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Resum 

Els videoclips, des de mitjans del segle XX són una eina per a la promoció de músics. 

Aquests curtmetratges musicals, han esdevingut una eina indispensable en qualsevol 

grup que es vulgui donar a conèixer, ja sigui per vendre un disc o simplement per fer-se 

un lloc en la industria musical. 

Si bé aquests videoclips avui en dia són indispensables per a qualsevol grup, no tots els 

grups s'ho poden permetre, sobretot els grups que estan emergint, per un factor 

determinant: el preu. 

L’objectiu del treball és investigar sobre el sector del videoclip i intentar proposar una 

alternativa a les productores convencionals creant una productora lowcost. Alhora que 

es crea aquesta productora, es realitza un producte tangible (un videoclip) per 

comprovar-ne la metodologia de treball. 

 

Resumen 

Los videoclips, desde mediados del siglo XX son una herramienta para la promoción de 

músicos. Estos cortometrajes musicales, son una herramienta indispensable en cualquier 

grupo que se quiera dar a conocer, ya sea para vender un disco o simplemente para 

hacerse un lugar en la industria musical.  

Si bien estos videoclips hoy en día son indispensables para cualquier grupo, no todos 

los grupos se lo pueden permitir, sobre todo los grupos que están emergiendo, por un 

factor determinante: el precio.  

El objetivo del trabajo e investigar sobre el sector del videoclip y intentar proponer una 

alternativa a las productoras convencionales creando una productora lowcost. A la vez 

que se  crea esta productora, se realiza un producto tangible (un videoclip)  para 

comprobar la metodología de trabajo. 



 

Abstract 

Since the midle of the 20th century, the videoclips are a tool for prom,musician’s 

promotion. These musical shorts,  are an indispensable tool in any group that wants to 

be known: to sell a disc or simply a place to be done in the musical industry.  

Though these videoclips nowadays are indispensable for any group, not all the groups 

can aford it, especially the emerging groups because a determinant factor: the price.   

This project aim is the investigation on the videoclip sector and try to propose an 

alternative to the conventional producers, creating a lowcost enterprise . Simultaneously 

that this enterprise is being created, it will be realized a tangible product (a video) to 

verify the  work methodology. 
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1. Referéncia inicial 

1.1 Concepte de videoclip 

Un video musical, clip de vídeo o videoclip és un curtmetratge realitzat principalment 

per a la seva difusió en video i televisió, que ofereix una representació visual d'una 

cançó.  

Els videos musicals se solen realitzar amb multitud d'efectes visuals i electrònics. Són 

produccions molt vives que tenen per objectiu cridar l'atenció de l’espectador. Els 

videos musicals moderns es fan i empleen principalment com tècniques de màrqueting 

amb la intenció de promocionar la venda d'enregistraments musicals.  

Encara que els orígens dels videos musicals vénen de molt més lluny, la seva popularitat 

va créixer en els anys 1980,amb artistes com Michael Jackson, quan el format de MTV 

(Music Television) es va crear al voltant d'ells. 

1.2 Referents histórics 

Al 1930, Carlos Gardel grava deu cançons a Argentina capturant alhora imatge i so. 

Més endevant al 1940 Walt Disney crea la pel·lícula Fantasia, barrejant l'animació i la 

música.  

A partir del 1956 la factoria cinematogràfica de Hollywood descobreix el gènere de 

films centrats en la música, es començaven a produir ungran nombre de pel·lícules on el 

tema cenral era la música, sobretot les de Rock & Roll (Rock Around the Clock, Don't 

Knock the Rock, Shake, Rattle and Rock, Rock Pretty Baby, The Girl Ca't Help It), i els 

films famosos d'Elvis Presley alguns van ser presentacions musicals dintre d'una 

història.  

Al 1962 la Televisió Britànica inventa una nova formula de programes musicals. Shows 

com: Top Of The Pops, Ready! Steady! Go! i Oh, Boy els van donar el camí a diversos 

artistes i es van convertir en grans èxits. La Televisió nord-americana adapta aquest 

format: Hullabaloo va ser un dels primers en aquest tipus, seguit per Shindig! (NBC) i 

American Bandstand.  
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Els primers videos conceptuals són transmesos, menjo "Paperback Writer" i "Rain" de 

The Beatles (1966), després van fer videos més ambiciosos com: "Penny Lane" i 

"Strawberry Fields Forever".  

