germans: Enrique Boza Macías. 

 Porter: Xavi “del GRA”. 

 Figurants concert: Laura Renart Macías, David Renart Macías, Noelia Simón Pérez, 

Víctor Aiza García, Guillem Bonilla Díaz, Àlex Castro Pineda, Xavi “del GRA”, Juan Aiza. 
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4. Procediment 

4.1. Preproducció 

4.1.1. Idea inicial 

La meva primera idea consistia en explicar la història sobre uns avis que, quan eren joves, 

eren un grup de música punk amb molt d’èxit. El videoclip començaria amb una part sense 

música en el que l’espectador coneixeria als avis. Després entraríem dins dels records de 

quan formaven part del grup “Social Collision”, i a partir d’aquí s’explicaria una petita història 

sobre unes noies obsessionades amb ells. 

Quan vaig començar a desenvolupar amb més profunditat aquesta idea, vaig veure que 

no tenia força i que existia la possibilitat de que acabés fent un videoclip típic, com els que 

realment no volia realitzar. 

Vaig deixar de banda aquesta idea, però no del tot. La primera part, la part sense música, 

em semblava interessant i original, i per això la vaig introduir dins de la nova idea. 

Diferents tipus de vídeos i videoclips, cercant per la xarxa referents que m’ajudessin a donar 

forma a una nova idea, em van portar cap a la pel·lícula “School of Rock”, que em va 

proporcionar una nova idea, amb més força, originalitat i que va incrementar la meva 

motivació cap el treball. Aquesta nova idea és la que finalment he desenvolupat fins al final. 

El videoclip està format per dos parts: la primera part és sense música i la segona és amb 

tota la cançó. 

A la primera part comença en un garatge, on els quatre membres del grup, ja més grans, 

ordenen caixes. Un d’ells, quan deixa una de les caixes, troba un objecte que els hi van 

donar uns nens després d’un dels seus concerts. En aquest moment comença la segona 

part.  

La part amb música explica la història de tres nens que estudien a una escola de música 

clàssica i pertanyen a una família rica, la qual imposa unes normes molt estrictes als 

protagonistes. 

Un dia, els nens veuen un cartell del concert del seu grup preferit, “Social Collision”, que 

oferiran a la seva ciutat. En aquest moment, duen a terme un pla per poder assistir-hi. 

Després d’un viatge emocionant cap el concert, els nens aconsegueixen assistir al concert 

i, a més a més, accedeixen als bastidors per a conèixer el grup. Allà, els hi donen l’objecte 

que, durant la primera part del videoclip, un dels membres troba a la caixa. 

El videoclip acaba just quan els nens els hi donen l’obsequi. 
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4.1.2. Storyline 

Vaig elaborar un primer storyline amb la primera idea, però quan em vaig decidir per la idea 

final, vaig modificar l’storyline. 

A més a més, vaig afegir un pla B i un pla C a l’storyline original per tal de continuar endavant 

amb tot el rodatge tot i els possibles handicaps que poguessin sorgir. 

Aquest és l’storyline final. 

 

Pla A (membres del grup + pares + nens) 

Introducció (sense cançó) 

La història comença en un garatge, on els quatre membres del grup, ja més grans, recullen 

caixes. Llavors, un d’ells troba un objecte que els hi van regalar uns nens després de que 

tocaren en un concert quan eren joves. En aquest moment, tots comencen a recordar 

aquell dia. 

(Començament del flashback amb cançó) 

Plantejament 

Un grup de nens que formen part d’unes famílies ben posicionades, tenen inquietuds 

contràries a les dels seus pares. Aquests volen que els seus fills estudiïn música clàssica 

perquè, per a ells, és la millor música que existeix, però els nens són grans amants de la 

música punk. Tot i això, obeeixen als seus pares i estudien música clàssica, però a la sortida 

de l’escola es reuneixen per escoltar música punk. 

Nus 

Un dia, els nens veuen un cartell en el que s’anuncia el concert que el seu grup preferit, 

“Social Collision”, oferiran en un recinte situat a la seva ciutat. Primer, els hi demanen permís 

als seus pares per a poder assistir, però aquests no els hi donen el seu consentiment. En aquest 

instant, els nens ideen un pla per a poder anar al concert sense que els seus pares se 

n’adonin. 

Desenllaç 

Finalment, després de passar per alguna aventura, aconsegueixen assistir al concert. Quan 

aquest finalitza, els nens entren al camerino del grup per a regala’l-s’hi un obsequi que ells 

mateixos han fet.  

(Final del flashback) 

 

 

 



 
26 TFG – No Tomorrow 

Pla B (per si un o més dels pares falla) 

El meu pla B consisteix en que, en comptes de que surtin els quatre pares, surti només un 

d’ells i sigui al garatge ordenant caixes. En una d’elles, trobarà un objecte i llavors 

començarà el flashback. 

Mentre es van veient imatges d’ells quan eren joves, havia pensat intercalar imatges de 

l’actualitat; és a dir, es veuria el pare “protagonista” buscant el telèfon de la resta de pares 

que formaven part del grup, trucant-los, etc. 

 

Pla C (per si solament disposo d’un/a nen/a) 

El meu pla C es resumeix en que només faci el paper un únic nen. La història seria la mateixa 

però només d’un nen. Es mostrarien moments quotidians de la vida d’aquest nen.  
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4.1.3. Escaleta 

Per organitzar i separar cada bloc de la història, i per a començar a donar forma a aquesta, 

he realitzat una escaleta únicament de la segona part del videoclip, ja que és la part més 

extensa. 

 

1. CLASSE DE MÚSICA CLÀSSICA 

Es veurà com els nens fan classe de música clàssica, i cadascú d’ells tocarà un instrument. 

 

2. SORTIDA DE L’ESCOLA 

Els nens surten tots junts de l’escola per marxar cap a casa. 

 

3. LA TORNADA CAP A CASA 

Els 4 nens aniran parlant de grups i música punk mentre van de camí cap a casa.  

També es veurà com arriben i entren a casa. 

 

4. MÚSICA PROHIBIDA 

Es veurà un o dos plans per a cada nen de com els seus pares els hi prohibeixen tot el que 

està relacionat amb la música punk (tot això passarà a les cases de cada nen). 

 

5. CONCERT A LA CIUTAT 

Quan tornen cap a casa, els nens veuen cartells del seu grup preferit, Social Collision, 

enganxats per tot arreu. Cadascun d’aquests cartells informa que actuarà a la ciutat. 

Llavors, cada nen agafa un cartell per endur-se’l a casa.  

 

6. NO TENIU PERMÍS 

Els nens, ensenyant els cartells, els hi demanen als seus pares permís per a poder assistir al 

concert, però aquests es neguen rotundament, agafant els cartells i llençant-los a la 

paperera, etc. (tot això passarà a casa de cada nen). 

 

7. TRAÇAR UN PLA 

Els 4 nens, al veure que els seus pares no canviaran de parer, es reuneixen a un parc (o a un 

altre lloc) i decideixen traçar un pla per poder anar al concert sense que els seus pares se 

n’adonin. 
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8. LA NIT DEL CONCERT 

Es veurà com els nens escapen de casa seva, es reuneixen tots en un punt i se’n van cap el 

concert, corrent, agafant transport públic, etc. 

 

9. EL CONCERT 

A escena es veurà el grup Social Collision tocant i com els nens arriben i gaudeixen del 

concert. 

 

10. ENTRE BASTIDORS 

Quan acaba el concert, els nens es colen entre bastidors i els hi regalen al grup un cartell fet 

per ells, on sortiran els nens imitant als membres del grup. 
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4.1.4. Guió tècnic 

El guió tècnic està format per 12 seqüències, de les quals la primera és la introducció, la part 

sense música. 

Durant el rodatge vaig haver de fer alguns canvis, sobretot canvis de plans. 

Primerament, el pla número 6 de la seqüència 1 de la part introductòria, en el guió, té una 

transició d’un fos cap a negre com a nexe entre la primera part i el videoclip, però un cop 

vaig muntar el videoclip, em va semblar millor opció canviar aquesta transició per un 

encadenat. 

