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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un curtmetratge en Time Lapse/Hyper Lapse de la 

ciutat de Barcelona, anomenat “Barcelona Day & Night”, que reflecteixi, en la mesura del 

possible, el bullici i constant moviment dels elements que integren la ciutat. La finalitat 

d’aquest és aconseguir un bon resultat per a què l’autor pugui presentar el seu treball a 

diferents concursos o televisions locals per a la seva emissió, i al mateix temps, donar-se a 

conèixer a través de les principals plataformes de vídeo online. Per altra banda, aquest 

projecte pretén mostrar els coneixements que s’han adquirit al llarg de la carrera. 

 

Resumen 

El objetivo de este proyecto es realizar un cortometraje en Time Lapse/Hyper Lapse de la 

ciudad de Barcelona, titulado “Barcelona Day & Night”, que refleje, en la medida de lo 

posible, el bullicio y constante movimiento de los elementos que integran la ciudad. La 

finalidad de éste, es obtener un buen resultado para que el autor pueda presentar su trabajo 

a diferentes concursos o televisiones locales para su emisión, y al mismo tiempo, darse a 

conocer a través de las principales plataformas de video online. Por otro lado, este proyecto 

quiere demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

Abstract 
The main aim of this project is make a Time Lapse/Hyper Lapse short film of Barcelona 

city, called “Barcelona Day & Night”, reflecting, as far as possible, bustle and constant 

movement of the elements of the city. The main purpose of the project is gets a great result 

to show it to different contests or local TV, at the same time, to inform the author through 

major online video platforms.  Furthermore, this project seeks to demonstrate the 

knowledge acquired throughout of degree. 

 

 





I 

Índex 

 
Índex de figures .................................................................................................................. III 

Índex de taules .................................................................................................................... V 

Glossari de termes ........................................................................................................... VII 

1. Objectiu ......................................................................................................................... 1  

     1.1 Propòsit	  .............................................................................................................................	  1 

     1.2 Finalitat	  	  ............................................................................................................................	  1	  

     1.3 Objectiu	  	  ............................................................................................................................	  1	  

     1.4 Abast 	  	  ...............................................................................................................................	  1	  

     1.5 Objectiu per l’espectador	  	  ...............................................................................................	  2	  

     1.6 Públic potencial	  	  ..............................................................................................................	  2	  

2. Introducció .................................................................................................................... 3 

3. Estudi previ ................................................................................................................... 5 

         3.1 La percepció del temps	  ...................................................................................................	  5	  

         3.2 Història del Time Lapse	  .................................................................................................	  7	  

         3.3 Què és el Time Lapse / Hyper Lapse	  ............................................................................	  8	  

     3.3.1 Com es fan servir ambdues tècniques?	  ..............................................................	  9	  

         3.4 Antecedents o referències	  ..............................................................................................	  9	  

              3.4.1 Luis Capdevila	  ....................................................................................................	  10	  

                3.4.2 Enrique Pacheco	  .................................................................................................	  10	  

                3.4.3 Pau Garcia Laita	  .................................................................................................	  11	  

                3.4.4 Alexandr Kratsov	  ...............................................................................................	  12	  

                3.4.5 Clara Films	  ..........................................................................................................	  13	  

         3.5 Anàlisi de la ciutat de Barcelona	  .................................................................................	  13	  

                3.5.1 Història de la ciutat	  ............................................................................................	  14	  

4. Metodologia ................................................................................................................ 19



II 

 

5. Preproducció de la peça audiovisual ........................................................................ 21 

          5.1 Idea	  ................................................................................................................................	  21	  

     5.2 Sinopsi	  ................................................................................................................................	  21	  

     5.3 Proposta estètica d’elements visuals 	  ..............................................................................	  21	  

     5.4 Proposta estètica d’elements sonors 	  ...............................................................................	  21	  

     5.5 Paleta de colors 	  .................................................................................................................	  22	  

     5.6 Planificació 	  .......................................................................................................................	  24	  

6. Producció de la peça audiovisual ................................................................................. 27 

     6.1 Premisses dutes a terme pels Hyper Lapses 	  ..................................................................	  27	  

     6.2 Premisses dutes a terme pels Time Lapses 	  ...................................................................	  30 

7. Postproducció de la peça audiovisual .......................................................................... 33 

     7.1 Retoc fotogràfic amb Adobe Photoshop Lightroom 5 	  .................................................	  33	  

     7.2 Generació del vídeo amb QuickTime Player 7 	  .............................................................	  36	  

     7.3 Estabilització dels Hyper Lapses amb Adobe After Effects CS6 	  ..............................	  37	  

     7.4 Eliminació de taques del sensor amb Adobe After Effects CS6	  .................................	  38 

     7.5 Edició final amb Final Cut Pro X	  ....................................................................................	  40	  

8. Propietat Intel·lectual ................................................................................................... 41 

     8.1 Llicència de la cançó del projecte	  ...................................................................................	  41	  

     8.2 Permís de rodatge	  ..............................................................................................................	  42	  

9. Impacte Mediambiental ................................................................................................ 43 

10. Resultats i incidències .................................................................................................. 45 

11. Suport tècnic ................................................................................................................ 49 

     9.1 Equip tècnic	  .......................................................................................................................	  49	  

     9.2 Software	  ..............................................................................................................................	  52	  

12. Conclusions .................................................................................................................. 53 

13. Referències ................................................................................................................... 55



III 

 

Índex de figures	  
 

3. Estudi previ 

Fig 3.4.1.1 Fotografia del programa “Hermano Mayor” ..................................................... 10 

Fig 3.4.1.2 Fotograma del curmetratge “ A dos passos del infierno” ................................. 10 

Fig 3.4.2.1 Fotograma del curtmetratge “Shaped by time” ................................................. 11 

Fig 3.4.2.2 Fotograma del curtmetratge “Postcards from Stockholm” ............................... 11 

Fig 3.4.3.1 Fotograma del curtmetratge  “Midnight Barcelona” ......................................... 11 

Fig 3.4.3.2 Fotograma del curtmetratge “Aragon Winter” .................................................. 11 

Fig 3.4.4.1 Fotograma del curtmetratge “Barcelona” .......................................................... 12 

Fig 3.4.4.2 Fotograma del curtmetratge “Lleida: Soul of Catalonia” ................................. 12 

Fig 3.4.5.1 Fotograma projecte “Transformació d’una ciutat olímpica” ............................. 13 

 

5. Preproducció de la peça audiovisual 

Fig 5.5.1 Fotograma del projecte amb colors càlids ............................................................ 22 

Fig 5.5.2 Roda cromàtica de la figura 5.5.1 ........................................................................ 22 

Fig 5.5.3 Fotograma del projecte amb colors freds ............................................................. 23 

Fig 5.5.4 Roda cromàtica de la figura 5.5.3 ........................................................................ 23 

	  

6. Producció de la peça audiovisual 

Fig 6.1.1 Fotograma “Cap de Barcelona” de Google Maps ................................................ 28 

Fig 6.1.2 Filtre variable Neutre 2-400  ................................................................................ 29 

Fig 6.1.3 Enfoc a través del Live View ............................................................................... 30 

Fig 6.1.4 Punt de referència ................................................................................................. 30 

Fig 6.2.1 Fotografia de Xatakafoto que explica la profunditat del camp ............................ 31



IV 

	  

7. Postproducció de la peça audiovisual 

Fig 7.1.1 Paràmetres del programari Adobe Photoshop Lightroom 5 ................................. 34 

Fig 7.1.2 Fotogrames del projecte abans i després del seu retoc fotogràfic ........................ 35 

Fig 7.1.3 Fotogrames del projecte abans i després del seu retoc fotogràfic (Parc Güell) ... 35 

Fig 7.2.1 Ajustos dels clips .................................................................................................. 36 

Fig 7.3.1 Ajustos de l’efecte Warp Stabilizer ...................................................................... 37 

Fig 7.4.1 Ajustos de l’efecte CC Wire Removal ................................................................. 38 

Fig 7.4.2 Fotograma abans i després de l’efecte CC Wire Removal ................................... 39 

	  

8. Propietat intel·lectual 

Fig 8.1.1 Llicència de la cançó del projecte ........................................................................ 41 

Fig 8.2.Logotip Barcelona Film Commission ..................................................................... 42 

 

10. Resultats i incidències 

Fig 10.1 Botó selecció de profunditat de camp de la càmera .............................................. 46 

 

11. Suport tècnic 

Fig 11.1.1 Càmera utilitzada en el projecte ......................................................................... 49 

Fig 11.1.2 Objectiu utilitzat en el projecte .......................................................................... 50 

Fig 11.1.3 Trípode utilitzat en el projecte ........................................................................... 51 

Fig 11.1.4 Ordinador utilitzat en el projecte ........................................................................ 51 

Fig 11.2.1 Logotip Software Edició fotogràfica Lightroom 5 ............................................. 52 

Fig 11.2.2 Logotip Adobe After Effects CS6 ...................................................................... 52 

Fig 11.2.3 Logotip Final Cut Pro X ..................................................................................... 52 

 



    V 

Índex de taules 
 

5. Preproducció de la peça audiovisual 

Taula 5.6.1 Planificació de tot el projecte............................................................................25 

 

11. Suport tènic 

Taula 11.1.1 Característiques Objectiu EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II ...............................50 

	  

	  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



VI     

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 



VII 

Glossari de termes 
 

DSLR  Digital Single Lens Reflex: càmera reflex digital 

FPS  Frames Per Second 

ISO  International Standard Organization: organització estàndard internacional 

JPEG  Joint PhotographicExperts Group: grup conjunt d’experts en fotografia 

HD  High Definition: alta definició 

HDR  High Dynamic Range: imatges d’alt rang dinàmic 

RAW  Terme anglès que significa cru: format d’imatges sense modificacions 

Reel  Terme anglès que significa bobina: bobina personal de treballs    

TIFF  Tagged Image File Format: format d’arxiu d’imatges etiquetada 



VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectius 1 

1. Objectius 

1.1 Propòsit 

Realitzar un curtmetratge en Time Lapse/Hyper Lapse de la ciutat de Barcelona mostrant 

els llocs més emblemàtics i significatius, des del punt de vista de l’autor, de la ciutat. A 

més, pretén reflectir el constant moviment dels elements que integren Barcelona, des dels 

núvols i les fulles dels arbres, fins el bullici de ciutadans que passegen pels seus carrers.   