Al 1970 les indústries discogràfiques van començar a produir "promos", videos 

musicals que van començar a substituir les presentacions en viu d’ artistes als 

programes de televisió . A aquella época sorgeixen els primers grans del génere com el 

grup suec ABBA   que amb aquests videoclips veia augmentar considerablement les 

seves vendes. Al 1975 El grup Queen, llança "Bohemian Rhapsody", un dels “mites” en 

la história del gènere. 

 Al 1981 neix MTV, el primer canal de videos musicals 24 hores, que amb el pas del 

temps es va tornar un èxit i icona cultural. El primer vìdeo que emés va ser Video Killed 

the Radio Star del grup The Buggles.  

Al 1982 Mecano grabava el primer videoclip en espanyol "Perdido en mi habitacion" .  

Pero al 1983 Apareix el video Thriller de Michael Jackson, que marca un abans i un 

després en la indústria del videoclip, donant-hi- una temàtica i revolucionant la forma 

de fer-los. Considerat fins als nostres dies com el millor video clip de la història. 

1.3 Característiques 

1. Té finalitats publicitàries: el seu objectiu es basa en que a partir de  la seva difusió 

s’augmentin  les vendes d'un disc, una cançó o tema determinat. 

 2. És una combinació o barreja de música, imatge i llenguatge verbal i excepcionalment 

altres matèries audiovisuals: soroll, silenci i diàlegs. La idea de la qual parteix un clip es 

basa a associar unes imatges a una música . Aquesta condició adquireix rang fonamental 

i diferència al vídeo musical de les altres produccions audiovisuals.  

3. Impresionar al “client” mitjançant les imatges per tal d’associar-lo a una estética del 

grup i així captar-ne la seva atenció. 
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2.Producte en el mercat 

L’entor en el que  volem crear el nostre producte s’ha d’observar que tenim al nostre 

voltant tant a nivell internacional com en l’àmbit territorial en el que ens movem. 

2.1 Situació internacional 

En els últims cinc anys, els vídeos musicals han evolucionat convertint-se en formes 

úniques d'expressió artística. Directors com Gondry, Sednaoui, experimentats creadors 

com Nigel Dick, Julien Temperi i innovadors com David Fincher i Alex Proyas 

dominen els espais en el cercle del vídeo musical, juntament amb una nova generació de 

directors assoleixen similituds i diferències entre les indústries nord-americanes i 

europees.  

A França, la quantitat de productores ha anat incrementant-se en els últims anys en un 

600%.  En quant a pressupost, els vídeos francesos que conten aproximat entre 45.000 i 

7.500 euros, que a diferència de la Gran Bretanya i els Estats Units , es beneficien de 

fons públics. 

Altra gran diferència entre els Estats Units i França és la formació dels directors: mentre 

que a Amèrica la majoria dels directors ve d'escoles de cinema, a Europa prové 

d'escoles d'art, fotografia i disseny gràfic. És aquesta diferència la que permet que els 

europeus tinguin una perspectiva del clip més inventiva i fresca que els nord-americans. 

D'aquesta forma, la tendència que es considera més avantguardista dintre del vídeo ve 

d'Europa. I dintre d'aquesta inclinació, França ha engendrat a nombrosos directors que 

treballen per a artistes britànics i americans: Els Rolling Stones, Beck i The Chemical 

Brothers ja han treballat amb Michel Gondry; Neneh Cherry i Missy Elliot amb Jean 

Baptiste Mondino; O2, Red Hot Chili Peppers, REM, Garbage i Alanis Morisette han 

usat els serveis de Stéphane Sednaoui i un llarg etcètera. 
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2.2 Catalunya 

1 

Catalunya té un volum notable d’empreses dedicades a l’audiovisual, les dades més 

recents ens indiquen que hih ha 1550 empreses. Si bé se sap que aquestes empreses 

funcionen amb molta solvéncia en el mercat  el que no s’ha pogut saber amb exactitud  

és a quin dels sectors de l’audiovisual es dediquen. Per tant s’ha intentat fer una cerca 

                                                        

 

Serveis 

audiovisuals        

2  
Principals resultats. 

Catalunya. 2004-2006       

3  Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros 
4  

5   2004 2005 2006 
6  

7 Nombre d'empreses 1632 1609 1550 
8 Nombre d'establiments 1790 1842 1728 
9         

10  Ocupats 15057 15375 13908 
11 Assalariats 13187 13838 12600 
12         

13  Ingressos d'explotació       

14  Volum de negoci 1745802 1494507 1623874 
15 Altres ingressos 175716 142637 169 

4.Producte en el mercat 

Figura1 



 

més concreta i buscar productores audiovisuals que és dediquin a fer videoclips 

oproductes similars.  