Pel que fa la part amb música, a la primera seqüència hi ha un canvi de pla. El pla 1 no és 

un pla general del passadís de l’escola, sinó un pla general de l’exterior de l’escola. 

A la seqüència 4 pla 7 vaig optar per, en comptes de fer un travelling horitzontal, fer que 

aquest pla es partís en 2 plans: un pla detall del dit del pare assenyalant la taula i un pla 

detall dels cd’s sobre la taula. 

A la seqüència 6 pla 1 hi vaig introduir un travelling horitzontal per a que no fos tan estàtic i 

així donar-li més riquesa, ja que és un pla una mica llarg. A aquesta mateixa seqüència però 

al pla 3, vaig canviar l’angulació perpendicular per una angulació zenital i hi vaig afegir un 

travelling de retrocés. 

Per últim, la seqüència 10 no és exactament com s’explica en el guió. Durant la gravació 

vaig haver d’improvisar, ja que amb els plans especificats al guió em quedaven forats sense 

omplir a tota la última part del videoclip. Per aquest motiu i tenint en compte el ritme de la 

música, el número de plans al muntatge és superior al del guió i l’ordre no és el mateix.  
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Part sense música (inici) 

SEQ. 1. EXT. GARATGE. DIA  

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

1 1 PG del garatge. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Es veu el garatge, amb la 

porta oberta, i els 4 

components del grup, ja 

grans, movent caixes. 

Àudio carrer. 

1 2 PA d’un dels components. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Un dels components 

porta una caixa mentre 

s’apropa a la càmera. 

1 3 PD de la caixa. 

Angulació picada. 

Transició per tall. 

L’home deixa la caixa al 

terra i se n’adona que 

d’aquesta surt un paper. 

S’ajup per veure-ho millor. 

1 4 PMC de l’home. 

Angulació contrapicada. 

Transició per tall. 

Es mostra la cara de 

curiositat del component. 

Seguidament, fa el gest 

d’agafar el paper. 

1 5 PD de la caixa. 

Angulació picada. 

Transició per tall. 

El component agafa el 

paper i el desplega. 

1 6 PML dels components. 

Angulació perpendicular. 

Transició per fos. 

L’home mira el paper i 

darrere seu comencen a 

aparèixer els altres 

components del grup, tot 

interessant-se pel que 

està mirant. A partir 

d’aquest moment, 

comencen a recordar 

aquell dia. 

 

  



 
31 TFG – No Tomorrow 

Part amb música 

SEQ. 1. INT. ESCOLA. DIA 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

1 1 PG del passadís de 

l’escola. 

Angulació perpendicular. 

Travelling lateral. 

Transició per tall. 

Es veu un dels passadissos 

de l’escola. 

Cançó. 

1 2 PML de les dues nenes. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Surten dues de les 

protagonistes tocant els 

seus instruments. 

1 3 PML del nen. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Surt el nen en una classe, 

estudiant. 

 

SEQ. 2. EXT. ESCOLA. DIA 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

2 1 PG de la porta de l’escola. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els nens surten de l’escola 

i es reuneixen a la porta 

per marxar a casa. 

Cançó. 

 

SEQ. 3. EXT. CARRER. DIA 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

3 1 PML dels nens. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els nens parlen entre ells 

mentre van cap a casa. 

Cançó. 

3 2 PG dels nens. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Un es para i es dirigeix a la 

porta de casa seva 

mentre diu adéu als altres. 

Aquests continuen 

caminant. 

 

  



 
32 TFG – No Tomorrow 

SEQ. 4. INT. CASES DELS NENS. NIT 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

4 1 PC de la televisió. 

Angulació perpendicular. 

Travelling d’aproximació. 

Transició per tall. 

La nena està de genolls al 

terra mirant un concert 

dels Social Collision per la 

TV. 

Cançó. 

4 2 PML nena. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

La nena entra a la cuina 

amb una revista de 

música punk. El seu pare 

es dirigeix cap a ella i li 

treu bruscament. Després 

l’agafa pel braç i se 

l’emporta. 

4 3 PD dels peus. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Es veu com la nena i el 

seu pare pugen per les 

escales. 

4 4 PA del pare i la nena. 

Angulació contrapicada 

(lleu). 

Transició per tall. 

Els dos entren a 

l’habitació de la nena i el 

pare l’obliga a seure a la 

cadira. Després li posa 

sobre la taula el violí i una 

partitura. 

4 5 PG de l’habitació d’un 

altre protagonista. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els germans són al llit 

escoltant música punk 

amb el discman. Entra el 

seu pare i els hi treu. 

4 6 PS des dels ulls de la nena. 

Angulació contrapicada. 

Transició per tal. 

Es veu com el pare els 

renya per escoltar 

aquesta música. 

4 7 PD de la mà de la mare 

que passa a PD del 

prestatge. 

Angulació contrapicada. 

Travelling horitzontal. 

Transició per tall. 

El pare li assenyala cap a 

un prestatge ple de 

cassettes de música 

clàssica. 
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SEQ. 5. EXT. CARRER. DIA 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

5 1 PD dels peus dels nens. 

Angulació perpendicular 

Travelling lateral. 

Transició per tall. 

Es veu als nens caminant, 

però només es veuran els 

peus. 

Cançó. 

5 2 PML dels nens. 

Angulació perpendicular. 

Travelling d’aproximació. 

Transició per tall. 

Els nens són d’esquena a 

la càmera. Es veu com 

agafen uns cartells 

enganxats en una paret i 

se’n van. 

 

SEQ. 6. INT. CASES DELS NENS. DIA 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

6 1 PA dels germans. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els dos nens li ensenyen el 

cartell al seu pare, que és 

assegut al sofà. Els hi 

demana permís però el 

pare s’aixeca i els hi treu 

el cartell, fent-li veure que 

no aniran al concert.  

Cançó. 

6 2 PD de la cara de la nena. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

La nena tindrà la cara 

tapada amb les mans. 

Està plorant mentre el seu 

germà la consola. 

6 3 PG de l’habitació. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

La nena està plorant 

perquè no el deixen anar 

al concert. Es veu el 

cartell trencat al terra i el 

seu germà al seu costat, 

trist. 

 

SEQ. 7. EXT. PATI ESCOLA. DIA 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

7 1 PD del terra. 

Angulació zenital. 

Travelling de retrocés. 

Transició per tall. 

Es veu el cartell i un mapa 

fet pels nens al terra. Els 

nens van fent senyals, 

donant a entendre que 

tenen un pla per escapar-

se de casa i anar al 

concert.  

Cançó. 
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SEQ. 8. INT. CASES DELS NENS. TARDA - NIT 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

8 1 PML de la nena. 

Angulació perpendicular. 

Travelling de seguiment. 

Transició per tall. 

Corre cap a la porta per 

marxar cap el concert.  

Cançó. 

8 2 PC dels germans. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els dos germans es 

preparen les coses 

ràpidament i marxen 

corrents cap al concert. 

8 3 PC de la nena a PD del 

pom de la porta. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Es veu com la nena surt 

per la porta i tanca la 

porta. 

8 4 PD del pom de la porta. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Es veu com es tanca la 

porta de casa dels 

germans. 

 

SEQ. 9. EXT. CARRER. TARDA - NIT 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

9 1 PA dels nens. 

Angulació contrapicada. 

Transició per tall. 

Els nens corren seguint les 

indicacions del mapa 

que porten a les mans. 

Cançó. 

9 2 PC dels nens. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els nens esperen en una 

parada d’autobús. 

9 3 PG dels nens. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els nens són a un pas de 

zebra esperant. Quan el 

semàfor es posa en verd, 

creuen la carretera. 

 

SEQ. 10. INT. CONCERT. NIT  

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

10 1 PD de l’amplificador a PG 

del grup. 

Angulació perpendicular. 

Travelling de retrocés. 

Transició per tall. 