Al mateix temps, vol mostrar un canvi de percepció del temps que s’ha experimentat a 

partir de la industrialització, i la relació que manté amb la capacitat de l’ésser humà 

d’enganyar a l’espectador jugant amb el temps a través de diferents tècniques audiovisuals. 

1.2 Finalitat 

La finalitat d’aquest projecte és aconseguir un resultat d’alta qualitat per intentar presentar-

lo a concursos o a televisions locals, aconseguint la seva emissió i, també, penjar-lo en 

plataformes com Vimeo o Youtube per tal d’obtenir el màxim reconeixement per part del 

públic i poder arribar a ser vídeo “Staff Pick” (vídeo considerat d’alta qualitat per la gent 

que conforma Vimeo).  

Al mateix temps, es pretén aprofundir dins la tècnica del Time Lapse/Hyper Lapse, poc 

treballada al llarg de la carrera. 

1.3 Objecte 

El projecte consta d’una peça audiovisual d’una durada aproximada d’entre 4 i 5 minuts, el 

qual significa unes 6.000-7-500 fotografies recopilades per a la seva posterior edició en 

vídeo. A més, una memòria de tot el treball realitzat on s’inclouen els elements més 

importants per entendre el projecte. 

1.4 Abast 

La resolució escollida pel producte final és de 1920x1080 (Full HD), donat que la majoria 

de llars encara no suporten resolucions majors per a la seva correcta reproducció. 
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1.5 Objectius per l’espectador 

Per una banda, l’espectador espera d’aquest treball un producte de qualitat que permeti 

veure la ciutat de Barcelona des de un altre punt de vista a l’habitual; això s’aconsegueix 

mostrant cadascun dels racons més emblemàtics però a una velocitat que l’ull humà és 

incapaç de veure.  

D’altra banda, l’espectador pretén que el producte final no el deixi indiferent amb la seva 

visualització. El curtmetratge vol despertar algun sentiment en el públic, intentant mostrar 

el treball i esforç que es requereix per poder fer un producte d’aquestes característiques. 

1.6 Públic potencial 

Aquest curtmetratge, va dirigit a tots els amants de la fotografia o vídeo en Time Lapse, 

com també, a tots aquells que per un motiu o altre cerquen Barcelona en les principals 

plataformes de vídeo per internet. 

Per tant, els residents de la ciutat de Catalunya o Espanya són el principal públic objectiu, 

però, els turistes que tenen pensat viatjar uns dies a Barcelona també podrien ser 

susceptibles d’aquest producte audiovisual. 

L’edat del públic objectiu, en la seva majoria, sol ser d’entre 20 i 45 anys, acostumats a la 

navegació per internet com a principal mode d’entreteniment. 
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2. Introducció 

El temps és una condició que ve donada a l’ésser humà, és a dir, cap persona pot alterar el 

pas del temps, s’ha de conformar en percebre els fenòmens, tan naturals com artificials, a 

una determinada velocitat comuna a tothom.  

Un altre tema ben diferenciat és la sensació del pas del temps, que es pot veure afectat 

quan, per exemple, puges a una atracció d’un part temàtic, on la sensació individual es veu 

alterada, però la realitat del pas del temps segueix sent la mateixa. Per tant, estaríem 

parlant de la percepció subjectiva que té cadascú al pas del temps. És ben sabut, que quan 

una persona s’ho està passant bé, li agrada el que fa o està motivat, la percepció del pas del 

temps es veu influenciada per aquests factors externs que fa que el temps passi “volant”. 

Contràriament, el temps passa molt lentament, quan un individu està passant per un 

moment difícil, no li agrada el que fa o està malalt, entre molts d’altres.  

Per tal que es duguin a terme totes aquestes percepcions, és necessària la funció d’uns 

receptors especialitzats que es troben al nostre organisme, i s’encarreguen de captar els 

estímuls corresponents i convertir-los en senyals elèctrics que envien al nostre cervell.  

Però, i si es pogués percebre la mateixa realitat a una altra velocitat? O si es pogués escollir 

a quina velocitat volem que l’espectador vegi un fet o esdeveniment? Aquest fet és 

possible gràcies a la tècnica fotogràfica del Time lapse.  

 La fotografia permet congelar un instant únic i irrepetible en una imatge i el Time lapse 

permet veure la mateixa realitat que es viu dia a dia, però d’una forma molt més 

accelerada, degut a l’existència de les càmeres de vídeo o fotos que permeten copsar 

instants únics per després configurar-los al nostre gust. 

Per exemple, si una persona volgués veure un esdeveniment en la seva totalitat, com el 

naixement d’una flor, la construcció d’un edifici, com surt al sol de bon matí, etc. que a la 

realitat comuna triga molts minuts, hores o, inclús dies, no podria percebre gairebé 

sensació de moviment. 
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Probablement, tot això, sumat al fet de poder jugar amb el temps, escollir quina velocitat es 

pretén que l’espectador vegi unes imatges, veure fets o esdeveniments quotidians d’un altre 

manera, són els motius que han portat a l’autor a escollir aquesta tècnica per fer el projecte 

final de grau.  

Òbviament, un altre factor important per triar aquesta temàtica és aprofundir sobre una 

tècnica molt demandada en els últims anys en el sector audiovisual, sobretot en publicitat. 

Durant els quatre anys de la carrera, s’ha donat un petit cop d’ull dins d’aquest món, que 

ha ajudat a servir d’estímul de cara a la confecció d’aquest projecte. 

En aquesta memòria s’hi inclouen tots els elements indispensables per a entendre aquest 

projecte, des dels estudis previs fins a les seves conclusions finals. 
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3. Estudi previ 

Per poder realitzar aquest projecte, s’ha realitzat un estudi previ sobre diversos aspectes 

importants i imprescindibles per la bona adequació del producte final a l’objectiu inicial 

establert. 

Per tant, l’estudi que s’ha dut a terma va enfocat a:  

1. La Percepció del temps. 

2. La Història del Time lapse. 

3. Explicar què és el Time lapse/Hyper lapse i com es duu a terme. 

4. Antecedents o referències. 

5. Anàlisi de la ciutat de Barcelona. 

 

3.1 La percepció del temps 
 

El temps és el mateix per a tothom i sempre ha estat igual, des dels inicis de la humanitat 

fins l’actualitat però, la percepció d’aquest, ha anat variant amb el pas dels anys. 

Probablement, aquest canvi s’ha vist més agreujat amb la modernitat, a partir de la 

revolució industrial a finals del segle XVIII fins a principis del XX [1].  

Amb la modernitat va arribar el capitalisme i la emigració cap a les ciutats. Fet que va 

produir grans canvis en el mode de concebre el dia a dia dels treballadors; es va introduir 

millores en l’àmbit laboral com la introducció del treball en cadena o la introducció de la 

màquina, tot per reduir els temps de treball i guanyar amb eficiència, per produir més en 

menys temps. 

Un altre fet molt important que va produir un canvi en la percepció del temps, va ser la 

proliferació de l’ús de mitjans de transport com ara l’automòbil, així doncs la percepció de 

l’espai/temps es va veure mes reduïda que mai, el temps utilitzat per anar d’un lloc a un 

altre es van veure reduïts dràsticament. 
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La proliferació dels mitjans de comunicació feien que qualsevol fet o notícia s’escampés 

amb una velocitat vertiginosa cap a altres espais ben allunyats.  

Nous invents com el telèfon, la ràdio o la màquina d’escriure,  ajudaven a viure la vida a 

un altre ritme, a una altra velocitat mai vista fins aleshores. 

A l’actualitat passa absolutament el mateix, qualsevol persona quan s’ha de desplaçar d’un 

lloc a un altre, sempre busca el camí més ràpid, tot i que la diferència entre un trajecte i 

l’altre variï en segons “Si puc agafar el bus que passa ara mateix, perquè agafar el metro 

que està a l’altre extrem del carrer”. 

Dins l’àmbit de la comunicació, es produeix la mateixa situació explicada anteriorment, la 

introducció d’internet en la telefonia mòbil, permet assabentar-se de qualsevol notícia o 

esdeveniment en qüestió de segons. O en l’àmbit més personal, l’ús d’aplicacions de 

missatgeria instantània, permeten estar en contacte en qualsevol moment del dia amb 

persones d’arreu del món. 

Però, tampoc cal anar tan lluny per poder comprovar aquests grans canvis, quan una 

persona acostumada a viure en un poble petit es trasllada a una gran ciutat com Barcelona, 

nota que la percepció del temps a la qual està acostumada es veu força alterada, fet que 

provoca sensacions de moviment constant, caos en la forma en que es mouen les persones 

quan caminen o els cotxes transitant pel carrer.  És un altre ritme de vida que provoca, 

normalment, aclaparament i ganes de tornar al ritme més pausat del poble. 

Per tant, l’aparició del Time Lapse no és fruit de la casualitat, sinó sorgeix com a 

conseqüència d’aquesta evolució i necessitat de l’ésser humà d’intentar canviar la 

percepció del temps constantment, amb l’objectiu de millorar i reduir esforços. 

Es podria dir que existeix un cert paral·lelisme entre el Time Lapse i la capacitat que té 

l’ésser humà d’incidir en la percepció del temps. Tant és així que amb el primer es permet 

veure, per exemple, l’evolució o transformació d’una ciutat, com ara Barcelona, durant els 

anys 1986 i 1992 amb les olimpíades, l’ésser humà ha estat capaç de crear les eines 

necessàries per modificar considerablement la percepció del temps que tenia una persona 

en el segle XIX amb una altra del segle XXI. 
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3.2. Història del Time Lapse 
 
Un dels principals errors que es cometen quan es parla de Time Lapse és associar-lo dins 

l’època contemporània actual, però res més lluny de la realitat, la història del Time Lapse 

es remunta més de cent anys enrere, concretament l’any 1897, amb l’aparició del 

llargmetratge “Carrefour de l’Opera” de Georges Mélies. [2] 

Antigament, el Time Lapse tenia un ús més aviat científic, ja que s’utilitzava per poder 

visualitzar processos que, degut a la seva velocitat, s’escapen al rang de percepció humana. 