A partir de llocs web i d’intentar contactar amb aquestes s’han estudiat dues: 

La Fábrica Naranja: 

La Fábrica Naranja es un estudi Barceloní, especialitzat en realitzar produccions 

audiovisuals creatives i publicitàries: Spots de TV, videoclips, reportatges publicitaris, 

curtmetratges, documentals... Pero sobretot centrats en el videoclip.  

Treballen amb alta definicio(HD) com a element diferenciador i punter, tenen un plató 

propi de 400 metres cuadrats y una sala de postproducció. 

El seu prestigi es basa en tenir realitzadors que mica en 

mica es fan un nom en el sector guanyant festivals de 

videoclip i curtmetratges, ademés disposen dels seus 

videos a la web per demostrar la seva qualitat. 

Observant els seus treballs s’ha pogut comprovar que tenen una qualitat inegable, i 

demostren que ho fan realment bé.  

Tenen  un disseny web atractiu i es a partir s’aquest lloc web on es donen a conèixer, 

doncs aquesta esta molt ben dissenyada i posicionada als buscadors. 

Després d’analitzar l’empresa, s’ha enviat un mail demanat pels preus. La seva 

ressposta va ser que els preus eren variables segons la necessitat del client, pero un 

videoclip a l’estudi, amb un dels seus realizadors i sense molta postproducció es paga a 

partir de 3.000€ . 

Produktia: 

És una empresa gran i molt versàtil que es 

dedica al sector audiovisual en el seu sentit 

més ampli, aquesta realitza: videoclips, 

postproduccions, publicitat i vìdeos corporatius.  

Treballen en alta definició (HD) i intenten estar a les ultimes tendències tecnològiques 

del mercat com per exemple el format Blue Ray. 
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El seu prestigi és avalat per empreses que l’han cotractat com: Banc Sabadell, la Caixa, 

grups musicals... tots aquets videos estan penjats ala web amb una calitat força bonade 

realització i d’imatge. 

La seva publicitat esta basada en el posicionament web, dons estan anunciantse a 

Google amb l’Add words(sistema de pagament publicitari de Google). Ademés la seva 

pàgina te un disseny atractiu i molt navegable. 

Després d’analitzar la productora s’haconsultat l’apartat de preus, is’ha trobat que el 

servei més bàsic ( realitzar un video corporatiu) estaba valorat en 3.200€. 

2.3 Perfil del client 

El client potencial d’aquest producte és el d’un músic de 16 a 27 anys que té una mica 

de recorregut musical i que comença a fer concerts. Aquest no disposa de gaire poder 

adquisitiu, per tant, el preu es un factor determinant. Aquests joves músics ja han nascut 

en l’època del videoclip i per tant saben de la necessitat d’aquests productes per donar-

se a conèixer. Donada la seva joventut fan ús de xarxes socials com myspace o 

facebook per promocionar-se.  

 

6. Producte en el mercat 



 

3. Empresa lowcost 

Després d'observar la competència s'observa que al mercat del videoclip hi ha molt 

poques empreses que ofereixin preus assequibles, per bons productes audiovisuals. En 

aquest mercat ,es troba amb un nombre considerable de músics encara desconeguts i 

amb pocs recursos per promocionar-se. 

Observant aquestes dades es comença a treballar en un model d'empresa que ofereixi un 

servei de videoclips low-cost per aquesta escletxa de mercat de músics amb necessitats 

de promocionar-se i sense gaires recursos econòmics. Aquesta idea d'empresa es basa 

en la diferenciació del preu sense que afecti a la qualitat. 

Aquest model d'empresa pel que es treballa, es planteja com una auto-ocupació però 

com a un treball paral·lel i no dependent. Peró aquesta sèrie de fets no signifiquen que 

l'idea no hagi d'estar estudiada i planejada. 

