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Resum 

Aquest treball estava enfocat en dirigir, organitzar, produir i postproduir un videoclip per tal 
d’aplicar els coneixements apresos durant el grau, així com d’obtenir-ne de nous a partir de 
solucionar els nous problemes que es presentessin durant aquest procés. 

Les àrees implicades en la realització d’aquest videoclip eren sobretot guions, cultura 
audiovisual, edició de vídeo amb Premiere Pro i Postproducció avançada amb After Effects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: 

Videoclip, Edició de Vídeo, Postproducció, Fantasia, Viking, Música, Direcció, Cinematogràfic, 
Metal. 
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Glossari 

 
Figures musicals: és la unitat mètrica relativa de temps que es fa servir en el llenguatge 
musical. S’organitzen a partir d’una jerarquia on cadascuna val el doble o la meitat que 
l’anterior, de més a menys serien (rodona, blanca, negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, 
etc). Per acordar-ne el valor s’estableix un temps regular marcant una pulsació i s’especifica 
quina figura musical és. A partir, d’aquesta referència podem multiplicar o dividir per 2 cada 
cop que reculem o avancem de la jerarquia de valors respectivament. 
 
Subdivisió ternària: Compàs musical dividit en grups de 3 figures musicals comportant que la 
primera de cada grup és forta i les dues restants són dèbils. 
 
Compàs musical: és la mesura mètrica musical composta per diverses figures musicals 
(rodona, blanca, negra, etc) que s’organitzen en grups. Depenent del tipus de compàs les notes 
accentuades són unes o altres. Molta música actual està escrita en compàs 4/4 que significa 4 
negres per compàs, comportant que la primera negra és forta, la segona dèbil, la tercera 
semiforta i la quarta dèbil. 
 
Metal extrem: és un terme per englobar els subgèneres de Heavy Metal més agressius. Les 
cançons d’aquest estil tendeixen a ser més potents, incisives i fosques que el rock dur. La veu 
acostuma a ser cantada amb gutural però també s’alterna amb el cant convencional. Els ritmes 
tant poden ser frenèticament ràpids com densament lents i podríem destacar l sonoritat greu i 
pesada de les guitarres elèctriques distorsionades. 
 
Viking Metal: és un subgènere del Heavy Metal originat de la fusió de Metal extrem, 
principalment black i death Metal i la música folk nòrdica. El caracteritzen unes lletres i 
temàtica centrades en la mitologia o ambientació nòrdica. És un estil força versàtil i heterogeni 
degut a les seves múltiples influències. Combina ritmes de tot tipus de velocitat, riffs pesats, ús 
de cant i cant gutural, instrumentació folk sumada a la habitual del Metal, i a més, inclou 
teclats o orquestració en alguns casos per donar un so més grandiloqüent. 
 

Blastbeat: és una tècnica baterística originada al death Metal consistent en colpejar la caixa 

amb una sola baqueta a gran velocitat i intervals regulars. Aquesta tècnica s’ha implementat 

degut a la seva agressivitat i la sensació de velocitat que dona. Hi ha diversos tipus de 

blastbeat, depenent de com es combinen els cops de caixa amb els plats o el bombo.  

Cant gutural: tipus de cant utilitzat àmpliament en el Metal extrem i cada cop a més gèneres. 
Consisteix en un so greu, raspós, similar al que es produeix al tocar la part de darrer del vel del 
paladar amb el dors de la llengua. 
 
Riff: frase musical breu, melodiosa, rítmica, amb tendència a repetir-se i amb identitat pròpia. 
Per exemple, un riff de guitarra seria la introducció de Smoke On The Water de Deep Purple. 
 
Màstil: en música és la part llarga per on passes les cordes dels instruments de corda. 
 
Escena: conjunt de plans relacionats entre si i amb característiques comunes que formen part 
d'una mateixa acció. 
 
Seqüència: unitat argumental bàsica. Formada per una sèrie d'escenes amb una unitat 
narrativa i cohesió entre elles.  
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Fotograma: és cadascuna de les múltiples imatges que conté un segon de pel·lícula. Per 
exemple, una pel·lícula a 24fps ens indicarà que per cada segon d’aquesta veurem 24 
fotogrames. 
 
Rotoscopia: és una tècnica d’animació molt antiga que consisteix en redibuixar o calcar un 
fotograma tenint-ne un altre de referència.  
 
Màscara: en el món de la informàtica és el conjunt de dades que, junt amb una operació 
permeten extreure selectivament certes dades emmagatzemades en un altre conjunt. 
 
Croma: és una tècnica audiovisual molt emprada en cine, televisió i fotografia que consisteix 
en extreure un color de la imatge (usualment el ver o el blau) i substituir l’àrea que aquest 
ocupava per una altra imatge o vídeo, amb l’ajuda d’un equip especialitzat o un ordinador. 
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Introducció 

 

Per aquest treball es pretenia plantejar un projecte ambiciós que obligués a evolucionar i a 
obtenir nous coneixements mentre em dedicava a fer allò que m’agradava.  En el camí de la 
realització del videoclip haurien d’aplicar molts dels coneixements apresos en aquelles 
assignatures relacionades amb el món audiovisual i això ajudaria tant a repassar, i assentar, 
com a ampliar els coneixements en aquestes àrees.  

La realització de videoclips era una feina a la qual hi podia haver futur, així que el fet d’haver-
se de familiaritzar amb el procés de preproducció, producció i postproducció era un pas cap a 
la maduresa dels coneixements sobre la matèria. 

La intenció a part d’aprendre era acabar obtenint un resultat que servís de carta de 
presentació del realitzador del treball pels futurs clients i empreses, i així facilitar el procés de 
cerca de feina. 