La formació dels núvols, la germinació d’una llavor, l’heliocentrisme de les plantes o el 

naixement d’un ocell des de l’ou, eren els usos més comuns. No va ser fins la dècada dels 

80 que el Time Lapse va arribar a proliferar dins del cinema. 

D’aquesta manera, el primer ús important, o més aviat popular del Time Lapse en un 

llargmetratge, va ser Koyaanisqatsi, dirigida per Godfrey Reggio l’any 1982. Es tracta d’un 

documental en el qual es mostren imatges de gran impacte visual i emocional sobre 

l’efecte destructiu del món modern en el medi ambient. [3] 

Però realment, tot i no ser considerat un Time Lapse, pel·lícules com les de Charles 

Chaplin o el cine mut en general, jugaven amb el temps de la mateixa manera que es pot 

fer amb el Time Lapse. Ja que tot i poder arribar a filmar i reproduir les pel·lícules a vint-i-

quatre frames per segon, de forma intencionada, s’escollia una cadència de setze FPS 

reproduïdes a vint-i-quatre FPS. Així doncs, sobretot en comèdies, s’accentuava el caire 

còmic del film; no és el mateix la sensació que produeix Charles Chaplin caminant de 

forma accelerada que a la velocitat normal. 

En efecte, la capacitat de jugar amb el temps no és exclusiva del Time Lapse, també 

existeix l’efecte invers a les imatges accelerades, com seria l’ús de la càmera lenta, mètode 

creat per l’austríac August Musger l’any 1904. L’ús de la càmera lenta, en anglès “Slow 

Motion”, ha permès, dins del cinema, accentuar el dramatisme, allargar moments de 

suspens, remarcar moments narratius importants per donar solemnitat a una escena o per 

emfatitzar la bellesa de moviments atlètics entre molts d’altres. Pel·lícules com “Los Siete 

Samuráis” d’Akira Kurosawa (1954), “Los Intocables de Elliot Ness” de Brian de Palma 

(1987), “Toro Salvaje” de Martin Scorcese (1980) o, més recentment, Matrix dels germans 

Wachowski (1999), són alguns dels films que ho demostren.  
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A partir d’aquest últim film, sorgeix una altra tècnica molt similar però més exagerada a la 

càmera lenta, és el “Bullet Time”, en català Efecte Bala. L’objectiu d’aquesta tècnica és 

dramatitzar accions que en la seva naturalesa són imperceptibles a l’ull humà, com és el 

cas del recorregut d’una bala. 

 

3.3 Què és el Time Lapse/Hyper Lapse?  
 

És una tècnica fotogràfica, molt popular en els darrers anys, que capta una sèrie d’imatges 

a determinats intervals de temps, per aconseguir accelerar el pas del temps d’espais 

naturals o artificials. D’aquesta manera s’aconsegueix captar una realitat impròpia a l’ull 

humà, acostumat a una velocitat del temps molt més pausada.  

Per tal d’entendre aquesta tècnica, cal saber que és un fotograma, en anglès frame. El 

fotograma és una imatge particular dins la successió d’imatges que composen una 

animació. Doncs, la successió d’aquests fotogrames, produeixen la sensació de moviment. 

Per a veure un film en l’actualitat, es necessita que els fotogrames siguin projectats amb 

una cadència de 24 per segon, així es produeix la il·lusió de moviment. Tot això, es degut a 

que la successió tan ràpida d’imatges bloqueja la capacitat del cervell de veure-les com a 

imatges separades. Aquesta persistència en la visió fa que el cervell barregi aquestes 

imatges donant la sensació de moviment natural 

Aquesta il·lusió de moviment, es dona gràcies al fenomen que es dona en l’ull humà 

anomenat “persistència de la retina” [4];  les impressions lluminoses que rep la retina no 

desapareixen instantàniament al cessar l’estímul. La retina reacciona al rebre la llum, 

formant un component àcid, produint la generació d’una força electromotriu, que 

transmesa a través del nervi òptic arriba al cervell. Tot això durà un cert temps, fent que la 

sensació lumínica persisteixi durant un lapse de temps que varia, segons els individus, 

entre 1/15 i 1/20 segons.  

Gràcies a aquest fenomen, es pot gaudir de la televisió i el cinema. En el cas del cinema, 

una successió d’imatges filmades amb una cadència superior a 1/15 de segon, aconsegueix 

enganyar l’ull fent creure que s’estan contemplant imatges en moviment, quan realment es 

mostra una sèries d’imatges fixes. 
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Per altre banda, cal dir, que l’Hyper Lapse és una ampliació del Time Lapse, més que no 

pas una variant, perquè és exactament el mateix, però incloent el moviment de la càmera a 

llargues distàncies, fet que el distingeix del Time Lapse, que només permet petits 

moviments limitats físicament.  

 

3.3.1 Com es fan servir ambdues tècniques? 
 

Tant per la realització del Time Lapse o Hyper Lapse, es poden fer servir dues tècniques 

ben diferenciades: 

1. Captar imatges mitjançant qualsevol videocàmera, per després accelerar-les amb un 

programa d’edició de vídeo. 

2. Captar imatges mitjançant una càmera fotogràfica, a determinats intervals de 

temps, per després ajuntar-les amb programes d’edició de vídeo. 

En aquest projecte, s’ha optat per aquesta segona opció, ja que s’aconsegueixen diversos 

d’avantatges com ara: 

-Resolucions majors a 4.000 píxels. D’aquesta manera es pot tornar a enquadrar i fer talls a 

determinades zones de la imatge, sense pèrdua de qualitat apreciable.  

-Disparar a temps d’exposició alts, que permeten treballar en entorns pràcticament sense 

il·luminar, captant efectes “estela” o el moviment d’elements com les estrelles en el cel, 

impossibles d’aconseguir mitjançant el vídeo. 

-Major accessibilitat, ja que els equips fotogràfics DSLR, tenen un preu molt per sota de 

qualsevol càmera de vídeo professional. 

 

3.4 Antecedents o referències 
 

Una de les primeres coses que s’han fet per dur a terme aquest projecte, és l’estudi i 

visualització de peces audiovisuals d’altres autors de gran tirada popular. Tant a nivell 

nacional com internacional, actualment existeixen multitud d’autors que mitjançant 
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aquesta tècnica han fet peces audiovisuals de gran qualitat, i que compten amb el 

reconeixement del públic a internet. 

 

3.4.1 Luis Caldevilla 

A nivell nacional, un dels autors més destacats, és Luis Caldevila. Des de el 2008, centrat 

en el coneixement i divulgació de la tècnica Time Lapse. Ha treballat per múltiples 

produccions televisives, que han integrat els seus Time Lapses a programes tant rellevants 

com “Hermano Mayor” a Cuatro,  on combinava l’acceleració dels elements enquadrats 

tals com els cotxes circulant, amb la càmera lenta dels protagonistes del programa, tot en 

un mateix pla. També, ha utilitzat el Time Lapse, per poder gaudir de la transformació 

d’un edifici en la seva construcció. [5] 

Però principalment, aquest autor ha servit per esclarir dubtes més aviat tècnics. Ja que en la 

seva web, es poden trobar múltiples tutorials. A més, per internet s’hi poden trobar 

conferències que ha anat fent al llarg de la seva trajectòria professional on explica les claus 

més importants per entendre i aprendre aquest art anomenat Time Lapse. 

 

3.4.2 Enrique Pacheco 

Un altre autor molt important a nivell nacional és l’Enrique Pacheco, amb més de 10 anys 

d’experiència com a cinematògraf; va descobrir el Time Lapse a Islàndia, país on resideix. 

La principal característica dels seus treballs és captar la naturalesa en tot el seu esplendor, 

buscant constantment paisatges únics i difícils d’accedir [6]. 

Fig. 3.4.1.1. Fotografia del programa de Cuatro 
“Hermano Mayor” 

Fig. 3.4.1.2 Fotograma curtmetratge “A dos passos del 
infierno” 
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Curtmetratges com “Shaped by time”, són un clar exemple on l’autor busca explorar la 

naturalesa a través de l’erosió que aquest produeix en els diferents paisatges que apareixen  

 en el film.  

                                           

Com en l’anterior autor exposat, el material de l’enrique Pacheco també ha resol dubtes 

durant la producció d’aquest projecte, ja que té molts tutorials i entrades al seu blog, on 

aconsella que s’ha de fer per obtindré un gran resultat. 

3.4.3 Pau Garcia Laita 

En el cas d’en Pau Garcia Laita, la seva obra es titula “Midnight Barcelona”, on es pot 

observar la ciutat de Barcelona durant la matinada. L’autor ha volgut copsar el flux continu 

de cotxes i l’incessant ritme de vida de la ciutat, tot i ser de nit [7]. 

L’obra és Staff Pick a Vimeo, i compta amb més de 341.000 reproduccions.  A més, s’ha 

emès a la televisió local de Barcelona durant un gran període de temps. 

Fig. 3.4.2.1. Fotograma curtmetratge “Shaped by time” Fig. 3.4.2.2. Fotograma curtmetratge “Postcards from 
Stockholm” 

Fig. 3.4.3.1. Fotograma curtmetratge “Midnight 
Barcelona” 

Fig. 3.4.3.2. Fotograma curtmetratge “Aragon Winter” 
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D’aquesta obra, s’ha pogut extreure la delicadesa i la riquesa per l’elaboració de cada pla, 

tot i durar gairebé 6 minuts, es tracta d’un curtmetratge molt amè. També cal dir, que les 

localitzacions de la ciutat de Barcelona són molt encertades, combina perfectament les 

zones més emblemàtiques amb d’altres menys conegudes però no menys encisadores com 

zones empresarials i com els voltants de Diagonal Mar. 

Probablement, la música, tot i no ser molt desencertada, acaba espatllant la riquesa i 

qualitat de la imatge. 