Es veu com encenen 

l’amplificador. La càmera 

va cap enrere i es va 

veien a tot el grup sobre 

l’escenari. Comencen a 

tocar i la gent comença a 

ballar, a saltar, etc.  

Cançó. 

10 2 PML dels nens (des de les 

seves esquenes). 

Angulació perpendicular. 

Els nens corren entre la 

gent per arribar fins a 
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Transició per tall. primera fila i veure al seu 

grup preferit. 

10 3 PC dels nens. 

Angulació picada. 

Transició per tall. 

Els nens són a primera fila. 

Es miren entre ells, 

somrient, i comencen a 

gaudir del concert. 

10 4 PMC del cantant. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Pla del cantant. 

10 5 PG del bateria (des de 

darrere). 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall 

Pla del bateria. 

10 6 PMC del baixista a PD del 

baix. 

Angulació perpendicular. 

Travelling vertical. 

Transició per tall. 

Pla que comença amb la 

cara del baixista i acaba 

a la zona de les cordes 

del baix. 

10 7 PD de la guitarra. 

Angulació perpendicular. 

Travelling lateral recorrent 

el pal de la guitarra. 

Transició per tall. 

Pla de com els dits del 

guitarrista van tocant. 

10 8 PC del tot el grup. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Surt tot el grup tocant. 

10 9 PD del micròfon. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Es veu la boca del 

cantant davant del 

micròfon. 

10 10 PC dels nens. 

Angulació picada. 

Transició per tall. 

Els nens s’emocionen i 

canten la cançó. 

10 11 PA del bateria. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Es veu al bateria tocant 

amb èmfasi. 

10 12 PML del guitarra i el baix. 

Angulació contrapicada. 

Transició per tall. 

El segon guitarra i el baix 

es posen un al costat de 

l’altre i toquen. 

10 13 PC dels nens. 

Angulació picada. 

Transició per tall. 

Els nens ballen amb 

entusiasme. 

10 14 PC del grup. 

Angulació perpendicular. 

Travelling lateral (lleu). 

Transició per tall. 

Es veu al grup tocant. Es 

van movent per l’escenari 

mentre la càmera es 

mou. 
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SEQ. 11. INT. BASTIDORS. NIT 

SEQ PLA IND. TÈC. IMATGE ÀUDIO 

11 1 PC del grup. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els membres del grup són 

asseguts a un sofà, 

contents, menjant i  

parlant sobre el concert.  

Cançó. 

11 2 PA dels nens. 

Angulació perpendicular. 

Transició per tall. 

Els nens entren als 

bastidors per veure als 

seus ídols. Es dirigeixen 

cap al grup i els hi donen 

un paper. 

11 3 PD del paper. 

Angulació picada. 

Transició per encadenat. 

Es veu el paper que els hi 

donen els nens als 

membres del grup. És un 

muntatge d’una de les 

portades del disc de 

Social Collision però amb 

les cares dels nens.  

Amb la transició, aquest 

pla s’enllaçarà amb un 

altre a on es veurà aquest 

paper però agafat pel 

mateix membre del grup 

anys més tard. 
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4.1.5. Storyboard 

Abans de dur a terme l’animatic, vaig fer un storyboard al mateix temps que elaborava el 

guió tècnic per tal de visualitzar millor els plans de cada seqüència. 

En un principi, l’storyboard es fa mitjançant vinyetes, dibuixos. En el meu cas, es va fer amb 

dibuixos però també amb fotografies. Vaig utilitzar nines que simbolitzessin als protagonistes 

de la història i vaig fotografiar l’acció amb les indicacions especificades al guió tècnic.   

Vaig fer-ho només dels plans de la història, ja que aquesta part anava sense música i, tot i 

que la introducció tenia guió tècnic, no calia saber el timing de cada pla. 

Pel que fa la part del concert, únicament vaig introduir títols indicant el número de 

seqüència, el pla i l’acció amb la finalitat de calcular aproximadament el timing, 

característica que es va veure afectada més endavant, quan ja es va gravar tot el material. 
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4.1.6. Animatic 

Per tal de visualitzar de millor manera el resultat aproximat del videoclip, vaig realitzar 

l’animatic seguint el guió tècnic. El programa que he utilitzat ha estat l’Adobe Premiere. 

Com que, durant el rodatge, el guió tècnic ha sofert alguns canvis i l’animatic és el guió 

tècnic però en imatges, aquest últim no és del tot fidel al resultat final. Per tant, només he 

pogut utilitzar parts de l’animatic com a guia per fer el muntatge. 
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4.1.7. Documents de preproducció 

Per organitzar i agilitzar el rodatge del videoclip, he dut a terme un pla de rodatge desglossat 

en 5 documents: localitzacions, càsting, pla de rodatge per dies, pla de rodatge per plans i 

notes de rodatge. 

En el primer document he especificat les 6 localitzacions a on es van gravar les diferents 

seqüències. 

El segon document consta de les fitxes de cada actor que ha participat en la gravació. Per 

cadascun d’ells, hi ha especificat el vestuari i l’atrezzo, així com fotografies dels actors i 

actrius amb les seves corresponents robes. 

En el tercer i quart document hi ha especificat quines seqüències i plans es gravaran durant 

els quatre dies de rodatge, el lloc a on es gravaran, els actors i/o actrius implicats i tot el 

material necessari. 

Per últim, en el cinquè document hi ha apuntat els plans gravats i el número de tomes que 

han calgut per a obtenir el resultat desitjat.  Aquest document m’ha ajudat molt a l’hora del 

muntatge, ja que m’ha permès agilitzar el procés sense necessitat d’anar revisant tota la 

quantitat de material gravat. 

Els documents 3, 4 i 5 han estat molt útils sobretot per plantejar el rodatge, organitzar-lo, 

preparar-ho amb antelació i per realitzar el muntatge correctament.   
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Pla de rodatge 

 

DOCUMENT 1 

Localitzacions. 

 

DOCUMENT 2 

Càsting. 

 

DOCUMENT 3 

Pla de Rodatge (per dies) 

 

DOCUMENT 4 

Pla de Rodatge (per plans) 

 

DOCUMENT 5 

Shooting. Notes de Rodatge. 
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DOCUMENT 1. LOCALITZACIONS 

 

 

LOCALITZACIÓ 1 

 

LLOC: Equipament juvenil GRA (Granollers) 

DIES DE RODATGE: 1 

 

 

DATES: 13-03-2014                                                                DURACIÓ RODATGE: 5h 

 

 

PLANS: INT.TARDA - NIT 

 

 

ACCÉS (TRANSPORT): Cotxe privat 

 

 

DISPONIBILITAT (TIPUS): Privat. Reserva de la sala principal i d’una segona sala. 

 

 

EQUIP TÈCNIC  

 

- Càmera Canon 7D.  

- Objectius 18-105 mm, 50 mm i 14-70 mm Canon. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Slider. 

- Grua Kietacam. 

- Trípode Gran i Mitjà. 

- Claqueta. 

- Bateries. 

- Ordinador portàtil. 

 

 

OBSERVACIONS/ IMATGES 
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DOCUMENT 1. LOCALITZACIONS 

 

 

LOCALITZACIÓ 2 

 

LLOC: Institut d’Ensenyament Secundari Celestí Bellera (Granollers) 

DIES DE RODATGE: 1 

 

 

DATES: 14-03-2014                                                                DURACIÓ RODATGE: 2h 

 

 

PLANS: INT.DIA I EXT.DIA 

 

 

ACCÉS (TRANSPORT): Cotxe privat 

 

 

DISPONIBILITAT (TIPUS): Privat. Permís concedit pel director de l’institut. 

 

 

EQUIP TÈCNIC  

 

- Càmera Canon 7D.  

- Objectius 18-105 mm, 50 mm i 14-70 mm Canon. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Slider. 

- Grua Kietacam. 

- Trípode Gran i Mitjà. 

- Claqueta. 

- Bateries. 