Donat el cas que molts videoclips de grups de Metal locals estaven més aviat poc treballats, un 
dels propòsits era oferir un producte consistent amb identitat pròpia i amb interès tant tècnic 
com estètic per tal de trencar aquesta tendència. 
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Objectius 

 

Les metes fixades per a ser complides durant el procés d’elaboració d’aquest treball eren: 

1. Idear un seguit de característiques estètiques i narratives que definirien el producte, 
donant-li personalitat. 
 

2. Aplicar tots els coneixements possibles de Guions, Cultura Visual, Disseny Gràfic, 
Comunicació Audiovisual, Postproducció Avançada amb Premiere Pro i After Effects,  
que poguessin ser útils durant el procés de realització del meu projecte. 
 

3. Familiaritzar-se amb el procés de preproducció i organització d’un vídeo essent-ne el 
director. 
 

4. Aprendre tècniques i recursos típics del videoclip musical (tècniques de sincronia 
d’imatge i so, efectes visuals usuals, tècniques de muntatge, etc) per poder-ho aplicar 
a futurs projectes de característiques semblants. 
 

5. Encarar imprevistos i problemes originats durant qualsevol part del procés i 
solucionar-los per tal d’evolucionar a nivell personal i laboral. 
 

6. Crear un producte atractiu, coherent amb l’estil de música, ambiciós en relació al 
pressupost emprat i que servís com a carta de presentació professional tant com pel 
grup de música, com pel realitzador del treball com a director i editor de vídeo. 
 

7. Embarcar-se en un Treball de Final de Grau i arribar a satisfer les demandes que 
comporta un treball d’aquesta magnitud sumat a les exigències personals del membre 
del grup de música que rebria el producte final i el representaria. 
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Estat de l’art 

 
Per tal de saber en quin context veuria la llum el meu videoclip i quin possible bagatge 
audiovisual tindrien els espectadors es va dedicar temps a observar la feina que havien fet 
altres directors. 

Amb una simple observació es podria concloure que els grups de Metal amateurs o bé 
emergents tenien videoclips de relativament poc pressupost, elaborats per si mateixos, per 
amics que els feien un favor o bé per un grup reduït de professionals.  

Entre el material que es va visualitzar es va observar des de vídeos molt poc treballats, que 
arribaven a ser còmics, fins a videoclips austers, o una mica més pretensiosos, però que 
tractaven de no resultar excessivament ambiciosos per tal de no posar en evidència la falta de 
recursos. Aquests últims acabaven donant un resultat decent. 

Pocs grups presentaven una línia argumental sòlida alternada amb les imatges dels músics 
tocant, més aviat s’intercalaven plans que suggerien sensacions o bé s’hi mostraven situacions 
que es resolien sense gaire dilació.  

Com a exemple de videoclip poc treballat mencionaria Expel The Grace – My Prey. 

Fan ús de multitud de plans generals donant una imatge molt estàtica, especialment els plans 
del bateria. El raccord entre plans no és té en compte i s’hi veuen incoherències quan salta 
d’un pla a l’altre. La sensació general és que la música és molt més dinàmica que els plans que 
es mostren i perd aquesta qualitat al ser mesclada amb les imatges. 

 

 

 

Il·lustracions 01,02,03. Extretes del  videoclip  ‘Expel the Grace – My Prey’, del 2014. 



Isaac Solanas Tamayo 
Videoclip de Viking Metal 

9 
 

Com a exemple de videoclip més ben gestionat dins del context local, tot i ser bastant atrevit 
referent a l’estètica, es mencionaria Insight After Doomsday – Maniac. 

El seu tractament del color és molt vistós i juguen constantment amb fons artificials obtinguts 
a base de gravar els membres amb cromes. La relació de ritme entre plans i música és 
encertada ja que van ben sincronitzats. La majoria d’efectes especials fets servir queden 
decentment integrats i tant el maquillatge com la postproducció estan força ben tractats.    

 

 

 

Il·lustracions 04,05,06. Extretes del  videoclip  ‘Insight After Doomsday - Maniac’, del 2014. 

Amb els grups de Metal professionals els resultats ja van ser més dispars, es va observar com 
uns invertien amb decisió en el seu videoclip, havent analitzat la importància del mitjà 
audiovisual en la societat actual per captar l’atenció dels possibles seguidors; i d’altres que 
senzillament complien amb la seva obligació de donar suport a la seva música amb un vídeo, ja 
fos perquè el seu manager els ho deuria haver recomanat, o per la operació de màrqueting 
recomanable de fer un videoclip per promocionar un disc acabat de sortir. 
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Alguns grups professionals pretenien dur a terme un unes metes que distaven de les seves 
possibilitats en algun dels casos i arribaven a tenir un punt ridícul, sobretot contrastant unes 
parts del vídeo, que estaven ben cuidades, i d’altres que es veien mancades del criteri d’algun 
entès.  

Els grups que tenien els vídeos més estètics eren majoritàriament els que es notava que hi 
havia major inversió darrere. Entre aquests grups hi havia els més famosos dins del Metal, els 
més coneguts de cada subgènere i, finalment, molts dels grups de Metal modern. Semblava 
ser que per algun motiu aquests últims eren els que en general s’adaptaven millor als gustos 
així com als medis de comunicació i als de difusió que la societat utilitzava en aquell moment. 

Un exemple de grup professional amb un videoclip poc estètic: Rhapsody – Power Of The 
Dragonflame. 

Els efectes especials fets servir no queden gens integrats amb les imatges, fent molt evident 
que s’han afegit durant la postproducció. El contrast d’una ambientació urbana en la història 
del vídeo i el món de fantasia que transmeten tant amb les seves lletres, com amb la música, 
dóna sensació d’incoherència. També fan servir la distorsió de la imatge sense cap mena de 
sentit en la història ni l’estil visual. 

 

 

   

Il·lustracions 07-12. Extretes del  videoclip  ‘Rhapsody – Power Of The Dragonflame’, del 2002. 
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Com exemple de grup professional amb un bon videoclip: Amaranthe – The Nexus. 