         

3.4.4 Alexandr Kratsov 

L’autor rus Alexandr Kratsov, que durant els mesos d’agost i octubre de 2013, va fer un 

Time Lapse d’aproximadament cinc minuts de la ciutat de Barcelona, agafant els llocs més 

emblemàtics de la ciutat. Com a curiositats, el projecte va necessitar més de 100 viatges en 

metro, més de 24.000 fotografies i uns 480 gigabytes de material. Actualment, aquest 

projecte és Staff Pick a Vimeo, i compta amb més de 792.000 reproduccions [8]. 

 

D’aquest autor, se n’ha pogut extreure la qualitat amb la que s’ha dut a terme sobretot els 

Hyper Lapses, ja que estan molt ben elaborats, amb molt bona estabilització d’inici a fi de 

cada pla, sense perdre en cap moment el punt de referència. 

Com en el cas del Pau, i encara més exagerat, la música espatlla per complet la qualitat de 

la imatge, en aquest cas, la cançó no acaba de despertar cap sentiment i, al mateix temps, 

acaba sent estrident per l’oïda.  

Fig. 3.4.4.1 Fotograma curtmetratge “Barcelona” Fig. 3.4.4.2 Fotograma curtmetratge “Lleida: Soul of 
Catalonia” 
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3.4.5 Clara Films 

Per últim, la productora Clara Films, amb un Time Lapse titulat: “Barcelona: 1986-1992”. 

Transformació d’una ciutat olímpica”, on es mostra la transformació que va rebre la ciutat 

just abans de les olimpíades de 1992, mostrant des de multituds de llocs com es van 

enderrocar espais antics per a construir nous edificis o instal·lacions [9]. 

Es tracta d’una obra mestra, que sap barrejar la màgia d’ajuntar un treball realitzat al llarg 

de set anys, impossible de percebre sense elements tecnològics com una videocàmera, amb 

la melancolia que provoca l’enderrocament d’antics espais de la ciutat, darrere dels quals 

s’hi amaguen multitud de vivències per part de ciutadans o visitants d’arreu del món. 

Ha servit d’inspiració per a explicar les possibilitats infinites que pot arribar a donar la 

filmació en Time Lapse, relacionat amb la percepció del temps i, al mateix temps, amb la 

grandesa de poder jugar amb el temps 

 

3.5 Anàlisi de la ciutat de Barcelona 

Situada al nord-est de la Península Ibèrica, la ciutat de Barcelona es troba entre els rius 

Besòs i Llobregat, Collserola, i el Mar Mediterrani. Aquestes formacions de relleu fan que 

comparativament amb la seva població, milió set-centes mil persones aproximadament, 

sigui de només 100km2 [10]. 

La ciutat està envoltada de grans muntanyes com les de Montjuïc amb 173 metres d’alçada 

o el Tibidabo, la més alta de la ciutat amb 512 metres. Malgrat això, probablement el turó 

Fig. 3.4.5.1 Fotogrames projecte “Transformació d’una ciutat Olímpica” 
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més famós és el Mont Tàber (16,9 metres) ja que al voltant d’ell s’organitzà la Barcelona 

romana, veritable nucli de la ciutat actual. 

 

3.5.1. Història de la ciutat 

Situada al nord-est de la Península Ibèrica, la ciutat de Barcelona es troba situada entre els 

rius Besòs i Llobregat, Collserola, i el Mar Mediterrani. Aquestes formacions de relleu, fan 

que comparativament amb la seva població, milió set-centes mil persones 

aproximadament, sigui de només 100km2. 

La ciutat està envoltada de grans muntanyes com les de Montjuïc amb 173 metres d’alçada 

o el Tibidabo, la més alta de la ciutat amb 512 metres. Malgrat això, probablement el turó 

més famós és el Mont Tàber (16,9 metres) ja que al voltant d’ell s’organitzà la Barcelona 

romana, veritable nucli de la ciutat actual. 

Però, sens dubte, no es pot parlar de Barcelona si no es fa especial èmfasi  a les 

meravelloses platges que integren la seva vessant litoral, la ciutat compta amb 4,5 

quilometres . Des de la més antiga i nostàlgica al mateix temps, la de Sant Sebastià, fins 

altres tan conegudes com la de la Mar Bella o Bogatell, fent un total de fins a 10 platges. 

D’altra banda, Barcelona és una ciutat amb una gran història al darrera, al llarg dels segles 

s’ha anat configurant després de diverses transformacions en la seva estructura. En la 

història de Barcelona, es poden destacar les següents èpoques històriques: 

 

Prehistòria i antiguitat 

Els orígens de la ciutat de Barcelona, s’han pogut establir gràcies a restes arqueològiques i 

fonts literàries, es remunten al segle I a.C., quan els romans van establir una petita colònia 

al voltant del mon Tàber. 

La ciutat, per aquella època, es deia Barcino i seguint els models urbanístics típics de les 

ciutats romanes, estava envoltada d’una gran muralla, i dividida per dos grans carrers 
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principals, el Cardo Maximus amb orientació de nord-sud i el Decomanus Maximus d’est-

oest. Barcino era una població petita, de no més de 1.000 habitants. 

A finals d’aquesta època, i amb la crisi que experimentà l’Imperi romà, Barcelona fou 

conquerida pels visigots. 

 

Edat Mitjana 

Durant aquesta època, Barcelona passaria a mans de varis comptes, fins a finals del segle 

IX, quan Guifré el Pilós va obtenir la seva hegemonia, fet que portà al Casal de Barcelona 

a erigir-se com la dinastia que regirà el destí del país fins l’època medieval. 

La ciutat es va anar ampliant per necessitats bàsiques d’espai, ampliant els seus horitzons 

al voltant de la gran muralla. 

Un fet que va condicionar el futur de la ciutat, fou la Pesta Negra al 1348, fet que va 

provocar un gran descens demogràfic a causa de l’elevada mortalitat. 

 

Edat Moderna 

Durant aquesta època, la ciutat patí una gran decadència, amb el descobriment d’Amèrica, 

l’atenció passà del Mediterrani al Atlàntic, i amb la nova dinastia dels Àustries, la ciutat 

quedà relegada a un segon pla.  

D’aquests anys, el fet més remarcable, fou la revolta coneguda com a Corpus de Sang, de 

1640 que donà peu a la Guerra dels Segadors. 

El segle XVIII, amb la Guerra de Successió, Barcelona va perdre llibertats polítiques, com 

el Consell de Cent i la Universitat. 

 

Edat Contemporània 

El canvi d’època la marcaren dos grans esdeveniments com la Revolució Francesa i la 

Revolució Industrial. Amb la primera, Barcelona quedà envaïda i annexada per l’imperi 
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francès; amb la segona, aparegueren les primeres industries i una nova classe social, la 

burgesia. 

Durant aquesta etapa, s’aprovà el Pla Cerdà, que es concretà amb la creació de l’Eixample; 

la ciutat va presentar una gran revolució urbanística amb una nova concepció de la ciutat 

basada en la famosa quadrícula.  

Amb motiu de l’Exposició Universal de 1888 i 1929, la ciutat experimentà un gran 

increment demogràfic i urbanístic. 

Desprès de la Guerra Civil, durant els anys cinquanta i seixanta, Barcelona es va convertir 

en un gran pol d’atracció d’immigració d’arreu d’Espanya. 

Els Jocs Olímpics del 1992, han estat un fet que ha marcat sens dubte a la ciutat ja que es 

va donar a conèixer més que mai internacionalment. Amb la millora de les comunicacions i 

la creació de les rondes, recintes esportius, barris com la vila Olímpica, etc.  

 

3.5.2. Barcelona a l’actualitat 

Parlar de Barcelona, és parlar d’una ciutat totalment cosmopolita, plena de diferents 

habitants d’arreu del món, de diverses races i religions. Barcelona és una de les ciutats amb 

més immigració d’Espanya, fet que es posa palès passejant pels seus carrers, amb el 

contrast de cultures i llengües que, amb el pas del temps, s’han adequat per a conviure 

juntes. Aquest fet, probablement, fa que Barcelona sigui una de les ciutats més visitades 

arreu del món any rere any, amb més de 7 milions de turistes. 

Un altre aspecte molt important, és el clima tan agradable que s’hi pot trobar durant tot 

l’any: el mediterrani, que es caracteritza per tenir un hivern no molt fred, i un estiu calorós, 

propici per visitar les seves platges. Tot això propicia el turisme en qualsevol època de 

l’any.   

Però no cal oblidar, la gran oferta cultural que es pot trobar: compta amb més de 50 

museus repartits per tota la ciutat, desenes de teatres o cinemes, a més, Barcelona es seu de 
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diversos festivals reconeguts mundialment de caire musical com el Sónar o el Primavera 

Sound, fet que congrega, durant uns dies, milers de visitants. 

Dins l’àmbit arquitectònic, la ciutat compta amb un elenc d’artistes mundialment famosos 

per les seves obres, i el seu estil marcadament modernista, com Antoni Gaudí, amb obres 

com la Sagrada Família o el Parc Güell, Josep Puig i Cadafalch, amb obres com la Casa 

Batlló o les Quatre Columnes de Montjuïc, i Lluís Domènech i Montaner, amb obres tan 

destacades com l’Hospital de Sant Pau o el Palau de la Música. Per tot això, no és 

d’estranyar que Barcelona sigui la única ciutat del món amb nou edificis Patrimoni de la 

Humanitat, declarat per la UNESCO. 

Altres artistes de diverses disciplines i renom mundial, com Salvador Dalí, Joan Miró, 

Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Salvador Espriu o Mercè Rodoreda, entre d’altres, han 

deixat petjada a la ciutat. 

Per últim, dins l’àmbit esportiu, la ciutat compta amb un dels clubs amb més seguidors del 

món, com és el Futbol Club Barcelona, club amb més de 100 anys d’història; en aquest 

sentit, Barcelona és considerada una ciutat que fomenta l’esport com a cultura des de ben 

petits, i cada cert temps, és la seu d’algun esdeveniment esportiu important de diverses 

disciplines tals com, atletisme, natació, jocs olímpics d’hivern, entre molts d’altres. 
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4. Metodologia 

Per a realitzar un correcte desenvolupament i estudi d’aquest projecte, s’ha hagut de fer 

una exhaustiva i curada tria d’informació. 