 

3.1 Estratègia comercial 

Com s'ha dit, el concepte bàsic del projecte és aprofitar l'escletxa de mercat que hi ha al 

món del videoclip, perquè s'ha vist que un segment del mercat que pagaria pel producte 

no s'el pot permetre per que és massa car, així doncs, el punt diferencial, respecte a 

d'altres companyies es el preu .  

D'altre banda, aquesta empresa es basa en una inversió inicial relativament baixa. Amb 

un únic treballador, una càmera i un ordinador n'hi hauria prou per muntar aquesta 

productora low-cost. 

Els preu es un tema important en aquest projecte, i per fixar-lo s'han fet una sèrie de 

càlculs i s'ha fixat un sou (1500€ mensuals). Així doncs, partint de un paquet referència 

per unes hores estàndard de treball, es cobren 1200€ per treball, preu més que 

econòmic, respecte a la competència. Aquests preus són ajustables en funció de les 

hores de feina que es realitzin, tot dependrà de les exigències del grup i de les 

tecnologies que hagin de ser empleades en la realització del producte. 

 

CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE VIDEOCLIPS LOWCOST I EL SEU TANGIBLE.7 

 



 

 

COST VIDEOCLIP SIMPLE     
TASCA HORES PREU/H TOTAL 
RODATGE 4 20 80 
VOLCAR 1 20 20 
POSTPRODUCCIÓ 11 75 825 
AUTORIA DVD 2 30 60 
ALTRES   200 
TOTAL     1185 

 

Per tenir consciència de la situació de l'empresa respecte al entorn competitiu s'ha de 

realitzar el DAFO, aquest, contempla les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 

del projecte.  

DEBILITATS AMENACES 

-Poca experiéncia. 

-Desconeixeça per part dels clients 

-Deute inicial 

 

-El projecte desapercebut. 

-Copia de la competéncia. 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

-Preu. 

-Iniciativa i creativitat. 

-Recursos tecnics d’última genereció. 

-Ampliació de mercat a d’altres sectors 

audiovisuals. 

 

En termes de publicitat, l'empresa es té que promocionar primerament en l'espai web 

elaborant una pàgina i intentant que estigui el millor posicionada possible. Així doncs el 

disseny d'aquesta ha de ser atractiu, juvenil entenedor i clar. Dins de la plana web es té 

que fer un apartat on es puguin visionar els vídeos realitzats per la productora, perquè es 

l'única manera de demostrar les capacitats que es tenen per fer el producte, així doncs 

com a míním s'han de fer un o dos prototips de videoclip per promocionar-se. 

8.Empresa lowcost 



 

Els banners són una altre eina útil, i empleant-los a xarxes socials de música com 

Myspace podrien donar molt bons resultats. 

Altres canals de promoció, són col·locar cartells a botigues de música i escoles de 

música, ambdós llocs són freqüentats per els clients exponencials del projecte. 

L'altre element necessari per a la promoció de l'empresa i donar-li una imatge 

corporativa, ha estat dissenyar un logotip atractiu. 
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10.Empresa lowcost 



 

4.Viabilitat económica 

Tota empresa que dessitja posar-se en funcionament requereix d’una planificació 

económica per tal de veure quines seran les seves inversions i despeses , així com les 

seves fonts d’ingressos.  

4.1 Pla d’inversió 

El pla d’inversió, reflecteix tota aquelles inversions inicials necessàries per posar en 

marxa l’empresa. En el cas de l’empres low cost s’estalvia en inmobles perqué la feina 

es pot realitzar directament desde el propi domicili. 

PLA D'INVERSIÓ   IMPORT 
Aplicacions informatiques Adobe creative suite cs4 2.000€  
Maquinària Canon XL2 3.499€  
  Manfroto 70€  
  Iluminació 1.000€  
Mobiliari Taula 140€  
  Cadira 60€  
  Llums 50€  
Equips informàtics i d'oficina Mac Pro 3.233,00€  
TOTAL   10.052€  
 

Per amortitzar aquestes inversions, s’han constituit unes taules en funció de la vida útil 

del aparell, per tal de calcular quina quantitat proporcional s’hauria de pagar cada any. 