Des del principi el vídeo té un plantejament molt cinematogràfic: amb una introducció que 
captiva l’espectador generant interès i posteriorment narrant la història amb el videoclip. Juga 
amb canvis de pla dinàmics per donar moviment i inestabilitat en les parts on la música ho 
requereix i accelera el ritme de les imatges per agilitzar el ritme de la narració de la història i 
no cansar l’espectador. Es nota que és una producció professional, està ben ambientat, i tot 
contribuïa a donar solidesa al producte final, que resulta molt convincent. 

 

Il·lustracions 13,14,15  extretes del  videoclip  ‘Amaranthe– Nexus’, del 2013. 

Finalment, analitzant videoclips dels artistes més famosos de la música en general, 
s’observaven productes molt ben gravats així com una enorme participació de professionals de 
diversos àmbits relacionats amb l’audiovisual degut a l’enorme repercussió que té aquest tipus 
de producte quan l’artista és conegut. 

Una eina que aquests fan servir sovint és el fet de convidar a col·laborar altres artistes famosos 
a aparèixer en el seu videoclip i tenint-hi un pes més o menys important dins la cançó, ja sigui 
cantant, tocant o només mostrant-se en pantalla, depenent del vídeo.  

El nivell d’originalitat observat era bastant variable, des de clixés repetits sense parar, fins a 
idees fresques presentades d’una manera força innovadora. D’aquests m’agradaria destacar 
els de Katy Perry per la seva estètica única, tot i que hi ha molts altres artistes que ens 
ofereixen estils visuals molt originals i amb personalitat. 
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Com exemple de videoclip d’un artista comercial amb un videoclip poc original i la 
col·laboració d’un famós: Enrique Iglesias – I Like It (feat. Pitbull). 

El ritme del muntatge és bo i els enquadraments de la càmera també. El punt fluix d’aquest 
vídeo és la manca d’innovació temàtica, ja que vídeos musicals on hi ha una festa i un home, 
normalment el protagonista, rodejat de noies, és un patró molt comú. El retoc de color tampoc 
aporta res de nou, tenyeix la imatge d’uns tons una mica càlids i prou. 

 

 

Il·lustracions 16,17. Extretes del  videoclip  ‘Enrique Iglesias – I like it’, del 2010. 

Com exemple de videoclip d’un artista comercial amb un videoclip molt ambiciós i original 
quan a aspecte visual: Katy Perry – Dark Horse (feat. Juicy J). 

El seu tractament del color és un factor cridaner des del primer moment: juga amb colors 
pastel en un entorn egipci, pels guardians fa servir un color blau fosc cridaner que contrasta,  i 
tot això es recolza d’efectes especials molt ben aconseguits. El modelatge 3D abunda en tota la 
producció i està integrat perfectament amb l’escena. Al mateix temps, inclou elements per 
captar l’interès femení principalment: joies,  una mena d’orelles que la protagonista porta al 
cap i el maquillatge exòtic. 
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Il·lustracions 18-23. Extretes del  videoclip  ‘Katy Perry – Dark Horse’, del 2013. 
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A part d’aquesta observació general, seccionada per graus de professionalitat o comercialitat, 
es va analitzar un gran nombre de videoclips, els quals van suggerir diverses idees i recursos.  

Un dels referents va ser Finntroll – Solsagan pel seu entorn boscós, el tractament del 
desenfocament per tal de centrar l’atenció de l’espectador, l’atmosfera màgica i el maquillatge 
de brutícia i ferides. 

 

 

Il·lustracions 18,19  extretes del  videoclip  ‘Finntroll – Solsagan’, del 2010. 

Un altre va ser Black Messiah – Windloni, tot i ser galdós en alguns aspectes, la seva 
ambientació nòrdica i guerrera, així com el retoc de color amb blau pàl·lid va donar algunes 
idees. El retoc de color artístic que fan servir pels plans dels músics deurien influenciar 
involuntàriament ja que pel plans del passat de la història es va fer servir un retoc semblant. 
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Il·lustracions 20,21,22. Extretes del  videoclip ‘Black Messiah – Windlonit’, del 2012. 

Epica – Storm the Sorrow a part d’oferir una estètica senzilla i clara fa un ús repetit de plans a 
càmera lenta, recurs que es va implementar en molts moments del videoclip Path to Oblivion. 

 

Il·lustracions 23,24. Extretes del  videoclip ‘Epica – Storm The Sorrow’, del 2012. 
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Tot i haver-n’hi molts més es conclouria amb Nightwish – Nemo, per la seva estètica màgica, 
de color dessaturat, per l’efecte de resplendor sobre les zones blanques de la imatge i per 
l’entorn fred. També es pot trobar un referent en el pla en que es veia la còrnia de l’ull 
representant una calavera ja que en l’escena del passat de la història es va fer servir un recurs 
semblant. 

 

Il·lustracions 25,26,27  extretes del  videoclip ‘Nightwish – Nemo’, del 2004. 
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Preproducció 

 

Obtenint la idea 

Com a mètode inicial es va procedir a escoltar la cançó un cop rere un altre i apuntar les idees 

o sensacions que aquesta suggeria (tensió, velocitat, calma, solitud, reflexió...). 

Tot i així, les guies de l’esquema bàsic del videoclip van venir donades per la lletra original de la 

cançó, ja que la pròpia composició estava pensada per ser rebuda amb un enfocament 

cinematogràfic tant musicalment com amb el vídeo que l’acompanyaria. 

Seguint la lletra com a pauta per al guió de la cançó, el protagonista havia d’aparèixer sol en 

multitud de plans per transmetre buidor i solitud, sentiments que l’acompanyen durant tot el 

seu viatge.  