Una característica del Time Lapse és l’excés d’informació que s’hi troba per internet.  Una 

raó que ho podria explicar, és que avui en dia, qualsevol persona pot fer-se amb una 

càmera de fotografia d’alta qualitat per un preu raonablement baix, això prolifera les 

persones, sense formació al respecte, que s’endinsen a fer petits projectes utilitzant 

tècniques molt vistoses audiovisualment parlant.  

És per això, que la informació que s’ha recol·lectat i estudiat, ha estat la de professionals 

en el sector, que es dediquen al món l’audiovisual, i que al mateix temps, comparteixen la 

seva informació a través de tutorials i blogs informatius.  

A més a més, s’ha llegit llibres sobre l’estudi de la ciutat de Barcelona, des de la seva 

història, els seus orígens, fins els llocs més rellevants a l’actualitat. 

També, s’ha consultat part de la informació que parla sobre el canvi en la percepció del 

temps dels éssers humans en els darrers 100 anys, gràcies a la tesi de la professora María 

Soliña Barreiro, actual professora docent del centre universitari. 
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5. Preproducció de la peça audiovisual  

5.1 Idea 

Realitzar un curtmetratge en Time Lapse de la ciutat de Barcelona, on es mostren els 

racons més emblemàtics i entranyables de la ciutat. 

5.2 Sinopsi 

“Barcelona Day & Night” és el títol del curtmetratge en Time Lapse on es mostra la ciutat 

de Barcelona en tot el seu esplendor, caracteritzada pel cúmul de gent, resident o no, que hi 

transita diàriament per la ciutat, ja sigui passejant, en bicicleta, automòbil o qualsevol mitjà 

de transport públic. Tant de dia o de nit, és una ciutat que mai descansa, i això es fa notar 

quan es passeja pels seus carrers, on la bellesa i el constant flux de moviment dels elements 

que la integren, mostren a l’espectador una Barcelona única en el món, que no deixa 

indiferent a ningú. 

5.3 Proposta estètica elements visuals 

A nivell visual, aquest projecte consta de diferents elements que integren cadascun dels 

plans. S’hi poden trobar, en la gran majoria, monuments característics de la ciutat de 

Barcelona d’estil modernista, com “La Sagrada Família”, “La Pedrera” o “L’Hospital de 

Sant Pau”, o d’altres d’estil contemporani com el “Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona” o “La Torre Agbar”.  

Però el principal atraient de la peça audiovisual, són els elements que acompanyen aquests 

monuments, tan naturals com artificials, tals com les persones que hi passegen pels seus 

voltants, els cotxes, els arbres, els ocells o el núvols. A més, el canvi de dia a nit, 

proporciona quelcom màgic a la peça audiovisual. 

5.4 Proposta estètica elements sonors 

L’únic element sonor que acompanya la peça audiovisual, és la cançó de l’autor Dexter 

Britain, anomenada “Second Class Citizen”. Amb l’elecció d’aquesta peça musical, el que 
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s’ha pretès en tot moment, és despertar en l’espectador emocions barrejant la conjugació 

d’una estètica visual curosa i treballada amb una estètica sonora pausada i emocional. 

5.5 Paleta de colors  

Degut a la gran varietat de localitzacions i diferents franges horàries del producte final, es 

pot dir que no hi ha una paleta de colors definida, ja que es poden trobar tant colors càlids 

com el groc del sol o l’enllumenat artificial característic de la ciutat, com colors freds del 

blau del cel, tant en els moments rodats durant el dia com de nit. Però, probablement, els 

tons freds hi predominen en el total del seu conjunt. 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.1. Fotograma del projecte amb colors càlids 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

Fig. 5.5.2. Roda cromàtica de la figura 5.5.1. 
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Fig. 5.5.3. Fotograma del projecte amb colors freds 

Fig. 5.5.4 Roda cromàtica de la figura 5.5.3. 
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5.6 Planificació 

En la taula següent es pot observar la planificació que s’ha dut a terme per elaborar tot el 

projecte, dividit en cada una de les tasques i les hores, aproximades, per a la correcta 

realització de cada una d’elles. 

 

Tasca Octubre Novembre Desembre Gener Temps 

estimat 

Elecció del projecte x    10 hores 

Objectius x    5 hores 

Cerca, selecció i estudi de 

la informació 

x x x  50 hores 

Realització de proves x x   20 hores 

Producció fotogràfica  x x x 180 hores 

Retoc digital de les 

fotografies 

 x x x 150 hores 

Cerca i elecció musical x x   10 hores 

Edició del vídeo final   x x 100 hores 

Elaboració Memòria x x x x 180 hores 

Conclusions    x 5 hores 

Estudi econòmic   x x 10 hores 

Adequació i revisió de la 

memòria 

   x 5 hores 
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Preparació de l’entrega     x 3 hores 

Preparació de la 

presentació oral 

   x 10 hores 

Presentació i defensa del 

projecte 

   x 1 hora 

Tutories x x x x 4 hores 

TOTAL HORES                                                                                                   743 Hores 

Taula 5.6.1. Planificació de tot el projecte 
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6. Producció de la peça audiovisual 

Un cop s’ha estudiat tota la informació recollida, s’ha planificat tota la preproducció del 

projecte i s’han obtingut els diversos permisos per a gravar als espais públics de la ciutat 

de Barcelona, s’ha dut a terme tota la producció fotogràfica, en les localitzacions més 

rellevants de la ciutat, buscant en tot moment el millor lloc per obtenir la millor presa 

d’imatges, intentant buscar la conjugació dels elements que integren la ciutat. 

Cal dir que totes les imatges del curtmetratge han estat capturades en format RAW, per tal 

d’obtenir la major informació possible de cada fotografia i així poder retocar major 

quantitat de paràmetres dins l’etapa de postproducció, i com a conseqüència, obtenir la 

major qualitat possible. 

La resolució que s’ha fet servir ha estat de 18 megapíxels a 5.184 x3.456, per poder 

desenvolupar, en un futur, el projecte en resolucions majors a FullHD. En aquest punt, cal 

aclarir, que no és estrictament necessari fotografiar a resolucions tan elevades per una 

reproducció a 1080p, fet que aporta una reducció dràstica ens els temps de processat i retoc 

d’imatges, ja que s’obté una quantitat substancialment menor d’informació a treballar. 

 

6.1 Premisses dutes a terme pels Hyper Lapses 

Per fer un Hyper Lapse, el primer que s’ha de fer és escollir bé que es vol fotografiar, i 

mesurar amb precisió els moviments que es faran al voltant d’aquell motiu. Per tant, és 

aconsellable no tenir impediments al voltant, propis de la ciutat, com ara bancs, fanals, 

arbres, etc.  

Un exemple d’Hyper Lapse del projecte, és el “Cap de Barcelona” de l’autor  Roy 

Lichtenstein, situat al Passeig Colom.  
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Fig. 6.1.1. Fotograma “Cap de Barcelona” de Google Maps 

 

Un cop localitzat el lloc on es farà l’Hyper Lapse, s’ha de buscar línies de referència al 

terra que puguin ajudar a mesurar la distància entre fotografia i fotografia i, per saber en 

quin punt començarà i acabarà la presa d’imatges. 

Per a la realització d’aquest projecte, s’ha fet servir les rajoles del terra com a guia per 

saber cada quan s’ha de fer una fotografia i, també per seguir una línia recta i homogènia. 

D’aquesta manera un cop s’edita el vídeo, és més fàcil d’estabilitzar. 

També és convenient saber quants segons de vídeo final es necessiten d’aquell motiu en 

concret, en aquest cas, tenint en compte que es necessiten vint-i-cinc fotografies per segon,  

d’un pla es necessiten quatre segons, i la distància que es vol recórrer és de trenta-quatre 

metres, per tant, cada disset centímetres aproximadament, s’ha de fer una fotografia. 

Un altre punt molt important, és el temps d’exposició per tal d’aconseguir una imatge suau 

i professional, en aquest projecte s’ha utilitzat una velocitat d’entre 0,5” i 1,3”, d’aquesta 

manera s’obté un efecte seda en els moviments de les persones, cotxes, o qualsevol objecte 

en moviment en el pla. 

Però, per poder aconseguir aquest efecte, a la llum del dia, és totalment imprescindible l’ús 

de filtres de densitat neutra (ND), ja que amb aquestes velocitats tan baixes, sense un ND, 

les fotos sortirien cremades, per molt que es tanqui el diafragma o  la sensibilitat estigui al 

mínim (100). 
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En aquest projecte, s’ha utilitzat un filtre de rang variable d’entre 2-400 passos, suficients 

per aquestes velocitats i a qualsevol hora del dia o diferents tipus de condicions de llum.  

 

Fig. 6.1.2. Filtre variable Neutre 2-400 

 

Un altre aspecte molt important, referent també al temps d’exposició, és la utilització d’un 

bon trípode, capaç d’aguantar el pes total de la càmera i objectiu, i a la vegada que pugui 

superar condicions atmosfèriques adverses, com pot ser un dia molt ventós.  A més, cal 

tenir molt en compte d’ intentar utilitzar un disparador remot, per tal d’evitar trepidacions 

inevitables del pols humà, ja que amb aquestes velocitats tan lentes, en el moment de 

prémer el botó, és molt fàcil moure la càmera per poc que sigui, i alhora del vídeo final, la 

seqüència és del tot irrecuperable. 

També cal destacar, la importància de l’enfoc durant un Hyper Lapse, ja que com en el 

punt anterior, qualsevol pèrdua d’enfoc en algun dels plans, es farà visible en el visionat 

del vídeo final.  