  
TAULES 
D’AMORTITZACIÓ 

a.informatiques 2.000  
Anys 3  
Anual 666,6666667  
   

Període 
Quantitat 
Any 

Amort. 
Acumulada 

1 666,67 666,67 
2 666,67 1333,34 
3 666,67 2000,01 
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Maquinària 4.569   
Anys 6  
Anual 762   
   

Període 
Quantitat 
Any 

Amort. 
Acumulada 

1 762 762 
2 762 1524 
3 762 2286 
4 762 3048 
5 762 3810 
6 762 4572 
   
   
   
Mobiliari $250   
Anys 6  
Anual 41,66666667  
   

Període 
Quantitat 
Any 

Amort. 
Acumulada 

1 41,67 41,67 
2 41,67 83,34 
3 41,67 125,01 
4 41,67 166,68 
5 41,67 208,35 
6 41,67 250,02 
   
   
Equips 
informatics 3.233   
Anys 4  
Anual 808   
   

Període 
Quantitat 
Any 

Amort. 
Acumulada 

1 808 808 
2 808 1616 
3 808 2424 
4 808 3232 

 

 

13.Viabilitat económica 



 

4.2 Previsió de despeses fixes anuals 

En tot pla d’empresa s’ha de fer  una previsió de les despes que es tindràn anualment, 

aquestes despeses inclouen  també els salaris i les amortitzacions, per tant, s’ha tingut 

que fixar un preu de sou base que es volia cobrar, així tota una série de  càlculs 

aproximats de possibles despeses. 

PREVISIÓ 
DESPESES 
FIXES     ANUALS 
MANTENIMENT IREPARACIONS 100  
TRANSPORTS     1000  
PUBLICITAT     2.000 
SUBMINISTRAMENTS   600  
ASSEGURANCES   600  
SOUS BRUTS TREBALLADORS 
AUTONOMS 21.000 
SS. TRABALLADORS AUTONOMS 3.000  
AMORTIZACIONS   2.278  
TOTAL     30.578  

  

4.3 Punt d’equilibri 

El punt d’equilibri es el total d’unitats anuals del producte que s’haurien de vendre per 

tal de fer  front a les despeses , es a dir el mínim de productes necessaris perqué 

l’empresa funcioni sense pérdues. Obviament aquest punt d’equilibri en els primers 

anys d’empresa es molt dificil assolir-lo pero amb el temps es pretén arrivar al nombre. 

Aquest punt d’equilibri es calcula divint  les despeses fixes anuals entre el preu unitari 

menys el cost variable unitari. 

P.E.=DESPESES FIXES/ PREUNET-CV UNITARI 
    
PE= 28.578/(1500-10)= 20,52220358 

 

Aquest resultat ens indica que perqué l’empresa funcionés s’haurie de realitzar uns 20 

productes anuals. 



 

4.4 Pla de  Tresoreria 

El pla de tresoreria estableix per mesos, les despeses i beneficis d’una empresa. S’ha 

realitzat un pla de tresoreria aproximat per tal d’establir una previsió de fons en el 

primer any d’activitat. 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setemb Octubr Novem Desem TOTAL 
Cobrament 1200 1200 2400 3600 4800 3600 2400 2400 2400 2400 3600 2400 32400 
Total 
cobram. 1200 1200 2400 3600 4800 3600 2400 2400 2400 2400 3600 2400 32400 

Manteniment                       100 100 

Transport 300 50 100 50 100 50 50 50 50 50 50 100 1000 

Publicitat 1800                     200 2000 

Subminisram. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

Assegurances 600                       600 

Sou 1500 1500 1500 1500 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 3000 21000 

Autonoms 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 

Crèdit 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 251,23 3014,76 
Total 
Pagam. 4751,23 2101,23 2151,23 2101,23 3651,23 2101,23 2101,23 2101,23 2101,23 2101,23 2101,23 3951,23 31314,76 

Saldo 3551,23 901,23 248,77 1498,77 1148,77 1498,77 298,77 298,77 298,77 298,77 1498,77 1551,23 1085,24 
 

El pla de tresoreria mostra que al final de l’any la tresoreria  es positiva, tot i no produir 

un benefici molt gran. També s’observa que en determinats moments la solvéncia de 

l’empresa es veu en perill, per tant s’ha de preveure una previsió de fons de uns 4000€. 