 

 

OBSERVACIONS/ IMATGES 
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DOCUMENT 1. LOCALITZACIONS 

 

 

LOCALITZACIÓ 3 

 

LLOC: Garatge (Cànoves) 

DIES DE RODATGE: 1 

 

 

DATES: 15-03-2014                                                                DURACIÓ RODATGE: 4h 

 

 

PLANS: EXT.DIA 

 

 

ACCÉS (TRANSPORT): Cotxe privat 

 

 

DISPONIBILITAT (TIPUS): Privat. Propietat d’un familiar. 

 

 

EQUIP TÈCNIC  

 

- Càmera Canon 7D.  

- Objectius 18-105 mm, 50 mm i 14-70 mm Canon. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Slider. 

- Trípode Gran i Mitjà. 

- Claqueta. 

- Bateries. 

 

 

OBSERVACIONS/ IMATGES 

 

   
 

 

 

  



 
44 TFG – No Tomorrow 

 

DOCUMENT 1. LOCALITZACIONS 

 

 

LOCALITZACIÓ 4 

 

LLOC: Carrer 

DIES DE RODATGE: 1 

 

 

DATES: 15-03-2014                                                                DURACIÓ RODATGE: 3h 

 

 

PLANS: EXT.DIA 

 

 

ACCÉS (TRANSPORT): A peu. 

 

 

DISPONIBILITAT (TIPUS): Públic. 

 

 

EQUIP TÈCNIC  

 

- Càmera Canon 7D.  

- Objectius 18-105 mm, 50 mm i 14-70 mm Canon. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Claqueta. 

- Bateries. 

 

 

OBSERVACIONS/ IMATGES 
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DOCUMENT 1. LOCALITZACIONS 

 

 

LOCALITZACIÓ 5 

 

LLOC: Casa 1. 

DIES DE RODATGE: 1 

 

 

DATES: 16-03-2014                                                                DURACIÓ RODATGE: 3h 

 

 

PLANS: INT.DIA 

 

 

ACCÉS (TRANSPORT): --- 

 

 

DISPONIBILITAT (TIPUS): Privat. Casa meva. 

 

 

EQUIP TÈCNIC  

 

- Càmera Canon 7D.  

- Objectius 18-105 mm, 50 mm i 14-70 mm Canon. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Slider. 

- Grua Kietacam. 

- Trípode Gran i Mitjà. 

- Claqueta. 

- Bateries. 

 

 

OBSERVACIONS/ IMATGES 
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DOCUMENT 1. LOCALITZACIONS 

 

 

LOCALITZACIÓ 6 

 

LLOC: Casa 2. 

DIES DE RODATGE: 1 

 

 

DATES: 16-03-2014                                                                DURACIÓ RODATGE: 3h 

 

 

PLANS: INT.DIA 

 

 

ACCÉS (TRANSPORT): Cotxe. 

 

 

DISPONIBILITAT (TIPUS): Privat. Propietat d’un familiar. 

 

 

EQUIP TÈCNIC  

 

- Càmera Canon 7D.  

- Objectius 18-105 mm, 50 mm i 14-70 mm Canon. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Slider. 

- Trípode Gran i Mitjà. 

- Claqueta. 

- Bateries. 

 

 

OBSERVACIONS/ IMATGES 
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DOCUMENT 2. CÀSTING 

 

 

PERSONATGE 1: Nena 1 (Protagonista 1) 

 

VESTUARI:  

1. Uniforme de l’escola, composat 

per una brusa blanca, faldilla de 

quadres, mitjons alts blancs i 

sabates. 

2. Abric, texans, Converse i bossa.  

 

ATREZZO: Motxilla, bossa, violí.  

 

 

ACTRIU: Anna Serra Macías 

 

     
 

 

PERSONATGE 2: Nena 2 (Protagonista 2) 

 

VESTUARI:  

1. Uniforme de l’escola, composat 

per una brusa blanca, faldilla de 

quadres, mitjons alts blancs i 

sabates. 

2. Abric, texans, Converse i bossa.  

 

ATREZZO: Motxilla, bossa. 

 

 

ACTRIU: Paula Boza Nielfa 
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PERSONATGE 3: Nen (Protagonista 3) 

 

VESTUARI:  

1. Uniforme de l’escola, composat 

per una samarreta blanca, texans 

i bambes. 

2. Abric, texans i botes. 

 

ATREZZO: Motxilla. 

 

 

ACTOR: David Boza Nielfa 

 

     
 

 

PERSONATGE 4: Guitarra i cantant de 

Social Collision 

 

VESTUARI: Samarreta negra de màniga 

curta, armilla texana, texans grisos i 

bambes Converse. 

 

ATREZZO: Guitarra. 

 

 

ACTOR: Víctor Aiza García 
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PERSONATGE 4: Bateria de Social Collision 

 

VESTUARI: Samarreta negra sense 

mànigues, texans grisos i bambes 

Converse. 

 

ATREZZO: Bateria. 

 

 

ACTOR: David Renart Macías 

 

 
 

 

PERSONATGE 4: Baix de Social Collision 

 

VESTUARI: Samarreta negra sense 

mànigues, texans negres i bambes Vans. 

 

ATREZZO: Baix. 

 

 

ACTOR: Guillem Bonilla Díaz 
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PERSONATGE 4: Segon guitarra de Social 

Collision 

 

VESTUARI: Samarreta negra, jaqueta 

texana amb caputxa i les mànigues de 

cuir, texans i bambes Converse. 

 

ATREZZO: Guitarra. 

 

 

ACTOR: Àlex Castro Pineda 

 

 
 

 

PERSONATGE 4: Pare 1 

 

VESTUARI: Polo a ratlles blanc i blau, 

texans i sabates. 

 

ATREZZO: Ulleres. 

 

 

ACTOR: Jordi Serra Delcort 
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PERSONATGE 5: Pare 2 

 

VESTUARI: Camisa a ratlles blava i 

blanca, texans i sabates. 

 

ATREZZO: --- 

 

 

ACTOR: Enrique Boza Macías 

 

 
 

 

PERSONATGE 6: Home de seguretat 

 

VESTUARI: Dessuadora blava, texans i 

bambes 

 

ATREZZO: --- 

 

 

ACTOR: Xavi 
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PERSONATGE 7: Víctor de Social Collision 

(adult) 

 

VESTUARI: Polo de ratlles blanc y negre, 

texans i sabates negres. 

 

ATREZZO: --- 

 

 

ACTOR: Juan Aiza Díaz 

 

 
 

 

PERSONATGE 8: David de Social Collision 

(adult) 

 

VESTUARI: Jersei gris, texans i botes 

marrons. 

 

ATREZZO: --- 

 

 

ACTOR: Eduard Renart 
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PERSONATGE 9: Guillem de Social 

Collision (adult) 

 

VESTUARI: Forro polar blau marí, 

pantalons grisos i bambes grises. 

 

ATREZZO: --- 

 

 

ACTOR: Javier Boza Macías 

 

 
 

 

PERSONATGE 10: Àlex de Social Collision 

(adult) 

 

VESTUARI: Samarreta negra, dessuadora 

blanca i verda, texans i bambes 

blanques 

 

ATREZZO: --- 

 

 

ACTOR: Josep Castro Ortega 
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DOCUMENT 3. PLA DE RODATGE (PER DIES) 

 

Full nº: 1 

TÍTOL: No Tomorrow                                 PRODUCTORA: Laura Renart Macías 

DIA DE RODATGE nº: 1 DATA:  13/03/2014                                 HORA: 17.00h 

INT. TARDA - NIT  

LOCALIZACIÓ: Equipament Juvenil GRA (Granollers). 

SEQ. 10             PLANS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

SEQ. 11             PLANS 1, 2, 3 

PRESES 

 

RODATGE 

TEMPS (DURACIÓ RODATGE): 5h 

PERSONATGES 

- Els 3 nens/es protagonistes. 

- Els 4 membres del grup Social Collision. 

FIGURACIÓ I ESPECIALISTES 

- Extres que faran de públic en el concert. 