Així doncs, l’enfoc es pot dur a terme de dues maneres diferents: una seria a través de la 

pantalla Live View i a través de la botonera de zoom x5 o x10, i l’altra a través del punts 

d’enfoc del visor que té la càmera. En qualsevol dels dos casos, és necessari sempre 

utilitzar un punt de referència en l’objecte a fotografiar, per exemple, en el cas del 

monument del Cap de Barcelona, s’ha utilitzat la boca, per tal d’aconseguir continuïtat en 

el pla final, i per a estabilitzar més fàcilment en l’etapa de postproducció. 
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6.2. Premisses dutes a terme pels Time Lapses 

El primer pas per realitzar un Time Lapse és escollir quin és el motiu a fotografiar. No tot 

el que ens envolta és motiu per a ser enquadrat en un Time Lapse. D’aquesta manera, un 

cop se sap el que vol fotografiar, cal saber quins elements del voltant poden arribar a 

moure’s. 

En l’exemple del pla del “Mercat de la Boqueria”, en aquest mateix projecte, hi havia en 

primer pla la gent transitant pel carrer tant a peu com en automòbil, però de fons, també es 

podia observar el moviment dels núvols. D’aquesta manera, com es volia copsar el continu 

moviment de la gent dins i fora del mercat, l’interval de temps entre fotografies s’ha 

establert tenint en compte la gent i no pas els núvols. 

Per tant, s’ha de tenir en compte una sèries de premisses, ja que depenent del motiu a 

fotografiar, caldrà utilitzar un interval de temps entre fotografia i fotografia o un altre. 

Aquí es detallen un sèries d’exemples que s’han seguit en aquest projecte, per a la 

confecció de cadascun dels plans del producte final: 

-Núvols en moviment lent: fotografia cada 20 segons. 

Fig. 6.1.3. Enfoc a través del Live View 

Fig. 6.1.4. Punt de referència 
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-Núvols en moviment normal: fotografia cada 10 segons. 

-Núvols en moviment ràpid: fotografia cada 5 segons. 

-Gent caminant: fotografia cada 2 segons. 

-La posta del sol: fotografia cada 30 segons 

Un altre aspecte molt important és utilitzar filtres neutres per poder arribar a aconseguir 

l’efecte “estela” en el producte final. Probablement és un dels principals elements 

diferenciadors alhora de classificar la multitud de curtmetratges en Time Lapse que es 

poden trobar per internet. Quan no s’aplica aquests filtres, la imatges final que s’obté, és 

massa trepidada, i acaba esguerrant tot un projecte per la falta d’assessorament o cerca 

d’informació. 

Per aquest projecte, es va decidir utilitzar un filtre variable, perquè cada localització i 

situació requereix diferents paràmetres per intentar aconseguir una bona exposició, ja que 

no és el mateix aconseguir l’efecte estela en un dia assolellat al migdia, que en un dia 

ennuvolat. En el primer cas, probablement es necessitarà un ND400, i en el segon cas amb 

un ND100 ja s’obté l’efecte amb una correcta exposició. 

Per altra banda, l’elecció del diafragma acaba sent també determinant. En el cas de la 

fotografia de paisatge, ja sigui urbà, com en aquest projecte, o paisatge natural, es necessita 

en tot moment utilitzar diafragmes tancats per tal aconseguir la major profunditat de camp 

possible i per enfocar tot el conjunt de l’escena, ja que normalment s’ha treballat amb focal 

de 18mm, abastant doncs, un gran conjunt d’elements dins del pla. 

 

 

 

 

 

 

	  

Fig. 6.2.1 Fotografia de xatakafoto que explica la profunditat de camp 
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Com es pot observar en l’anterior imatge extreta d’internet, amb diafragma més tancat 

(f22) s’aconsegueix major profunditat de camp, i d’aquesta manera tot els element que 

integren la imatge acaben sortint enfocats, a diferència del diafragma més obert (f2.8), on 

l’únic element enfocat són les roques situades en primer terme. 

En el cas d’aquest projecte, la majoria de plans rodats durant la llum del dia, han estat 

fotografiats amb diafragmes f18-f22. 

En canvi, durant les escenes rodades per la nit, sense filtre neutre, els diafragmes han anat 

de f7.1-f11, per intentar obtenir una correcta exposició, ja que s’ha intentat en tot moment 

no sobrepassar una sensibilitat major a 400, per intentar evitar gaire soroll produït quan 

s’utilitzen sensibilitats molt altes per falta de lluminositat.  
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7. Postproducció de la peça audiovisual 

Una de les etapes on més temps s’ha dedicat, és la de Postproducció, per la gran quantitat 

de fotografies que s’han realitzat, 6.000 en el projecte final, i en total, al voltant de 10.000. 

Traduït en espai d’informació, més de 600 GB de material fotogràfic. 

7.1 Retoc fotogràfic amb Adobe Photoshop Lightroom 5 

Un cop obtingudes la multitud d’imatges per cada localització, s’ha utilitzat el programari 

Adobe Lightroom 5 per retocar les imatges. 

En primer lloc, s’ha creat un catàleg amb les fotografies realitzades al llarg de cada jornada 

de treball, per tal d’organitzar la feina en carpetes. 

Després, s’ha retocat l’aspecte de cada fotografia, passant de 4:3 típics de la fotografia, a 

16:9 de vídeo, a la resolució final de 1920x1080. S’ha triat quina part de cada imatge és la 

més important a l’hora de retallar la fotografia. 

A partir d’aquí, cada vegada s’han tocat diversos paràmetres per tal de millorar l’aspecte 

de cada imatge, tals com: 

-Temperatura: per tal de modificar la temperatura de color. 

-Exposició: per tal d’aclarir o enfosquir cada imatge. 

-Contrast: per tal de donar més intensitat entre les diferents tonalitats de color. 

-Blancs: per tal de donar més o menys intensitat als colors blancs. 

-Negres: per tal de donar més o menys intensitat als colors negres. 

-Claredat: per tal de donar més o menys presència a la imatge. 

-Intensitat i Saturació: per tal de donar més o menys presència als colors. 

-Enfoc: tot i que realment no es millora l’enfoc en si, sí que proporciona aquesta impressió 

al modificar la profunditat dels colors. 
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-Reducció de soroll: un cop es millora l’enfoc, intentar reduir el soroll que provoca 

l’augment d’aquest mateix. 

-Correcció de perfil: tots els objectius, pateixen aberracions o distorsions pròpies de la lent, 

amb aquest programa es poden corregir introduint la marca i el model del mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1.1. Paràmetres del programari Adobe Photoshop 
Lightroom 5 
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En aquestes dues imatges, es poden observar tots els paràmetres que s’han retocat;  per 

regla general gairebé tots han seguit les mateixes premisses: 

-Molta claredat. 

-Una mica d’intensitat de colors. 

-Millora d’enfoc, ja que l’objectiu amb el que s’ha treballat no és gaire nítid, amb la 

reducció de soroll pertinent. 

-Força contrast. 

-Reducció dels blancs i els negres. 

Fig. 7.1.2. Fotogrames del projecte abans i després del seu retoc fotogràfic 

  

Fig. 7.1.3. Fotogrames del projecte abans i després del seu retoc fotogràfic (Parc Güell) 
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Com es pot observar en aquestes dues imatges i en el projecte final en tot el seu conjunt, 

s’ha optat per imatges contrastades, amb molta presència i intensitat, donant un aspecte 

HDR, salvant les distàncies; intentant en tot moment, ressaltar els colors més apagats.  

7.2 Generació del vídeo amb QuickTime Player 7 

Quan les imatges han estat exportades en format TIFF, s’ha generat els vídeos amb la 

qualitat final, 1920x1080 (Full HD). 

Una de les funcions que permet l’antiga versió de QuickTime Player, és generar vídeos a 

partir de seqüències d’imatges, de forma gratuïta; si s’utilitzen les versions actuals es 

necessita pagar per poder emprar aquesta funció. 

 

 

 

 

 

 

 

Com l’objectiu principal d’aquest projecte és pujar el curtmetratge a les plataformes de 

vídeo Vimeo i Youtube, el còdec seleccionat és el H.264, el més adient segons la web de 

Vimeo, amb una tassa de bits de 11.250 kbps. 

 

 

Fig. 7.2.1.  Ajustos dels clips 
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7.3 Estabilització dels Hyper Lapses amb Adobe After Effects 

CS6 

Per a poder fer un Hyper Lapse, és imprescindible la utilització d’elements estabilitzadors. 

El programari Adobe After Effects des de la versió CS6 fins l’actual, permet estabilitzar 

seqüències d’imatges, utilitzant una eina anomenada “Warp Stabilizer” [11], aquesta 

funciona retallant i re enquadrant  automàticament les imatges per crear l’efecte desitjat, és 

a dir, cada fotografia al fer-se des de diversos punts, no tenen el mateix enquadrament, 

però com segueixen un punt de referència, si es retalla els marges i es fa un petit zoom in, 

permet crear l’efecte en qüestió,  tal com si s’hagués utilitzat eines físiques estabilitzadores 

tals com un Steadycam o qualsevol via per a fer un tràveling.  

Un cop el programa analitza la seqüència d’imatges, estabilitza per defecte amb una 

suavitat al 50%. En aquest projecte, s’han utilitzat percentatges al voltant d’entre el 50 i 

80%, suficients com per crear un efecte homogeni en tot el seu recorregut. 

Fig. 7.3.1. Ajustos de l’efecte Warp Stabilizer 
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Quan s’ha realitzat l’estabilització, s’ha tornat a exportar en seqüència d’imatges en format 

TIFF, per tal de no perdre qualitat per al vídeo final, generat, un cop més, gràcies al 

QuickTime Player 7. 

7.4 Eliminació de taques del sensor amb Adobe After Effects 

CS6 

Un dels principals problemes que s’han plantejat al llarg de la realització d’aquest projecte, 

és l’aparició de petites taques en les imatges finals dels vídeos. Taques produïdes per 

petites motes de pols situades en el sensor de la càmera reflex, impossibles d’evitar, ja que 

es tracta de càmeres que no estan tancades hermèticament, a més, al canviar d’objectius, 

aquesta situació es veu agreujada. 

En la gran majoria de situacions fotogràfiques, aquestes són imperceptibles, però no en 

aquest cas, ja que el fet de treballar amb diafragmes tan tancats (f18-f22), en zones clares i 

llises com el cel, es fan molt paleses.  

És per aquest motiu, que es va fer imprescindible, la utilització d’un programari per tal de 

treure o suavitzar aquestes petites taques. 