4.5 Finançament 

El finançament de l’empresa es realitza en part per capital i en part per préstec. La part 

finançada per capital, són  4000€ previstos per tenir un fons en cas de poca liquiditat en 

l’empresa. Els 10.000€ restants necessaris per constituir l’empresa, es demanen en 

prestec a Caixa Terrassa , en un termini de 48 mesos amb un interés del 9’5% es 

pagaràn 251,23€ mensuals.  

 
 
 

14.Viabilitat económica 



 

5. Mètode productiu 

Per veure com seria el procés productiu de l'empresa es va fer un tangible, per tal de que 

servís com a model per realitzar projectes posteriors i ademés donar-se a conèixer i 

demostrar l'eficiéncia. 

Per fer-lo es va contactar amb el grup mataroní Slowreno. El procés es va dividir en 

quatre parts: Preproducció , producció , post-producció i edició del DVD. 

 

5.1Preproducció 

A la preproducció després d’emparaular amb el grup de que es volia tirar el projecte 

endevant, es va concretar una reunió previa per a realitzar una pluja d’idees. D’aquesta 

pluja d’idees en van sorgir diverses, es va parlar de la unió d’imatge i 3D i d’ afegir-hi 

elements gràfics. Es va preguntar per les reféncies estétiques i el grup va mencinoar un 

parell de videoclips a tenir en compte: “Somebody” i “Can’t you steal my love” ambdós 

del grup anglés Mando Diao, grup que els Slowreno admiren en termes musicals i 

d’imatge. 

No obstant, en la primera reunió  l’únic que es va deixar per concens va ser la cançó 

amb la que es realitzaria el projecte : “Graphic designers”, cançó que el grup habia 

enregistrat recentment. 

Al cap d’un més es va realitzar la segona reunió, en aquesta s’havien de concretar ja les 

idees, perqué el temps començava a jugar en contra. Es va acordar que el videoclip 

s’habia de assemblar lleugerament al de les seves referéncies, pero amb un toc més 

personal perqué, ademés, no hi habia temps per fer animacions ni 3D. També s’havia de 

concretar el lloc de la grabació, i per consens es va arribar a la conclusió que el millor 

lloc per fer-ho era la sala Clap, perqué el grup hi té molt bona relació i per la seva 

comoditat d’espai i de mitjans. 

A partir d’aquí es va fer la planificació del rodatge, es va pensa en les parts de la cançó i 

en el tempo. Per tal de que s’assembles a les seves referéncies, els videos van ser 

visionats diverses vegades i prenent nota dels trets característics del video (sobretot del: 

“can’t you steal my love”) i es va apreciar que combinaba un realització clàssica de 
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plans generals amb plans molt detallats i des d’angles estranys. Per tant es va pensar en 

gravar tota la cançó amb pla general, plans de sub-grups  i plans més detallats quan fos 

necessari. La resta de plans serien a càmera lliure per tal d’aprofitar els millors plans de 

cada moment. 

 

Finalment es va tenir que fer la petició de materials i la petició del espai. Els materials 

que es van utilitzar van ser tres focus i una càmera. Pel que  fa a l’emplaçament es va 

contactar amb un dels responsables de la sala que ens la va cedir el dimecres 13 de 

maig. 

 

5.2Producció 

Per realitzar aquesta part es va tenir que anar a buscar al grup al local d’assaig i 

transportar els instruments fins a l’escenari del videoclip, també  és va gravar un CD 

amb la cançó per tal de fer el playback .  

Un cop al lloc el grup es va disposar a muntar els instruments al seu lloc corresponent, 

es va ajustar la càmera a 25 progressiu i a 16:9 (panoràmic) per tal de donar el format i 

la nitidesa desitjades al projecte.. També es va disposar l'il·luminació per tal de que tots 

16.Mètode productiu 

Figura5 



 

quedessin il·luminats de manera uniforme i aconseguir una il·luminació acolorida com 

en el videoclip de referéncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als llums li van ser aplicat uns filtres setinats per tal de que la llum no fos tan "dura" i 
fos mes difosa, i així minimitzar l'efecte de retall de les ombres. 