ATREZZO/ DECORATS 

- Instruments. 

- Escenari. 

- Il·luminació. 

MATERIAL TÈCNIC 

- Càmera Canon 7D. 

- Pantalla externa. 

- Trípode. 

- Slider. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Claqueta. 

 

OBSERVACIONS 
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DOCUMENT 3. PLA DE RODATGE (PER DIES) 

 

Full nº: 2 

TÍTOL: No tomorrow                                 PRODUCTORA: Laura Renart Macías 

DIA DE RODATGE nº: 2 DATA:  14/03/2014                                 HORA: 17.00h 

INT. DIA i EXT. DIA  

LOCALIZACIÓ: Institut Celestí Bellera (Granollers). 

SEQ. 1               PLANS 1, 2, 3 

SEQ. 2               PLANS 1 

SEQ. 7               PLANS 1 

PRESES 

 

RODATGE 

TEMPS (DURACIÓ RODATGE): 2h 

PERSONATGES 

- Els 3 nens protagonistes. 

FIGURACIÓ I ESPECIALISTES 

- Extres que faran d’estudiants. 

ATREZZO/ DECORATS 

- Instruments. 

- Mapa. 

MATERIAL TÈCNIC 

- Càmera Canon 7D. 

- Pantalla externa. 

- Trípode. 

- Slider. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Grua Kietacam. 

- Claqueta. 

 

OBSERVACIONS 
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DOCUMENT 3. PLA DE RODATGE (PER DIES) 

 

Full nº: 3 

TÍTOL: No tomorrow                                 PRODUCTORA: Laura Renart Macías 

DIA DE RODATGE nº: 3 DATA:  15/03/2014                                 HORA: 09.00h 

EXT.DIA  

LOCALIZACIÓ: Garatge (Cànoves). 

SEQ. 1 (sense música)              PLANS 1, 2, 3, 4, 5, 6 

PRESES 

 

RODATGE 

TEMPS (DURACIÓ RODATGE): 2h 30’ 

PERSONATGES 

- Els 4 homes que faran dels membres del grup uns quants anys després. 

 

FIGURACIÓ I ESPECIALISTES 

----- 

ATREZZO/ DECORATS 

- Caixes de cartró. 

- Cartell. 

MATERIAL TÈCNIC 

- Càmera Canon 7D. 

- Pantalla externa. 

- Trípode. 

- Slider. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Claqueta. 

 

OBSERVACIONS 
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DOCUMENT 3. PLA DE RODATGE (PER DIES) 

 

Full nº: 4 

TÍTOL: No tomorrow                                 PRODUCTORA: Laura Renart Macías 

DIA DE RODATGE nº: 3 DATA:  15/03/2014                                 HORA: 16.00h 

EXT. DIA  

LOCALIZACIÓ: Carrer 

SEQ. 3               PLANS 1, 2 

SEQ. 5               PLANS 1, 2 

SEQ. 9               PLANS 1, 2, 3 

PRESES 

 

RODATGE 

TEMPS (DURACIÓ RODATGE): 3h 

PERSONATGES 

- Nens protagonistes. 

 

FIGURACIÓ I ESPECIALISTES 

- Gent del carrer. 

ATREZZO/ DECORATS 

- Cartell. 

- Mapa. 

MATERIAL TÈCNIC 

- Càmera Canon 7D. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Claqueta. 

 

OBSERVACIONS 
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DOCUMENT 3. PLA DE RODATGE (PER DIES) 

 

Full nº: 5 

TÍTOL: No tomorrow                                 PRODUCTORA: Laura Renart Macías 

DIA DE RODATGE nº: 4 DATA:  16/03/2014                                 HORA:10.00h 

INT. DIA  

LOCALIZACIÓ: Casa 1. 

SEQ. 4               PLANS 1, 2, 3, 4 

SEQ. 6               PLANS 2, 3 

SEQ. 8               PLANS 1, 2 

PRESES 

 

RODATGE 

TEMPS (DURACIÓ RODATGE): 3h 

PERSONATGES 

- Nena protagonista. 

FIGURACIÓ I ESPECIALISTES 

- Pare. 

ATREZZO/ DECORATS 

- Revista de música punk. 

- Televisió antiga. 

- Partitura. 

- Violí. 

- Faristol. 

MATERIAL TÈCNIC 

- Càmera Canon 7D. 

- Pantalla externa. 

- Trípode. 

- Slider. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Claqueta. 

 

OBSERVACIONS 
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DOCUMENT 3. PLA DE RODATGE (PER DIES) 

 

Full nº: 6 

TÍTOL: No tomorrow                                 PRODUCTORA: Laura Renart Macías 

DIA DE RODATGE nº: 4 DATA:  16/03/2014                                 HORA: 17.00h 

INT. DIA  

LOCALIZACIÓ: Casa 2. 

SEQ. 4            PLANS 5, 6, 7 

SEQ. 6            PLANS 1 

SEQ. 8            PLANS 3, 4 

PRESES 

 

RODATGE 

TEMPS (DURACIÓ RODATGE): 3h 

PERSONATGES 

- Germans protagonistes. 

FIGURACIÓ I ESPECIALISTES 

- Pare. 

ATREZZO/ DECORATS 

- Discman. 

- Cartell. 

- CD’s música clàssica. 

MATERIAL TÈCNIC 

- Càmera Canon 7D. 

- Trípode. 

- Drunner + Follow Focus. 

- Claqueta. 

 

OBSERVACIONS 
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EQUIP RODATGE 

 

DIRECCIÓ: Laura Renart Macías 

 

CÀMERA: Laura Renart Macías 

 

2n CÀMERA: David Santiago Baladés 

 

SECRETARI (script): David Santiago Baladés 

 

ASSISTENTS: --- 
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DOCUMENT 4. PLA DE RODATGE (PER PLANS) 
 

Nº 
SEQ/PL

A  
PERSONATGES 

LOCALIZACIÓN 

INT./EXT.DIA/NOCHE 
DECORADO/ATREZZO REQUERIMEINTS/ OBSERVACIONS 

TIMING 

temps 

1 11/1 
Membres del 

grup 
GRA.INT. NIT Instruments  6.05 

2 11/2 Nens GRA.INT. NIT Cartell  3.19 

3 11/3 
Membres del 

grup 
GRA.INT. NIT Cartell  4.18 

4 10/1 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   10.17 

5 10/2 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   
 

4.07 

6 10/3 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   4.06 

7 10/4 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   4.11 

8 10/5 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   6.08 

9 10/6 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   6.06 

10 10/7 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   7.09 

11 10/8 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   9.13 
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12 10/9 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   2.15 

13 10/10 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   1.10 

14 10/11 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   5.13 

15 10/12 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   5.16 

16 10/13 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   3.22 

17 10/14 

Nens 

Membres del 

grup 

GRA.INT. NIT   6.02 

18 2/1 Nens ESCOLA.EXT.DIA Mapa  5.17 

19 7/1 Nens ESCOLA.EXT.DIA   7.09 

20 1/1 Nens ESCOLA.INT.DIA   2.08 

21 1/2 Nenes ESCOLA.EXT.DIA Instruments  3 

21 1/3 Nenes ESCOLA.EXT.DIA Instruments  3 

22 1/1 Els 4 homes GARATGE.EXT.DIA Caixes de cartró Introducció sense música.  

23 1/2 Un dels 4 homes GARATGE.EXT.DIA 
Caixa de cartró  

Cartell 
Introducció sense música.  

24 1/3 ----- GARATGE.EXT.DIA 
Caixa de cartró  

Cartell 
Introducció sense música.  

25 1/4 Un dels 4 homes GARATGE.EXT.DIA  Introducció sense música.  

26 1/5 ----- GARATGE.EXT.DIA 
Caixa de cartró  

Cartell 
Introducció sense música.  
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27 1/6 
Nens 

protagonistes 
GARATGE.EXT.DIA Cartell Introducció sense música.  