A base de buscar múltiples tutorials per la xarxa, es va trobar el més idoni per aquest 

projecte. En aquest cas, es tracta d’un efecte anomenat “CC Wire Removal” [12], utilitzat 

com el seu nom indica en anglès, per extreure el cablejat utilitzat sobretot en efectes 

especials de les pel·lícules.  

 

 

 

 Fig. 7.4.1.  Ajustos de l’efecte CC Wire Removal 
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En aquest cas, ha permès situar dos punts, un a cada costat de la taca en qüestió, per 

després augmentar el grossor de l’efecte per tal d’eliminar la taca sense provocar-ne un 

altre.  

Fig. 7.4.2. Fotograma del projecte abans i després  de l’efecte CC Wire Removal 
 

Com es pot observar en la imatge, les taques desapareixen per complert, gràcies a 

l’homogeneïtat de l’estat del cel aquell dia en concret. En aquest punt, cal dir, que en els 

Hyper Lapses, aquesta tasca ha estat molt més complicada, ja que com hi ha moviment en 

el pla, el punt o taca pot arribar a col·locar-se en altre lloc que no sigui el cel com en 

aquest cas l’estadi que es veu en la imatge, en aquest cas, seria inútil aquest efecte, perquè 

distorsiona aquella porció de la imatge. Si fos aquest el cas, caldria programari i persona 

qualificada en composició de vídeo per tal d’intentar extreure la taca sense distorsions. 

De nou, un cop aplicat l’efecte, s’ha exportat en seqüència d’imatges en format TIFF, per 

tal de no perdre qualitat per al vídeo final, generat, un cop més, gràcies al QuickTime 

Player 7. 
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7.5 Edició final amb Final Cut Pro X 

Aquest és el punt final: una vegada recopilats i exportats tots els clips amb els Time 

Lapses/Hyper Lapses, s’ha generat un nou projecte amb el programa Final Cut Pro X, amb 

les preferències ja adequades per a pujar-ho a les plataformes de vídeo online, ja 

esmentades anteriorment. 

Dins d’aquest programa, s’ha intentat conjugar totes les imatges per donar valor i cohesió 

al títol que porta l’obra, per tant, s’ha alternat al màxim les imatges tan de dia com de nit, 

en alguns casos utilitzant el mateix pla, per donar quelcom original i màgic. 

Per altre banda, s’ha intentat en tot moment seguir el ritme de la cançó amb el de les 

imatges, col·locant imatges amb més moviment i frenesí quan la cançó té els seus moments 

més àlgids.   

Per últim s’ha inclòs la frase en anglès: “We cannot change the life pace of a whole city, 

but we can look away from the clock”, traduïda al català seria: “No podem canviar el ritme 

de vida de tota una ciutat, però si que podem apartar la mirada del rellotge”. Com a 

reflexió final a tot el que s’ha parlat en aquest projecte, referent al ritme de vida incessant 

dels ciutadans de grans ciutats com Barcelona, on el temps és fa una condició 

indispensable per a poder estar al dia. 

Un dels principals motius de l’elecció d’aquest programari, ha estat perquè mai abans 

l’autor havia fet cap altre projecte amb aquest software, ja que l’única assignatura que 

impartia classes exclusives sobre aquest programari va coincidir amb una estada Erasmus 

de l’autor.  

D’aquesta forma, s’ha pogut aprofundir mínimament sobre els controls i principals 

possibilitats que ofereix. Es tracta d’un dels programes d’edició de vídeo professionals més 

demandat tan a nivell nacional com internacional. 
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8. Propietat intel·lectual 

8.1 Llicència de la cançó del projecte 

Per a la realització d’aquest treball, l’únic ús d’obres externes o de terceres persones, és la 

de música del producte audiovisual final; concretament la cançó titulada “Second Class 

Citizen” de l’autor Dexter Britain, que acompanya el seguit d’imatges del Time Lapse de 

Barcelona. 

Per a tal d’aconseguir els drets de la cançó pel seu ús, s’ha considerat oportú, obtenir la 

llicència acord amb les necessitats o finalitats del producte. En aquest cas, i com bé s’ha 

detallat al llarg del treball, l’objectiu final és publicar el vídeo a plataformes streaming com 

Vimeo o Youtube per donar a conèixer l’autor i el projecte. 

La plataforma www.musicbed.com [13], s’encarrega de donar diverses opcions de cara al 

tipus de llicències que cada producte necessita d’acord el destí d’aquest, d’aquesta manera 

els rangs de preus són molt variables. 

En el cas d’aquest treball, es tracta d’un projecte sense benefici econòmic, amb 

col·laboració de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, i, per últim, per a un ús 

intern i streaming. 

Tot això, fa pujar el preu en 79 dòlars, equivalent a 63,30 euros. 

Dins l’annex, s’hi pot trobar tota la informació de la llicència adquirida. 

 

Fig. 8.1.1 Llicència de la cançó del projecte 
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8.2 Permís de rodatge 

Gràcies a Barcelona Film Comission, s’ha adquirit el permís per a filmar dins dels carrers i 

parcs públics de la ciutat. Es tracta d’un servei públic que l’Ajuntament de Barcelona posa 

a disposició per ajudar al sector audiovisual per a rodar dins dels espais públics de la ciutat. 

Quan es tracta de rodatges de menys de 10 persones dins l’equip de rodatge i, sense fins 

comercials, ells s’encarreguen de vetllar per a facilitar els permisos pertinents de forma 

gratuïta; seria el cas d’aquest projecte. 
 

Es tracta d’un permís estrictament necessari, en el moment que es planta trípode en espai 

públic, perquè es considera que estàs destorbant els demés ciutadans. 

 

 

 

 

 

Dins l’annex, es pot trobar el document amb el permís pertinent. 

Tot i així, altres espais de propietat privada, tals com el Parc Güell i el Parc d’atraccions 

del Tibidabo, no entren dins d’aquest permís, per aquest motiu, s’ha posat en contacte amb 

els responsables per tal d’adquirir els permisos necessaris. 

En el cas del Parc Güell, al no ser amb cap fi comercial, no ha calgut cap tipus de permís, 

simplement l’aprovació per correu electrònic. 

En el cas del parc d’atraccions del Tibidabo, es va obtenir la targeta de visitant autoritzat.  

 
 

 

Fig. 8.2.1 Logotip  Barcelona Film Commission 
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9. Impacte mediambiental 

L’impacte mediambiental d’aquest projecte ha estat molt reduït, o gairebé nul. Ja que 

actualment les càmeres digitals ja no provoquen cap efecte negatiu en el medi ambient, tret 

de les bateries, de les quals, sempre es poden reciclar en un punt verd. 

	  

Per altra banda, la gran majoria de desplaçaments que s’han realitzat, han estat a través de 

mitjans de transport públic, a excepció de zones més llunyanes i de difícil accés com el 

Parc d’Atraccions del Tibidabo. 
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10 Resultats i incidències 

Les incidències més destacades que s’han anat plantejant al llarg del projecte han estat 

moltes i ben variades. 

En primer lloc, un element característic del curtmetratges en Time Lapse, és la possibilitat 

de “jugar” amb els moviments dels núvols, a més quantitat, més estètic i vistós és el 

resultat final. Però malauradament, durant la producció d’aquest projecte, últims dies de 

novembre, desembre, i principis de gener, l’estat del cel ha estat molt clar, sense gairebé 

cap núvol a la vista. Dies molt favorables per a  moltes altres activitats, però no 

precisament per a fer un Time Lapse. Llevat de dos dies, on l’estat del cel era de núvols 

densos i molt contrastats amb la blavor de fons, però malauradament, no s’hi va poder 

accedir per motius laborals. La resta de dies no tan buidats, han estat dies grisos, poc 

favorables per aquests tipus de treballs. Tot i així, s’ha hagut d’acabar fotografiant per 

obligacions de dates d’entrega.  

Tot i així, es tracta d’una incidència que no depèn d’un mateix, per tant, poc s’ha pogut fer. 

Però si es mira el costat positiu, el Time Lapse permet jugar amb infinitat de coses en 

moviment, i d’aquesta manera, durant el projecte, s’ha “jugat” amb el moviment de les 

persones, cotxes, plantes, aigua, etc.  

En segon lloc, una característica que molta gent no sap, és que al realitzar Time Lapses 

mitjançant càmeres fotogràfiques, existeix el risc de patir l’efecte “Flickering”, fet que 

provoca parpellejos més accentuats en el cel, provocats pels canvis de llum, com pot ser en 

una posta de sol. Però també, es produeix perquè en els objectius digitals, el diafragma no 

sempre tanca exactament igual, això acaba provocant aquests parpellejos.  

Una possible solució que ho emmascara en un alt grau, és desacoblar parcialment l’òptica 

del cos de la càmera, d’aquesta manera es perd la connexió digital entre l’objectiu i la 

càmera, prèviament seleccionant el diafragma desitjat. Per a realitzar-ho, cal prémer el 

botó de selecció de profunditat de camp, situat al costat de l’objectiu, i al mateix temps 

desacoblar l’objectiu fent una petita volta, sense acabar de desacoblar-ho del tot. 

 

 



46 Barcelona Day & Night-Memòria 
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i així, la millor solució, és utilitzar òptiques manuals, d’aquesta manera la possibilitat 

de patir “Flickering” és nul·la, a més, el fet de desacoblar la òptica parcialment, és força 

perillós pel risc de que pugui arribar a caure l’òptica al terra, i més, quan s’ha dut a terme 

Hyper Lapses, és a dir, movent la càmera amunt i avall amb la òptica mig desenroscada. 

 

En tercer lloc, s’ha fet notar el fet que ha sigut el primer projecte sobre aquesta temàtica, 

perquè s’ha hagut d’anar a fotografiar més d’una i dos vegades el mateix lloc, per fallades 

tècniques en la seva immensa majoria, tals com: 

-Intentar fer els Hyper Lapses sense disparador remot a velocitats d’exposició com 0/8”, 

utilitzant el dit per prémer el botó; un cop revelades les fotos, veure petites trepidacions en 

alguna que altre fotografia. Fent inservible tota aquella seqüència d’imatges.  