Un cop tot el "set" estava muntat, el grup va fer dues proves de “playback” per tal de 
sincronitzar-se amb la gravació del CD. Un cop fet això es van disposar a tocar per a ser 
gravats des de el pla general. Varen caldre tres intents abans que la presa es donés per 
bona.  
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Figura 6 

Figura 7 



 

Després es va passar gravar el sub-conjunt del baix i la guitarra rítmica, que va costar 
també un parell d’intents. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El següent tir de càmera que es va realitzar va ser el de la bateria, per a fer-lo com que 

la bateria estava més baixa es va abaixar el nivell del trípode. Aquest tir de càmera va 

ser el que més intents va costar perquè la sincronització tenia que ser perfecte. Per a fer-

lo es va fer el mateix tir primer uns metres mes a la dreta i després més a l'esquerra per 

poder-hi donar joc. 

 

 

Un cop acabat els plans del bateria, es va passar a fer el sub-conjunt del guitarra 

melòdic i el cantant. Amb aquest pla no hi va haver-hi masses complicacions a priori,  
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Figura 8 

Figura 10 



 

peró, a post-producció, s'ha vist que el cantat es sortia del pla per culpa dels seus 

moviments bruscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop acabats aquests plans es va passar a enregistrar plans més detallats per tal de que 

després donessin més ritme i singularitat al muntatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va ser en l'enregistrament d'aquests plans detall on al grup se li va ocórrer gravar la 

connexió del cable de la guitarra per tal de fer una petita introducció al muntatge. 

CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE VIDEOCLIPS LOWCOST I EL SEU TANGIBLE.19 

 

Figura 11 

Figura 12 

 



 

També se’ls hi va acudir l'idea de gravar no simplement la boca del cantat ni no fer-ne 

un pla on li aparegues tot el cap per tal de fer un muntatge amb imatges molt ràpid 

durant el crit del principi de la cançó. 

 

Després d’aquests plans detall i de les seves idees, es va passar a fer els plans de la 

càmera lenta. Per a fer-los es va situar l’enquadrament contra la paret  en un espai 

sufucient perque hi  aparegués una única persona. En aquesta serie de plans varen passar 

tots un per un, i com que en aquell tros el vocalista no cantaba es va dispossar a fer-lo 

amb una pandereta.  

En aquest plans ells tenien llibertat per   fer el que volguessin i cadascú va interpretar 

aquell tros de la cançó com ho va sentir en aquell moment. 
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Figura 13 

Figura 14 



 

Un cop realitzats els plans de càmera lenta, es va passar a fer les càmeres lliures on la 

càmera es movia lliurement per el "set", intentant buscar plans diferents a la realització 

bàsica feta anteriorment. Aquesta feina requeria que els músics estiguessin concentrats, 

per tal de que cada vegada que es tornava a fer una passada amb la càmera, repetissin de 

forma similar els moviments per tal de no originar errors de ràcord. 

 

Quan ja s'estava apunt de donar per finalitzada la gravació a un dels integrants del grup, 

se li va ocórrer que es podría fer una última presa situada just al cantó d'on estàven 

tocant, allà hi havia una paret de color groc que podia donar un toc acolorit al vídeo, per 

consens es va aprovar l'idea. Per dur-la a terme simplement es va col·locar un focus i la 

càmera davant la paret.  

El grup l'únic que tenia que fer era ballar lliurement, per donar un toc divertit al vídeo 

final. 
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Figura 15 

Figura 16 



 

5.3 Post-producció 

L'apartat de post-producció va ser el més intens a l'hora de realitzar aquest producte. 

Primerament és va tenir que bolcar el material a l'ordinador. Aquest procés és va 

realitzar amb el programa Adobe Premiere Pro. 

El procés de captura va esdevenir una mica pesat, donat que la cinta es captura en temps 

real, es a dir, per una hora de cinta que teníem gravada va caldre una hora d'espera fins 

que les dades varen ser convertides en format digital. 

Un cop fet això el següent pas, va ser dividir el clip de vídeo recentment bolcat per els 

diferents plans que s'havíen realitzat, per tal de mantenir un ordre i després localitzar les 

imatges amb més facilitat.  

A partir d'aquí, la tasca d'edició es va anar fent en diferents estones disponibles fins 

aconseguir el muntatge final. Com sempre passa en el procés de post-producció, 

sorgeixen noves idees pel que fa a l'ordre i la manera d'acabar el producte, per exemple, 

l'últim pla enregistrat amb la paret groga ha estat un dels més empleats en aquest 

muntatge final. 