La cançó, al ser de l’estil de música Viking Metal, també suggeria una sèrie d’elements com 

històries èpiques, estètica antiga i un rerefons més aviat trist i obscur. 

Tot i tenir aquesta pauta inicial, es va dedicar força temps a observar altres videoclips per 

agafar referències d’estils visuals i contrastar el nivell d’exigència que els directors tenien en 

cada estil de música diferent.  

En aquest cas, degut a la falta de mitjans es va apostar per una estètica austera però alhora 

més ambiciosa que la de la majoria de videoclips presentats per grups de Metal locals. 

Aquesta ambició es veu reflectida en la decisió d’alternar els plans dels músics amb una 

història fantàstica, dotada d’una línia argumental definida, que tindria bastanta força dins la 

totalitat del vídeo.  

En el moment de triar recrear una ambientació de fantasia amb semblances a l’entorn dels 

víkings nòrdics també es va complicar el procés d’immersió de l’espectador, ja que se l’havia 

de convèncer tant amb la roba que els actors portarien, com amb els espais on es 

desenvoluparia la història. 

Amb tot això es va tenir clar que no es volia incloure cap mena d’element urbà modern en els 

plans i que l’únic que havia de ser anacrònic serien els instruments, així com algunes peces de 

roba dels músics. 
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Storyline 

Plantejament: El nostre protagonista V, un guerrer víking que ha perdut la seva família i la seva 

terra, vaga pels boscos en busca d’una raó per viure.  

 

Nus: Una forma espectral es mostra a prop de V en diferents escenaris però aquest no la 

percep. V recorda el seu passat, on tres homes d’un altre clan víking van entrar a casa seva, el 

van immobilitzar i el van obligar a veure com la seva dona W era assassinada per M, 

l’antagonista. Al veure el rostre de W descobrim que la forma espectral era ella. Tornant al 

present, a V li sembla notar una presència i la busca amb la mirada, però no la troba. Més 

endavant V veu directament a W al bosc i, en adonar-se que la seva dona no és real, la ira el 

consumeix i corre pels boscos. 

 

Desenllaç: V arriba dessolat a un penya-segat on cau de genolls i recorda sense parar tot el 

turment viscut des del dia de la mort de la seva família. Finalment, empunya la seva espasa i 

acabava amb la seva vida per acabar amb el seu patiment. 

 

 

Els personatges 

 

Rol Nom Descripció 
 

Protagonista V Home que ho ha perdut tot i vaga pels boscos buscant 
sentit a la seva vida plena de patiment. 
 

Dona del Protagonista W Dona assassinada durat un atac d’un altre clan víking. 
 

Antagonista M Home del clan atacant que lidera la incursió a la casa de V. 
 

Esbirro 1 X Home del clan atacant. 
 

Esbirro 2 Y Home del clan atacant. 
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Sinopsi 

V, el nostre protagonista és un guerrer víking que ha perdut la seva família i la seva terra que 

vaga pels boscos en busca d’una raó per viure. L’home camina entristit i enrabiat pel bosc fins 

que arriba a una altra zona boscosa on els arbres són més alts i grisosos. Allà segueix el seu 

camí sense rumb, en ocasions mirant cap al cel desesperançat. En aquesta zona, una forma 

espectral passa per darrere seu sense ser descoberta. El protagonista es para a descansar a un 

riu i la forma espectral es mostra a la distància, avançant cap a ell.  

V recorda el seu passat en el que tres homes, M, X, i Y, van entrar a casa seva, el van atacar per 

sorpresa i el van immobilitzar. Mentre dos d’aquests homes el subjectaven, l’altre, M, es 

disposava a assassinar la dona de V, W, a la qual, en veure-li la cara reconeixem com la forma 

espectral que seguia a V al present. W es va defensar com va poder però finalment M la va 

acabar matant. V va cridar de ràbia i, aprofitant la distracció de X i Y els va robar una espasa i 

va posar fi a les seves vides. Finalment, V i M es van batre en duel i el protagonista en va sortir 

victoriós.  

Tornant al present, veiem com l’espectre de W es queda dret al costat de V. Al cap d’uns 

moments, aquest nota una presència i es gira per identificar què era allò percebut, però no hi 

veu res. Més tard, V segueix el seu camí fins que es torna a trobar l’espectre de W, però aquest 

cop sí que el veu. Atònit, el nostre protagonista camina cap a la seva dona, que li correspon 

amb la mirada. Quan tots dos són prou a prop com per arribar-se a tocar, V s’adona que la 

seva dona no hi és i la ira el posseeix, posant-se a córrer com un foll pels boscos. 

V arriba dessolat a un penya-segat on cau de genolls i recorda sense interrupció tot el turment 

viscut des del dia de la mort de la seva família. Finalment, empunya la seva espasa i acabava 

amb la seva vida per posar fi al seu patiment. 

 

 

Il·lustració 28. Fotograma del videoclip Path To Oblivion acabat, 2016. 
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Escaleta 

1.Presentació de l’entorn i de V 

Un seguit d’imatges ens situen en un bosc on abunden les fulles seques. Tot seguit es mostren 

detalls de la indumentària del protagonista fins que s’acabava mig mostrant el seu rostre.  

 

2. Inici del camí 

Presentem el primer pas que fa V en el film i veiem, per fi, el cos complet del protagonista 

mentre avança entre trist i enrabiat pel bosc. V arriba a una roca i contempla el camí que 

l’espera. 

 

3. Primera aparició de W 

V vaga per una altra zona del bosc, mira al cel desesperançat i segueix el seu camí. W apareix 

caminant pel bosc darrere de V amb una aparença espectral i aquest no la percep. 

 

4. Descans al riu 

V ha parat a descansar en un riu i beu aigua assegut. Mentrestant, W s’acosta mica en mica a 

ell des de lluny fins a arribar al seu costat. 