28 3/1 
Nens 

protagonistes 
CARRER.EXT.DIA   4.03 

29 3/2 
Nens 

protagonistes 
CARRER.EXT.DIA   4.06 

30 5/1 
Nens 

protagonistes 
CARRER.EXT.DIA Cartell  4 

31 5/2 
Nens 

protagonistes 
CARRER.EXT.DIA Cartell  7.14 

32 9/1 
Nens 

protagonistes 
CARRER.EXT.DIA 

Mapa 

Cartell 
 4.04 

34 9/2 
Nens 

protagonistes 
CARRER.EXT.DIA 

Mapa 

Cartell 
 4.01 

35 9/3 
Nens 

protagonistes 
CARRER.EXT.DIA 

Mapa 

Cartell 
 6 

36 4/1 
Nena 

protagonista 
CASA1.INT.DIA Televisió  3.22 

37 4/2 

Nena 

protagonista 

Pare 

CASA1.INT.DIA Revista de punk  7.23 

38 4/3 

Nena 

protagonista 

Pare 

CASA1.INT.DIA   3.14 

39 4/4 

Nena 

protagonista 

Pare 

CASA1.INT.DIA 

Violí 

Partitura 

Faristol 

 6.20 

40 6/2 
Nena 

protagonista 
CASA1.INT.DIA   3 

41 6/3 
Nena 

protagonista 
CASA1.INT.DIA Cartell  4 

42 8/1 
Nena 

protagonista 
CASA1.INT.DIA   4.05 

43 8/2 
Nena 

protagonista 
CASA1.INT.DIA   4 
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44 4/5 

Germans 

protagonistes 

Mare 

CASA2.INT.DIA Discman  6.07 

45 4/6 Mare CASA2.INT.DIA Discman  3.09 

46 4/7 Mare CASA2.INT.DIA CD’s música clàssica  4 

47 6/1 

Germans 

protagonistes 

Pare 

CASA2.INT.DIA Cartell  11.12 

48 8/3 
Germans 

protagonistes 
CASA2.INT.DIA   1 

49 8/4 
Germans 

protagonistes 
CASA2.INT.DIA   1 
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4.2. Producció 

La part de producció es va dur a terme els dies 13, 14, 15 i 16 de març del 2014. 

Cada dia es va gravar en un lloc diferent, seguint el pla de rodatge per plans. 

 

Dia 1 – Equipament Juvenil GRA, Granollers 

El primer dia es va gravar a l’equipament juvenil GRA, a Granollers. Es van gravar 

les seqüències 10 i 11 des de les 17.00h fins a les 22.30h. Tot i que no es va gravar 

durant tot el dia, aquesta va ser la part de producció més dura i exhaustiva. 

S’havien de complir uns horaris, ja que és un lloc públic i a partir d’una hora ja 

no es pot produir soroll amb l’objectiu de no molestar als veïns de la zona. Però 

el coordinador d’aquest centre ens va proporcionar una gran ajuda perquè 

poguéssim acabar de gravar tot el que necessitéssim, ampliant l’horari de 

tancament i donant-nos llibertat per utilitzar l’escenari, les llums, l’equip 

d’altaveus i tot el material necessari. 

Malgrat això, tot aquest temps de gravació no va ésser exempt de problemes 

inesperats. Primerament, quan es va començar a muntar l’escenari per a poder 

iniciar la gravació, ens vam adonar de que un dels elements de la bateria, la 

caixa, no hi era. Tot i buscar per tot arreu, no vàrem trobar-la i això ens va 

repercutir molt a l’hora de dur a terme els plans del bateria. Com que la caixa 

és molt important i es situa just en una zona a on, es gravés des d’on es gravés, 

es veuria, es va haver de canviar el tipus de pla i l’angulació dels plans a on 

sortia el bateria per tal d’aconseguir que no es notés que la caixa no hi era. Es 

van gravar plans més tancats, amb una angulació perpendicular o contra 

picada. 

Un altre problema que va sorgir va ser l’absència de públic. Tot i que el grup va 

penjar en una xarxa social un esdeveniment perquè tothom pogués actuar 

d’extra del concert, els que es van apuntar per assistir no es van presentar, 

excepte d’una o dues persones. Això va provocar que tots els membres del grup 

i tota persona present hagués de fer d’extra i que no hi hagués cap pla general. 

Aquest va ser un problema que va repercutir molt a l’hora de gravar. 

Tot i que aquests handicaps van passar factura a la gravació, al resultat final es 

va aconseguir el propòsit inicial: que semblés un concert real. 
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Dia 2 – Institut d’Ensenyament Secundari Celestí Bellera, Granollers 

El segon dia de rodatge es va dur a terme a l’Institut d’Ensenyament Secundari 

Celestí Bellera, a Granollers. Es va gravar durant 2 hores, des de les 17.00h fins a 

les 19.00h. 

Aquesta part del rodatge va ser una mica més tranquil·la. Una de les 

protagonistes del videoclip estudia en aquest institut i, quan li vaig preguntar si 

em donarien permís per gravar al centre, ella em va proporcionar l’e-mail del 

director de l’institut. Aquella mateixa setmana em vaig posar en contacte amb 

ell i, uns dies més tard, vaig rebre un e-mail seu donant-me total llibertat per 

poder agafar l’aula de música i qualsevol material i/o zona de l’institut per 

gravar.  

El dia 14 de març vàrem transportar tot el necessari per a dur a terme el rodatge 

de les seqüències que succeeixen a l’escola. Però, tot i les facilitats 

proporcionades pel centre, un dels plans exterior no es va poder gravar aquell 

dia ja que, degut al petit retard que es va produir durant la gravació dels plans 

interiors, ja havia enfosquit a l’exterior del recinte. A més a més, l’estructura de 

l’institut no era exactament la que m’agradava pel videoclip. Aquests dos petits 

handicaps van dur a la troballa d’una alternativa. La solució va ser gravar 

l’exterior d’una altra escola, la Joan Sanpera i Torras, ubicada a Corró d’Avall 

(Les Franqueses del Vallès), el dia següent i així aconseguir més llum i un exterior 

més acord amb el que havia visualitzat inicialment pel videoclip. 

També va ser dificultós el pla zenital a on els nens, a l’exterior del recinte, duen 

a terme el pla d’escapar-se i anar al concert. Tot i disposar d’una pantalla per 

visualitzar el que la càmera estava gravant un cop pujada amb la grua, el cable 

d’aquesta no era suficientment llarg i, per tant, es va haver de gravar “a 

cegues” i revisar el material després de cada presa per corregir la situació de la 

càmera, el moviment, etc. Tot i això, finalment es va aconseguir un pla que 

s’adequava a l’especificat al guió i a l’animatic. 
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Dia 3 – Garatge (Cànoves) i Exterior (Granollers) 

El tercer dia de gravació es va truncar en dos blocs: al matí es va gravar la 

seqüència 1 de la part sense música a un garatge particular situat a Cànoves; i 

a la tarda es varen gravar les seqüències d’exterior pels carrers de Granollers. 

Al matí es va gravar amb els pares dels membres del grup. Tot i que, tant a la 

idea principal i a l’storyline, s’especifica que els que representaran als membres 

del grup anys més tard seran els pares per motius de parentiu, en el cas de dos 

dels membres no va poder ser així. Per tant, l’alternativa va ser demana’l-s’hi a 

dos dels meus cosins perquè interpretessin els altres dos membres. 

Aquesta va ser la part de gravació més ràpida i amb la qual vàrem gaudir més 

tots els que formàvem part del rodatge. Aquí no hi actuaven els nens i això va 

facilitar més l’organització i el control de la situació. El rodatge va durar una hora 

i mitja. 

Aquest mateix dia però durant la tarda, es van gravar totes les seqüències 

d’exterior.  

A primera hora de la tarda es van gravar els plans exteriors en els que els 

protagonistes sortien de l’escola i es dirigien cap a casa seva, i durant la resta 

de la tarda els plans en els que els nens duen a terme el trajecte cap el concert. 