-Oblidar-se de desacoblar parcialment l’òptica del cos de la càmera, provocant molt de 

“Flickering”. El motiu ben senzill, entre cada presa d’imatges, sempre s’ha acoblat de nou 

l’òptica per por de possible caiguda, i al haver-se fet moltes presses diferents, creure que ja 

està desacoblada. Anecdòticament, s’ha arribat a fer l’antena de Santiago Calatrava situada 

a Montjuïc, entre d’altres, fins a 3 cops, un dels quals per aquest motiu.  

 

Fig. 10.1. Botó selecció profunditat de camps de la càmera 
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-Voler fer algun monument amb la llum del sol, per lluir més, arribar al lloc i posar-se a 

ploure o ennuvolar-se de cop. En aquest sentit, la pressa de la Sagrada Família filmada a la 

llum del dia, s’ha arribat a fer 3 cops. 

 Malgrat tot això, els resultats han sigut més satisfactoris que les previsions o expectatives 

creades en el inici del projecte. 
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11. Suport tècnic 
	  

Per a la realització d’aquest projecte, és necessari una sèrie d’elements tècnics: càmera 

DSLR, trípode, ordinador, software d’edició de fotografies en format RAW , software 

edició vídeo per estabilització d’imatges, software edició de vídeo, filtres neutres, interval 

ometre intern (Magic Lantern), targeta SD de gran capacitat i velocitat de lectura i dues 

bateries 

11.1 Equip tècnic 

Tant la càmera, l’objectiu, el trípode  i l’ordinador són propietat de l’autor.  

  

Càmera rèflex CANON 600d 

Coneguda en altres països com a Canon Rebel t3i, posseeix 18 megapíxels amb sensor CMOS  de 

22.3x14.9mm, auto netejable amb l’eliminació automàtica de la pols, gravació de vídeo en Full HD 

a 30fps, pantalla articulada, 9 punts d’enfoc, ISO fins a 6400 reals, velocitat màxim de dispar 

1/4000, compatibilitat amb targetes SD, SDHC i SDXC , connexió USB, sortida de vídeo, HDMI, i 

port per a micròfon extern. També permet utilitzar tant el format JPEG com el RAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.1.1. Càmera utilitzada en el projecte 
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Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura de la imatge APS-C 

Longitud focal equivalent a 

35mm 

29-88 

Número fulles diafragma  6 

Obertura màxima/mínima 3.5-5.6/22-38 

Estabilitzador d’imatge si 

Diàmetre del filtre 58mm 

Pes (g) 200 

 Longitud (mm) 70 

Diàmetre (mm) 68,5 

Distància mínima d’enfoc (cm) 25 

Para-sol  EW-60C 

Taula 11.1.1. Característiques objectiu EF-S 18-
55mm f/3.5-5.6 IS II 

Fig. 11.1.2. Objectiu utilitzat en el projecte 
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Trípode Manfrotto 290 MT294A3 i ròtula Manfrotto 496RC2 (bola) 

 

-Suport de 3 peus, plegables i articulats. 

-Ròtula de bola amb gir panoràmic de 360 

graus. 

-Pes màxim suportat de 6kg. 

-Alçada màxima d’ambdues coses de 180 

cm. 

 

El més important en aquest aspecte, és que sigui un trípode robust, capaç de suportar el pes 

de la càmera i a la vegada suportar qualsevol petit moviment provocat principalment pel 

vent. D’aquesta manera s’aconsegueix la continuïtat en les fotografies presses en cada 

sessió.  

Ordinador iMac 27”  

Ordinador de 27 polsades, amb un processador Intel core i3 a 3,2 GHz i 4 GB de memòria 

RAM, i targeta gràfica ATI Radeon HD 5670. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.1.3  Trípode utilitzat durant el projecte 

Fig. 11.1.4. Ordinador utilitzat durant el 
projecte 
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11.2 Software 

Software edició fotogràfica Lightroom 5 

És un programa de fotografia per Adobe Systems, 

dissenyat per a fotògrafs professionals en el 

tractament de les imatges digitals i treballs de post 

producció. Permet treballar amb tot tipus d’arxius, 

però sobretot, aconsegueix tractar infinitat de 

paràmetres en els arxius de format RAW. Ha estat 

un pas primordial per aquest projecte per aportar 

una aparença professional, en detriment de la 

qualitat bàsica del objectiu fotogràfic.  

 

Software edició de vídeo Adobe After Effects CS6 

És un programa d’edició de vídeo professional que 

permet la realització de gràfics en moviment, 

muntatge de vídeo i efectes especials audiovisuals, 

consistent en la superposició de capes.  

Ha estat clau en aquest projecte per poder estabilitzar  

les imatges en moviment físic o Hyperlapse, gràcies 

a un plug-in o característica que incorpora aquesta versió, anomenada “Warp Stabilizer”. 

 

Software edició de vídeo Final Cut Pro X 

És un programa d’edició de vídeo professional per a 

Mac OSX d’Apple. Amb aquest software, s’han 

incorporat els vídeos dels timelapses, per a fer el 

muntatge final incloent la música. 

 

Fig. 11.2.1 Logotip Software edició 
fotogràfica Lightroom 5 

	  

Fig. 11.2.2 Logotip Adobe After Effects CS6 
	  

Fig. 11.2.3 Logotip Final Cut Pro X 
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12. Conclusions 

El projecte audiovisual que he realitzat com a projecte final de grau, ha complert totes i 

cadascuna de les meves expectatives fixades des d’un bon començament. El fet d’haver 

realitzat, per primera vegada, un curtmetratge en Time Lapse, on s’han assolit els objectius 

proposats, m’ha produït una gran satisfacció personal, ja que es tracta del primer “gran” 

projecte que he realitzat amb un resultat professional.  

Paral·lelament a la peça audiovisual, la redacció d’aquesta memòria m’ha permès anar més 

enllà de l’àmbit purament tècnic, donant valor al perquè de l’elecció i realització d’aquest 

treball. Al mateix temps, m’ha permès plasmar totes les idees per tal d’entendre el 

curtmetratge en la seva vessant més teòrica.  

Al mateix temps, considero que he captat tot allò que volia transmetre sobre la ciutat de 

Barcelona, tal i com jo la percebo com a ciutadà. 

Finalment,  cal dir que mai hagués pensat que em portaria tanta feina la realització d’aquest 

projecte, per això, encara em fa sento més orgullós del resultat final, després de tan 

d’esforç i hores dedicades. 
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1. Cost del prototip 

En aquest document es mostren detalladament totes les despeses econòmiques que hi han 

hagut durant el desenvolupament d’aquest projecte, en les següents categories: 

- Despeses de producció 

- Cost de recursos humans 

- Cost d’amortització del material utilitzat 

- Despeses d’edifici. 

 

1.1. Despeses de producció 

 

Descripció Quantitat Preu Unitari (€) Total (€) 

Targetes de transport T-10 1 

zona 

3 10,30 30,90 

Dietes 15 6 90 

Llicència cançó del projecte 

(www.musicbed.com) 

1 69,1 69,1 

TOTAL DESPESES DE PRODUCCIÓ 190 

Taula 1.1.1. Despeses de producció del projecte 
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1.2. Costos de Recursos Humans 

La relació del preu per hora treballada de cada categoria es basa en el salari per conveni 

estipulat en el Butlletí Oficial de l’Estat del 2014. Es tenen en compte els diferents plusos 

segons la categoria: 

-Plus de titularitat  

-Plus de transport 

-Plus de desgast de material 

 

Concepte Hores Preu/Hora (€) Total (€) 

Cap de projecte/ 

Fotògraf 

180 8,025 1.444,5 

Retocador d’imatges  150 8,02 1.203 

Editor muntador de 

vídeo 

100 9,925 992,5 

TOTAL RECURSOS HUMANS 3.640 

Taula 1.2.1. Despeses en Recursos Humans del projecte 
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1.3. Amortització instrumental, equips i software 

 

Equip Utilitzat Hores d’ús Preu/Hora (€) Total (€) 

Càmera DSLR 120 3,00 360 

Trípode 120 2,00 240 

Ordinador  280 0,50 140 

Software Lightroom 170 3,00 510 

Software Adobe 

After Effects 

20 3,00 60 

Software Final Cut 

Pro X 

90 3,00 270 

Microsoft Office 150 1,00 150 

TOTAL AMORTITZACIONS 1.730 

Taula 1.3.1. Despeses en les amortitzacions del projecte 

 

 

1.4. Despeses indirectes 

Es consideren despeses indirectes aquelles que comporten l’ús d’instal·lacions on s’ha 

desenvolupat el projecte, en aquest cas el consum d’energia elèctrica. Aquest treball les 

despeses indirectes arriben al 17%. 

 

 



04 Barcelona Day & Night-Estudi Econòmic 
	  

1.5. Cost del projecte 

Despeses de producció 190€ 

Costos dels Recursos Humans 3.640€ 

Costos d’amortització 1.730€ 

Subtotal 5.530€ 

Despeses indirectes (17%) 940,1€ 

TOTAL 6.500,1€ 

Taula 1.5.1. Despeses totals del projecte 
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2. Preu de venda en el mercat 

La finalitat d’aquest projecte no va encaminada a la venda al públic, sinó al reconeixement 

per part d’aquest en plataformes de la xarxa com Vimeo o Youtube, per donar a conèixer 

l’autor dins d’aquest àmbit; al mateix temps, aconseguir arribar a ser vídeo “Staff Pick”, 

títol que s’atorga als vídeos considerats d’alta qualitat per membres professional del staff 

tècnic de la plataforma Vimeo. Cal dir també que, si s’escau, es pretén presentar el 

producte final a concursos dins l’àmbit del Time lapse o similars. 
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1. Llicència de la cançó del projecte 
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2. Permís de filmació a la ciutat 
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3. Permís de filmació al Park Güell 

 



10 Barcelona Day & Night-Annex 
  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Permís de filmació al Parc d’Atraccions del Tibidabo  11 
 

4. Permís de filmació al Parc d’Atraccions del Tibidabo 

 

 

 

 

 

 

 