 

5. Flashback part 1 

Es mostra el passat del protagonista, que apareix ferit i subjectat per dos homes. V intenta 

desfer-se’n mentre l’antagonista M s’acosta al a seva dona W per assassinar-la. Aquesta es 

resisteix com pot. 

 

6. V nota alguna cosa 

Tornant al present, W es manté dreta al costat de V i aquest, finalment, acabava notant una 

presència. Quan es gira però, no hi troba ningú. 

 

7. Flashback part 2 

Tornant al passat, M aixeca la destral, W veu a venir la seva mort però no ho pot impedir i cau 

morta per l’atac de M. V crida irat i, mentre intenta desfer-se dels braços dels dos homes que 

el retenen, visualitza una espasa a la cintura d’un d’ells. V aconsegueix desfer-se d’un dels 

homes i li agafa la destral a l’altre per acabar matant-los a tots dos. M es gira per acabar amb V 

i aquest s’enfronta amb ell, sortint-ne victoriós. Al acabar amb ells agafa la seva dona en 

braços i es lamenta de la seva mort. 
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8. Retrobament amb W 

V segueix afligit el seu camí per una altra zona del bosc però hi ha alguna cosa que l’atura. 

Bocabadat observa com W està davant seu mirant l’horitzó. Poc a poc aquesta comença a girar 

el cap i V camina lentament cap a ella esperançat. Quan tots dos són a punt de tocar-se, la mà 

de V toca el buit i aquest s’adona que W no era allà realment. La ira per la frustració del 

moment el posseeix i V es posa a córrer pel bosc com un foll. 

 

9. Ira 

V corre per diferents zones del bosc irat pel record que la seva dona és morta i pel miratge que 

li ha provocat la seva imaginació.  

 

10. Desolació 

V arriba dessolat a un penya-segat on cau de genolls i recorda sense parar tot el turment viscut 

des del dia de la mort de la seva família.  

 

11. Final 

V empunya la seva espasa i se la clava al ventre per acabar amb la seva vida. Durant aquest 

procés multitud de flaixos recorren la seva ment fins que finalment cau mort.  
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GUIÓ LITERARI 

 

SEC. 1 EXT. PRIMER BOSC – DIA 

Un seguit d’imatges mostren diversos detalls d’un bosc on abunden les fulles seques. Tot seguit 

s’observen detalls de la indumentària que porta V, el protagonista. Porta pells, roba antiga, una 

espasa, un escut, cabells llarg, barba i llueix una cicatriu a la cara. No s’acaba de veure el seu rostre. 

 

SEC. 2 EXT. PRIMER BOSC – DIA 

V fa un pas convençut trepitjant les fulles i iniciant el seu camí. (Trist, enrabiat i amb la cara 

desmillorada) V camina a pas feixuc pel bosc mentre es mostra el seu cos al complert i l’espai per on 

es desplaça. V arriba a una roca en la qual es para i des d’allà observa el camí que l’espera fins que 

decideix seguir avançant. 

 

SEC. 3 EXT. SEGON BOSC – DIA 

(Trist) V vaga per una altra zona del bosc amb arbres de diferent tipus. (Desesperançat) Mira al cel i 

es mostra afligit. Després reprèn el seu camí. Mentre V vaga pel bosc, W ,vestida amb roba de dona 

vikinga i pells, apareix caminant a l’escena amb un aspecte espectral sense semblar prestar atenció a 

V. V no nota que passi res estrany i ni tan sols es gira. 

 

SEC. 4 EXT. RIU – DIA 

V descansa assegut al costat del riu mentre beu aigua. Mentrestant, W s’acosta mica en mica a ell 

des de lluny fins a arribar a estar dreta al seu costat. 

 

SEC. 5 INT. CASA - NIT 

(Enrabiat) V , que es troba agenollat, ferit i sense samarreta, s’intenta desfer de X i Y que el subjecten 

pels braços. Mentrestant M, vestit amb cota de malla, pells i armat amb una destral, avança 

intimidatori cap a W, que està espantada. W es defensa furiosament i forceja amb M. 

 

SEC. 6 EXT. RIU – DIA 

(Inexpressiva) W es manté dreta al costat de V i a aquest li sembla percebre alguna cosa. V es gira en 

direcció on era W però no hi troba res ni ningú. 

 

SEC. 7 INT. CASA – NIT 

(Amenaçador) M aixeca la destral i W veu a venir la seva mort. M es veu reflectit als ulls de W mentre 

li assesta el cop letal. (Molt enrabiat) V crida i intenta desfer-se dels braços dels homes que el 

retenen mentre W cau morta. V veu que un d’ells porta una espasa a la cintura i aconseguint desfer-

se d’un dels homes per alliberar-se d’un braç, li agafa l’espasa a l’altre. M segueix girat mentre això 
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passa contemplant W morta. V mata els dos homes X i Y i M es gira irat. V avança cap a M i a 

l’inrevés, amb intencions de matar-se i entren en combat. V i M forcegen fins que V acaba degollant 

a M. 

 

SEC. 8 EXT. TERCER BOSC – DIA/TARDA 

(Abatut) V camina fins que veu quelcom que el sorprèn. (Bocabadat) V observa com W està 

d’esquenes davant seu mirant l’horitzó. (Inexpressiva) W gira el cap lentament i V comença a avançar 

cap a ella esperançat. Tant V com W allarguen la mà per tocar-se l’un a l’altre. Quan tots dos són 

prou a prop per tocar-se, W desapareix i V es queda atònit. (Irat) V perd el control, s’enfada i es posa 

a córrer com un foll pel bosc. 

 

SEC. 9 EXT. TERCER BOSC – DIA/TARDA 

(Esprintant) V recorre diferents parts del bosc enrabiat pel record que la seva dona és morta i pel 

miratge que presumptament li ha provocat la seva imaginació. 