El rodatge dels plans exteriors es va organitzar d’aquesta manera sobretot pels 

canvis de llum. Els plans en els quals es veien com sortien de l’escola havien de 

ser cap a les 17.00h i, en canvi, aquells en els que els nens es dirigien cap el 

concert, havien de tenir una llum més de posta de sol, ja que el concert s’inicia 

a la nit. 

Aquests requeriments es van complir sense problemes i, en general, el rodatge 

va anar com s’havia plantejat en el pla de rodatge. 

La gravació durant la tarda va durar entre dues i tres hores.  
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Dia 4 – Casa 1 (Corró d’Avall) i Casa 2 (Granollers) 

El quart i últim dia de rodatge es va dur a terme també en dues parts: durant el 

matí es va gravar a la primera casa, situada a Corró d’Avall, i a la tarda a la 

segona casa, a Granollers. 

A la casa 1 es van gravar els plans a on surt una de les nenes protagonistes. 

Aquesta part del rodatge va ser ràpida i sense cap problema. Únicament, el pla 

més laboriós va estar el zenital del llit, on la nena surt plorant amb el cartell del 

concert trencat al seu costat. Es van haver de fer unes quantes proves per 

aconseguir que ella no sortís de pla, però finalment es va aconseguir realitzar. 

Durant la tarda, el rodatge es va traslladar a la casa 2, a Granollers. Allà es varen 

gravar els plans a on surten els dos germans. Aquesta part també va ser ràpida 

i no va tenir cap handicap destacable. Únicament, en un dels plans havia de 

sortit un discman amb el qual els nens escoltaven música, però amb el 

pensament dirigit a portar tot l’equip tècnic necessari, em vaig oblidar d’agafar 

el discman, i es va haver de buscar una alternativa. Aquesta va ser fer veure que 

sí que hi havia un discman, ja que els nens surten escoltant la música per uns 

cascos, però que aquest estava ubicat darrere dels nens i, per tant, no es veu. 

A banda d’aquests petits retocs i plans secundaris que es van dur a terme, tot 

va sortir de la millor manera i totes dues parts del rodatge es van realitzar en 2 

hores cadascuna. 
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4.3. Postproducció 

El procés de postproducció està dividit en diferents fases: muntatge, tracking i 

retoc de color. 

Muntatge 

La part de muntatge es va ramificar en dos muntatges diferents: el primer 

muntatge va ser el de la part sense música i el segon el de la història. 

Per a separar les dues parts es va crear una composició per a cada una, per 

després, un cop muntat i retocat el color, ajuntar-les en una de sola.  

La part sense música va ser la més ràpida i senzilla de muntar. Això va ser gràcies 

a les notes de rodatge, que van ser la principal eina d’ajuda per a agilitzar el 

muntatge. També va facilitar la feina el fet de que es van fer poques preses 

durant el rodatge i gairebé totes elles eren correctes.  

El segon muntatge, el de la història, va ser el més complicat. Les notes de 

rodatge van facilitar i agilitzar molt el muntatge ja que, en aquest cas, sí que hi 

havia molt material per a revisar i amb les notes de rodatge només es va haver 

de cercar la presa correcta sense visualitzar tots i cadascun dels vídeos. 

 

Per dur a terme aquesta part es va seguir l’animatic realitzat prèviament. El 

muntatge va ser bastant fidel a l’animatic pel que fa a temps, excepte la part 

del concert. 
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Tot i que per a aquest tros es van definir el tipus de pla i a cadascun se l’hi va 

assignat un temps, tot això es va haver de rectificar in situ. Això va ser degut a 

que, per problemes durant la gravació, alguns dels plans definits anteriorment 

per a aquesta part del videoclip no es van poder gravar o no es van dur a terme 

correctament; per tant, es van haver de buscar altres alternatives. 

A més a més, molts dels plans duraven massa temps i s’havia d’introduir un pla 

més en aquest període de temps perquè el videoclip seguís el ritme ràpid de la 

cançó.  

  



 
71 TFG – No Tomorrow 

Tracking 

Durant la part de la història, en el pla en el que una de els protagonistes és a 

una habitació a les fosques veient la televisió, es va introduir un tracking. Aquest 

tracking consisteix a implementar a la pantalla del televisor un vídeo d’un dels 

concerts del grup, descarregat prèviament, amb l’objectiu de simular que la 

nena està veient un concert per la televisió.  

El procés va ser el següent: 

Primerament, es va gravar el pla amb la televisió encesa i l’habitació a les 

fosques perquè, a l’hora del fer el tracking, el software no tingués problemes per 

a trobar els punts exactes i detectar el moviment de càmera. 

Un cop gravat, revisat el pla i fet el muntatge, es va crear una nova composició 

només per dur a terme el tracking. Amb el programa Adobe After Effects i l’eina 

Corner Pin, es va capturar el moviment de la càmera mitjançant la col·locació 

dels quatre punts de track a sobre de les cantonades que delimiten la pantalla.  
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Analitzat el moviment de càmera, es van revisar tots i cadascun dels keyframes 

creats per l’efecte amb l’objectiu de veure si cap d’aquests keyframes contenia 

errors en el moviment dels punts de track. 

Finalment, amb l’efecte Mesh Warp es va deformar la forma del vídeo per 

acabar-ho d’adaptar a la pantalla; i amb els efectes Hue/Saturation, Curves, 

Gaussian Blur i Noise es va donar més realisme i va ajudar a integrar-ho millor al 

pla. 
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Retoc de color (CC – Color Correction) 

La part del retoc de color ha estat la part més complexa i més intensa pel que 

fa la part de postproducció. S’han dut a terme tres tipus de retoc de color i 

“look” diferents: un per a la part inicial, un segon per a la part de la història, i un 

últim retoc per a la part del concert. 

Aquests últims retocs de color es van realitzar amb l’eina d’Adobe After Effects 

anomenada Color Finesse i per fer que aquest “look” afectés a tots els plans zde 

la mateixa manera, es va afegir aquest efecte a una capa d’ajust que tingués 

la mateixa durada que el videoclip. A més a més, en dues capes d’ajust més 

diferents es va elaborar un “vignette” i un sòlid de color taronja per aconseguir 

un color molt més acurtat. 

 

CC Introducció 

Inicialment, es va revisar cada part per a solucionar aquells plans que tenien un 

color completament diferent, que destacaven de la resta. A la part introductòria 

n’hi havia d’aquests plans, ja que es va gravar amb dues càmeres. Tot i ser la 

mateixa marca i model de càmera, hi havia una diferència notòria en el color 

dels plans. Per aquest motiu, el primer pas va ser igualar els plans en color. 
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Un cop equilibrat el color de tots els plans, es va introduir un “vignette” amb la 

intenció de donar-li un retoc subtil però que, si es desactivés, es faria notòria la 

seva absència. 

En aquesta part no hi ha cap retoc de color excepte el “vignette” i l’efecte 

Curves per a igualar el color dels plans. Això és degut a que el “look” i el color 

general de tota la introducció anava acord amb el “look” més actual i modern 

que es volia proporcionar a aquesta part.  

CC Història   

El primer pas, com a l’anterior apartat, va ésser igualar el color de tots els plans 

amb l’efecte Curves. 

Per a la història es volia donar un “look” exacte o semblant al “look” del videoclip 

referent mencionat anteriorment “Let me go”, cançó de la cantant Avril Lavigne 

amb la col·laboració d’en Chad Kroeger. Aquest videoclip té dos retocs de 

color diferents: un retoc més blau, més fred per a la part a on apareix la cantant, 

i un segon retoc més càlid, amb colors més torrats i verds. Aquest segon “look” 

és el que es va decidir incorporar o afegir a la part del videoclip a on s’explica 

tota la història dels nens. 

 

Al principi, no va ser gens fàcil dur a terme aquest tipus de retoc de color, ja que 

amb l’eina Color Finesse no s’acabava d’arribar al resultat desitjat. Però amb 

aquesta mateixa eina i tenint un control del color de les ombres, els tons mitjans 

i les altes llums, el contrast i la saturació de cadascuna d’aquestes tres parts, i les 
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corbes del màster es va aconseguir arribar a un resultat molt semblant a la idea 

principal però amb un color més torrat. 