El següent pas va ser afegir transicions de fosa a negre al final i a l'inici de el producte. 

Després es va passara una velocitat mes lenta el troç que s'havia acordat que aniria a 

càmera lenta, en aquest fragment, també es van afegir dissolucions creuades entre els 

canvis d'un membre del grup a l'altre i l'efecte de vídeo “Color Off Set” que incorpora el 

programa Premiere Pro, aquest efecte causa la sensació de superposar una divisió de la 

imatge en RGB sobre l'original. 

Finalment es va passar a donar l'ultim retoc al clip empleat la correcció de color a tres 

bandes. Aquesta tasca, es de les més complicades del projecte perquè s'ha de ser molt 

precís i saber exactament el que es vol ajustar. En aquest cases va ajustar les 

saturacions, el nivell de negres i d'altres paràmetres per aconseguir un color més 

professional i cridaner.  

Un cop fet això el videoclip es va exportar en format QuickTime panoràmic a la més 

alta qualitat.  
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5.4 Edició del DVD 

Un cop el clip de vídeo va estar enllestit va començar l'edició del DVD. Primerament es 

va crear un fons per al DVD, aquest es va fer amb el programa Adobe After Efects. Es 

va col·locar el logo del grup sobre un fons vermell i amb un plug-in anomenat: Paint 

Splatter, es van generar gotes de pintura per tematitzar el menú en relació al títol de la 

cançó: "Graphic Dessigners".  

Un cop fet el disseny del fons amb el programa iDVD es va generar un menú de DVD 

on es va col·locar el fons creat anteriorment i la cançó com a música d'acompanyament. 

Acte seguit es va gravar el DVD. 

Finalment amb el DVD gravat, es va dissenyar una portada amb les mides de la caràtula 

seguint l'estil del fons de menú ( logo sobre fons vermell i amb taques de pintura) am el 

programa Adobe Photoshop CS3. Es va imprimir, retallar i col·locar al suport. 
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6. Conclusions 

Del treball que s'ha realitzat s'en poden extreure diverses conclusions, la majoria 

positives. 

El mercat del videoclip i de l'audiovisual en general es un mercat extens i per a tots els 

gustos, que ja fa anys que funciona. Si bé és difícil aconseguir fer-se un lloc, la 

demanda és molt amplia i hi ha mercat per a tots. 

El sector del videoclip es un sector molt explotat i sobretot car, però propostes de baix 

cost, com les que es proposen en aquest treball, servirien per acostar l'audiovisual com a 

eina de promoció a aquells grups emergents que verdaderament els necessiten. 

Una empresa de baix cost com la que s'ha creat en aquest treball no té perquè ser una 

mala inversió, si bé es diferència de la competència en preu no ho fa en termes de 

qualitat, simplement estalviant costos en atrezzo i personal però no en equipaments 

tècnics es poden aconseguir productes prou bons equiparables als de la competència. 

No obstant, crear una empresa és una tasca difícil i complicada requereix un gran esforç 

de planificació de pressupostos, mitjans i estratègies comercials. Si bé en el treball s'ha 

estipulat que per a la solvència de l'empresa s'haurien de produir com a mínim vint 

videoclips, no es un objectiu fàcil aconseguir vendre'ls, però no impossible.  

La producció del videoclip ha servit per comprovar com seria la producció d'un dels 

productes de l'empresa. Aquesta tasca, sempre funciona millor quan es te planificada, si 

bé no es una tasca difícil quan es té coneixement de com realitzar-la, s'ha de tenir 

paciència per fer-la bé i saber rectificar davant de les exigències del client. 

Definitivament, aquest ha estat un projecte que ha servit per aprendre el funcionament 

del procés de creació d'empreses i alhora el procés de realització de videoclips. Un 

projecte que planteja una alternativa a la industria del sector audiovisual, que ja 

establert, potser abusa amb els seus preus, i propostes mes econòmiques com la que s'ha 

plantejat, ajudarien a re-formular els preus en el mercat, per així donar l'oportunitat de 

realitzar aquest productes per a la promoció musical a tothom que ho desitgi. 
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