 

SEC. 10 EXT. TERCER BOSC. PENYA-SEGAT – DIA/TARDA 

(Dessolat) V arriba corrents a un penya-segat a sobre del qual  cau de genolls i deixa caure l’escut 

mentre recorda incessantment tot el turment viscut des del dia e la mort de la seva família. 

 

SEC. 11 EXT. TERCER BOSC – DIA/CAPVESPRE 

V empunya la seva espasa i se la clava al ventre amb decisió per acabar amb la seva vida. 

(Agonitzant) V mira enlaire visualitzant tot allò que l’ha turmentat en vida i s’assesta una altra 

punyalada. V cau mort. 
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Path To Oblivion: Què és? 

Significa “camí cap a l’oblit” i és un tema composat per Isaac Solanas i interpretat per la banda 

de Víking Metal anomenada Frozen Shield. Per estrany que pugui sonar el concepte Víking 

Metal, és un gènere que actualment s’ha estès molt i que és practicat per molts grups de 

música. La exaltació de la mitologia nòrdica, la èpica de les batalles, la violència i l’estètica 

antiga en són elements característics.  

La lletra de la cançó parla d’un guerrer víking que en el passat ho ha perdut tot i que 

actualment vaga pels boscos traient la vida a tot ésser que apareix al seu camí per saciar la 

seva set de venjança contra el món que li ha tocat viure. En aquest estat, recorda 

constantment l’escena en la que va perdre la seva família, les rialles dels seus enemics i les 

flames consumint la seva terra natal. Finalment les ànimes del bosc el guien a treure’s la vida 

per a oblidar tot aquest patiment i sentir-se novament alleujat. 

La música, tot i tenir la contundència i la veu gutural del Metal, està barrejada amb melodies 

grandiloqüents ajudades per un so més o menys ben simulat d’orquestra que li dóna un aire 

més cinematogràfic. No hi falten les guitarres elèctriques ni les bateries accelerades però 

també té una tornada cantable en la que hi apareix una melodia vocal. La peça culmina amb un 

final explosiu i veloç després de la part més calmada de la cançó, donant un gir a la dinàmica 

general del tema. 

A continuació s’adjunta la lletra: 

 

Tormented by memories of the past  

He faces up his nightmares  

Getting lost in the forgotten forest  

armed with sadness, rage and hate  

seeking the path of oblivion  

 

Chorus  

'Long is the path  

where ships cannot reach  

and your feet  

cannot guide  

Oh oh oh'  

 

Remembering the face of his dead wife  

Remembering the cries of his new born child  

Remembering the laughs of his rivals  

Remembering the flames burn his natal land  

 

Grasping the sword fighting against all 

creatures  

Among the shadows drowns his hate with 

blood  

waiting to obliterate the past  

although he knows in this forest  

there’s nothing but death  

 

  

Trying to find the way to follow  

Feeling hatred with a heart  

that is an empty hollow  

hope has no meaning for him  

because all he has lost  

 

Chorus  

'Long is the path  

where ships cannot reach  

and your feet  

cannot guide  

Oh oh oh'  

 

(Guitar Solo: Marc)  

 

“After years of suffering  

the call of his name  

pronounced by ancient souls  

lying all along the forgotten forest  

finally makes him realize  

that he should be dead”  

 

Guided by the ancient souls  

He sticks the sword in his heart  

Not fearing pain nor his death  

he finally gets what he wants 
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Path To Oblivion: Estructura de la cançó 

Com al comptar amb la perspectiva del compositor del tema es tenia l’avantatge de 

comprendre bé el que la música volia transmetre i poder-ho traduir amb imatges. Així doncs, 

cada part de la cançó suggeria unes imatges en concret així que, tenint l’estructura de 

referència, es va anar apuntant quines d’aquestes apareixien en cada part. Es va descriure i 

subdividir la cançó en les següents parts: 

Intro  
(0:00 - 0:27) 

Calma, descripció de l’entorn. 
 

Main Riff 
(0:28 - 0:48) 

Entra la banda, potència, melodia melancòlica. 
 

Pont cap al camí 
(0:49 - 1:03) 

Reflexió, observació del camí, la intensitat baixa. 
 

Estrofa 
(1:04 – 1:35) 

Arranca amb força, pas lent però ferm, plans amb un camp més obert,  
la banda toca amb dinamisme. 

 
Bridge Harmònic 

(1:36 – 1:45) 
Baixem la intensitat, moviment suau i constant, dualitat entre uns pensaments eteris i un dolor 

molt terrenal (guitarres agudes, baix, bateria i teclat greus). 
 

Chorus 
(1:45 – 2:03) 

Punt àlgid fins al moment, dinamisme, lluminositat. 
 

Main Riff ‘ 
(2:04 – 2:24) 

El pes de la veritat ens torna  a la fosca realitat, densitat, melancolia. 
 

Interludi cap al buit 
(2:24 –2:29) 

Moviment, transició. 
 

Solitud 
(2:29 – 2:49) 

Buit existencial, cavil·lacions, món mental, altre cop dualitat entre sons aguts i greus, però 
aquest cop més marcats, creant punts de tensió en la calma constant. 
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Estrofa 2 
(2:50 –3:20) 

Retorn a la realitat, dinamisme,  
reexposició de les sensacions viscudes en la primera estrofa. 

 
Chorus 2 

(3:21 –3:39) 
Punt àlgid fins al moment, sentiments més intensos, dinamisme. 

 
Interludi fosc 
(3:39 – 3:49) 

Vista que s’apaga, situació que es torça, revelació no desitjada, dolor. 
 

Solo 
(3:49 – 4:10) 

Moviment, crit intern de l’ànima, velocitat, canvi. 
 

Epicitat 
(4:10 – 4:20) 

Explosió de sentiment, revelació, lluminositat, culminació de la tensió anterior. 
 