 

 

 

CC Concert 

Per a la part del concert, el retoc color o “look” havia de ser diferent que el de 

la resta. Com que les llums del concert eren vermelloses, es va optar per aprofitar 

aquest color i donar-li al concert un aire més càlid. 

La primera fase era igualar el color dels plans, o si més no igualar la quantitat de 

llum. Per aconseguir-ho, es va utilitzar l’eina Curves, com anteriorment. 
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Un cop igualat el color i la il·luminació, es va prosseguir amb l’elaboració del 

“look” amb l’ajuda de l’eina Color Finesse i les Curves. 

 

                           Sense CC                                                        Amb CC 
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En els dos plans a on surten els nens gaudint del concert, es va afegir una 

màscara amb un efecte anomenat Gaussian Blur, amb l’objectiu de donar-li 

més importància als nens. 
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5. Videoclip 

A continuació, he inserit el link amb el que es pot visualitzar el videoclip 

completament finalitzat. 

 

https://vimeo.com/99129379 

  

https://vimeo.com/99129379
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6. Conclusions 

6.1. Possibles millores i valoració final 

Durant el transcurs de tot aquest any, hi ha hagut moments difícils i moments que 

m’han permès gaudir del projecte. He après i he viscut moltes coses, he pogut 

palpar i sentir en primera persona com és fer un projecte tan gran i important de 

forma individual. Tot això i els problemes que han anat sorgint, m’han fet 

madurar i adquirir experiència per tal de no cometre els mateixos errors en un 

futur. 

Hi ha hagut algunes coses a millorar, com per exemple el dia que es va rodar al 

centre juvenil GRA. Aquell va ser el dia més dur i exhaustiu de tot el projecte. I 

això és degut a la quantitat de coses que no van sortir com s’havia planejat. 

Per a començar, quan va arribar el moment de gravar el pla en el que els nens 

són al concert gaudint, no va assistir cap de les persones que, inicialment, es va 

comprometre a venir per fer d’extres.  

Setmanes abans de començar el rodatge, els membres del grup van crear un 

esdeveniment en una xarxa social amb l’objectiu d’animar a la gent perquè 

sortissin en el videoclip fent de públic en un concert. S’hi va apuntar més gent 

de la que esperàvem, però ningú es va presentar. Degut a aquest problema, es 

va haver de d’optar per una altra solució: es va tancar el pla i tots els que ens 

trobàvem allà vam haver de fer de públic. 

Després d’aconseguir solucionar el problema, en va sorgir un altre: la caixa va 

ser robada mentre descarregàvem tot el material. Aquesta part de la bateria és 

molt important i era inevitable que, fos quin fos l’enquadrament, no es veiés el 

buit a on anava ubicada la caixa. Això va comportar una sèrie de grans canvis 

pel que fa els plans del concert. Es van gravar plans molt més tancats del bateria 

i es van buscar enquadraments amb els quals no es pogués apreciar que la 

caixa no hi era. 

Aquests handicaps m’han servit d’ajuda per, en un futur, vigilar tot el material 

inclòs en el rodatge en tot moment i supervisar, dur a terme i donar consentiment 

a tot jo mateixa. 
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La resta de dies va anar molt millor, tot i que també em van fer veure que 

treballar amb nens petits és molt més complicat que treballar amb adults. Es 

necessita paciència per dur a terme un rodatge amb nens, ja que tenen una 

actitud molt diferent envers els adults. 

Pel que fa a la fase de postproducció, ni hi va sorgir cap problema que dificultés 

l’avançament del projecte. Sí que es veritat que la part del concert va ésser la 

part més complicada del muntatge però, tot i el poc material que es va poder 

gravar degut als problemes esmentats anteriorment, es van poder obtenir bons 

plans. 

Finalment, valorant tot el transcurs del treball, crec que he assolit els objectius 

definits a l’inici del projecte i que he aprés moltes coses en cada fase que he 

dut a terme. Malgrat tots els problemes que van sorgir tant al principi del projecte 

com durant la gravació, estic molt satisfeta amb el resultat. He hagut de 

planejar-ho tot amb més d’una alternativa per si alguna cosa no sortia com 

s’esperava, de muntar en el videoclip tot un concert amb poc material, i 

d’exprimir tots i cadascun dels vídeos gravats per a obtenir el projecte que 

desitjava.  

Ha estat un any dur, de molta feina i de moments plens d’alegries i també 

d’esgotament, però després de veure el resultat, ha merescut la pena treballar 

tant. A més a més, aquest projecte m’ha reafirmat encara més que vull dedicar-

me a això, que vull formar part de tot aquest món cinèfil.    
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6.2. Futurs projectes 

Realitzant aquest projecte he viscut moments molt diferents, he experimentat en 

primera persona tot tipus de sensacions, i he pogut reafirmar la meva idea de 

seguir per aquest camí audiovisual i dedicar-m’hi professionalment. 

Tot i que els dies de rodatge han estat exhaustius, que han sorgit problemes, i 

que la fase de preproducció ha estat la més extensa i laboriosa de realitzar, el 

fet de poder viure el dia a dia d’un rodatge i de poder formar part d’un projecte 

audiovisual m’ha motivat molt més per, en un futur, poder dedicar-me al món 

del cinema, els videoclips, etc. 

Quan acabi la carrera, començaré a treballar en el meu portfoli i així poder, o 

com a mínim intentar, fer-me un lloc en els audiovisuals. Faré tota mena de 

projectes per adquirir experiència i, si les circumstàncies són propícies, realitzaré 

un màster o, si més no, cursets que renovin els meus coneixements constantment 

i m’ajudin a seguir avançant.  
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YOUTUBE. Green Day – The Holiday. 
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8. Agraïments 

Durant tot el transcurs d’aquest projecte, he passat per moments difícils i 

moments increïbles, però no hagués arribat fins al final d’aquesta experiència 

sense el recolzament de moltes persones. 

Primerament, vull agrair-li al grup “Social Collision” que m’hagi deixat participar 

en la realització del seu primer videoclip. Tot i haver-hi algunes diferències entre 

nosaltres, ha estat una experiència satisfactòria i, personalment, el fet de que el 

meu germà formés part d’ella m’ha permès gaudir-la una mica més.  

Un agraïment molt important va destinat a la meva família. Ells han fet d’actors 

per el meu videoclip i m’han ofert tot tipus d’ajuda, ja sigui deixant-me gravar a 

casa seva o simplement fent de claquetistes. Tot ha estat més fàcil gràcies a ells. 

També agrair-li a la Noelia Simón que m’hagi ajudat fent d’script en el dia més 

complicat de tot el projecte i per donar-me ànims per tirar endavant amb el 

videoclip. Va ser de gran ajuda tenir una persona més que donés el seu punt de 

vista. 

Gràcies al Centre Juvenil GRA, a l’Institut de Secundària Celestí Bellera per la 

seva col·laboració i amabilitat, i als pares d’en Víctor i de l’Àlex per voler 

participar en el videoclip. 

Gràcies també a la meva tutora, la Lola Lapaz, que m’ha animat a tirar 

endavant des del principi i m’ha ajudat donant-me tot tipus de consells, i també 

per haver-me motivat, assessorat i donat tocs d’atenció pel meu benestar.  

I per últim, vull agrair-li a en David Santiago tot el seu recolzament durant el 

transcurs d’aquest projecte, els ànims que m’ha donat per no rendir-me, la 

quantitat d’hores que ha passat amb mi ajudant-me, i també que m’hagi 

expressat sempre la seva més sincera opinió amb l’objectiu de que tot quedés 

perfecte.  
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9. Annexos 

Dins de la carpeta “Annexos” s’inclouen els següents documents: 

 Autoritzacions dels menors. 

 Animatic. 

 Notes de rodatge. 