Narració 
(4:20 – 4:40) 

Calma abans de la tempesta, imatges a càmera lenta, poca acció,  
respir després de les sensacions viscudes. 

 
Preludi al final 
(4:40 – 5:01) 

El final s’apropa avançant a passes cada cop més grans, curiositat cap al futur. 

Final 
(5:01 – 5:37) 

Punt àlgid absolut de la cançó, velocitat vertiginosa, reminiscència de tot allò viscut, 
sentiments més forts que mai, sensació d’ofec i d’arribar a la meta. 

 
Descans 

(5:37 – 6:12) 
Conclusió, esvaniment, allunyament. 
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Guió a partir de l’estructura de la cançó 

Tenint de referència les sensacions apuntades en cadascuna de les parts de la cançó, es va 

elaborar aquest guió més concret, sense arribar a la precisió d’un guió tècnic, pensant en la 

sincronia amb la música. Està escrit esquemàtic per agilitzar el procés de lectura en el moment 

del rodatge i, tot i especificar una sèrie de plans, es donava la llibertat d’experimentar en el 

moment de gravar i provar alternatives. 

Intro 
Història – Present: 
Plans detall del paisatge 
Pla del bosc des de terra on es veuen les fulles dels arbres 
 
Músics: 
PML (travelling horitzontal) grup quiet amb la mirada perduda 
PD dels instruments 
 
 
Main Riff 
Història – Present:  
V caminant a pas feixuc, cara desmillorada 
 
Músics: 
Grup tocant  
Pla elevat picat 
PP Mà de pua tocant acords 
PM teclat 
PD plats de bateria 
PG grupal fent headbanging lleuger 
PD guitarra melòdica 
PP màstil del baix quan fa notes llargues  
Predomini de plans propers amb fons desenfocat 
 
 
Pont cap al camí 
Història – Present:  
Paisatges amples, contemplació de V quiet. 
 
Músics: 
PD guitarres melòdiques contraposades 
PC toms de bateria 
 
 
Estrofa 
Història – Present:  
V caminant en la immensitat del bosc 
 
Músics: 
Pla aeri picat del grup 
Al entrar la veu es mostra el rostre del cantant 
PPP de les expressions del cantant 
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PC màstils guitarres i baix 
PM teclat 
PM dorsal del bateria 
 
 
Bridge Harmònic 
Història – Present:  
La dona apareix darrere seu caminant en el Segon bosc “Amon Hen” 
 
Músics: 
PM guitarres, cadascuna per separat. 
PC màstil del baix des de la mà de la pua enquadrant fins al final d’aquest 
 
 
Chorus 
Història – Present:  
V al riu assegut i bevent aigua 
W darrere seu acostant-se 
 
Músics: 
PP Isaac cantant 
PC últims acords de guitarra 
PM baixista 
PD teclat acords finals 
PP Xavi cantant 
PD toms bateria 
PD plats bateria 
 
 
Main Riff ‘ 
Història – Passat:  
PML frontal El protagonista agafat per dos homes s’intenta desfer d’ells  
PP M s’acosta cap a la dona W per assassinar-la 
PC de la dona espantada 
PM ¾ del protagonista forcejant amb X i Y  
 
Músics: 
PM frontal picat Cantant amb el grup darrere 
Pla de conjunt amb la baixista a prop i el guitarrista Marc al darrere 
Pla de conjunt del guitarrista Isaac amb la teclista al darrere ben enquadrada 
PM dorsal del bateria 
PM→PG pla grupal allunyant-se quan es diu l’última frase del fragment 
 
 
Interludi cap al buit 
Història – Passat:  
PP M s’acosta mes cap a la dona W per assassinar-la.  
 
Músics: 
PM ¾ acord llarg del guitarrista Isaac 
PL (travelling horitzontal) grupal  
PC baixista amb el bateria darrere 
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PC mà esquerra del guitarrista Marc 
 
 
Solitud 
Història – Present:  
PG W al costat de V quiet i aquest sense veure-la 
PM lateral V girant-se per mirar-la 
PG V girat sense veure ningú 
Història – Passat:  
PPP ulls de W espantada 
PM a contrallum de M alçant la destral i assestant el cop 
PD ull de W espantada 
 
Músics: 
PD mà esquerra del guitarrista Isaac 
PC mà dreta del guitarrista Marc 
PC lateral teclat 
PM ¾ guitarrista Isaac 
PM lateral bateria 
 
 
Estrofa 2 
Història – Passat:  
PM ¾ V cridant quan la dona mor 
PD V es desfà d’un braç 
PC agafa l’arma de la cintura de un dels esbirros 
PP M es gira lentament després d’haver matat la dona 
PPP M veu com V està dret davant seu 
PML V mira a M amb X i Y morts al terra i ell tacat de sang 
PM V corre cap a M 
PM M corre cap a V 
 
Músics: 
PM contrapicat del cantant amb altres membres darrere seu 
PML lateral de diversos membres 
PM ¾ del cantant 
PC màstil guitarrista Marc 
PD lateral de la teclista quan la melodia puja d’altura 
PP cara del cantant amb l’ultima frase de l’estrofa 
 
 
Chorus 2 
Història – Present:  
V pel bosc de Savassona resseguint les pedres amb les mans 
PD de la mà resseguint les pedres 
PMC lateral de V adonant-se de la presencia de W  
PML V acostant-se cap a W 
 
Músics: 
PA ¾ del cantant 
PM lateral guitarrista Isaac 
PC mans del guitarrista Marc 



Isaac Solanas Tamayo 
Videoclip de Viking Metal 

30 
 

PD ma dreta del guitarrista Marc 
PPP ¾ Isaac cantant 
PC ¾ teclat fent acords i melodia 
PML del cantant i altres músics 
 
 
Interludi fosc 
Història – Present:  
PC dorsal ¾ V acosta la mà cap a la cara de W i aquesta es desfigura/desapareix 
PPP de la cara de V irat i desesperat  
PC dorsal ¾ de V cridant al cel i començant a córrer  
 
 
Músics: 
PM lateral bateria 
PML baixista amb el guitarrista Marc darrere 
PC acord del guitarrista Isaac 
PMC mà dreta guitarrista Marc 
 
 
Solo 
Història – Present:  
Plans diversos de V corrent pel bosc 
 
Músics: 
PML baixista amb el guitarrista Marc darrere 
PD mà dreta guitarrista Marc 
PD mà esquerra guitarrista Marc 
PC màstil guitarra Isaac 
PC plats de bateria 
PM dorsal bateria 
PD lateral melodia teclat 
PM baixista 
PM guitarrista Marc 
 
 
Epicitat 
Història – Present:  
PG V arribant a la pedra on es traurà la vida 
 
Músics: 
PC ¾ teclat 
PML baixista amb guitarrista Marc al darrere 
PML teclista amb el bateria darrere 
PML→PG pla allunyant-se del grup 
 
 
Narració 
Història – Present:  
PL lateral de V deixant-se caure 
PML dorsal (travelling horitzontal) de V agenollat i movent la càmera per tal de mostrar més 
paisatge 
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Pla de Conjunt frontal amb V agenollat lamentant-se i tres encaputxats darrere murmurant 
 
Músics: 
PML Guitarristes amb les guitarres acústiques amb el paisatge darrere 
 
 
Preludi al final 
Història – Present:  
PML dorsal ¾  (travelling horitzontal) de V agenollat i movent la càmera per tal de mostrar més 
paisatge 
PG de V agenollat contemplant el paisatge de davant seu 
PC lateral a contrallum de V empunyant l’espasa i posteriorment, clavant-se-la 
 
 
Final 
Història – Present:  
PPP de la cara de V agonitzant 
PM lateral a contrallum de V tornant-se a clavar l’espasa 
PG allunyant-se quan V mor 
 
Músics: 
PD caixa bateria 
PD plats bateria 
PC màstil guitarrista Marc 
Pla de conjunt del cantant, guitarrista Isaac i teclista 
Pla de conjunt del cantant, guitarrista Marc i baixista 
PG del grup tocant 
PPP crits del cantant 
 
 
Descans 
Crèdits 
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Preproducció: Localització d’espais 

Es va fer una reunió amb els integrants del grup de música i se’ls va explicar tot allò referent a 

la història del videoclip per tal de donar-los una idea del tipus de paisatge que hi podria quedar 

bé i es va arribar a la conclusió que el Montseny seria una bona opció.  

També es va comentar el mateix a diferents col·laboradors i aquests van suggerir el bosc de 

Savassona, situat a Tavèrnoles, pel seu caràcter màgic. Cal comentar que en aquest procés de 

localització també es buscava un lloc adient per a gravar-hi els músics tocant. 

Tres membres del grup i el director van buscar rutes per internet i van anar a observar la zona 

fent fotografies de les zones que els van semblar adients per poder incloure al videoclip. 

Per un problema de permisos els plans de músics no podien ser gravats al bosc de Savassona, 

com estava planejat, i es va haver de buscar alternatives. Tavertet va ser la nova elecció i, 

després de saber que l’ajuntament no permetria fer soroll durant la gravació, quelcom 

inevitable si es gravava un bateria tocant de veritat, es va preguntar als propietaris d’una 

masia, que van accedir a permetre que es toqués en els seus terrenys. 

Al Montseny es rodaríen els espais Primer Bosc, Segon Bosc “Amon Hen” i Riu. Al bosc de  

Savassona els espais Tercer Bosc “Desolació” i el penya-segat del Final. Finalment, a Tavertet 

es gravarien els plans dels músics tocant. 

 

Il·lustracions 29,30,31. Imatges preses durant el procés de selecció dels espais del videoclip, 2015. 
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Preproducció: Reunint el material necessari 

1.Càmeres 

Les càmeres utilitzades en total van ser 5: la Nikon D800, per gravar plans de la història; la 

Nikon 3200, per gravar tant historia com músics; la Canon EOS 550D, per gravar els plans dels 

músics; la GoPro Hero 4 Black +, pels plans aeris de la història; i finalment, la Canon PC1468, 

encarregada del making off de tot el procés.  

Per la càmera Nikon 3200 vam portar dos objectius, un pels plans de llarga i mitja distància i, 

un altre, que finalment és el que vam fer servir més, que servia sobretot mitja i curta distància.  

A més de les càmeres, es van portar portar targetes de memòria i bateries de recanvi per 

evitar haver d’interrompre el rodatge. 

Per gravar els plans més estàtics es van portar dos trípodes, un dels quals es va acabar 

convertint en una steadycam casolana lligant ampolles d’aigua amb cinta aïllant en un extrem 

d’aquest per a fer contrapès. 

 

Il·lustracions 32,33. Making off. Imatges de la steadycam improvitzada amb cinta aîllant, 2015. 

2. Actors 

Es necessitaven  5 actors per dur a terme satisfactòriament el guió, així que es van fer servir els 

mètodes que teníem més a l’abast per a trobar-los: les xarxes socials. Es buscava un perfil no 

professional, ja que el pressupost no permetia anar més enllà.  

Tant el protagonista V, com els dos esbirros de l’antagonista X i Y, eren amics dels músics. Per 

tant, la part més complicada va ser trobar la dona W i l’antagonista M.  

Per la dona els membres del grup van buscar candidates entre els seus contactes de Facebook i 

es va fer una selecció. En principi el paper de la dona l’havia de fer una altra noia, però per 

temes d’agenda es va acabar canviant d’actriu.  

En el cas de M, es va seguir el mateix procediment que per la dona, però també es va publicar 

que es buscava actor a diversos grups de Facebook relacionats amb el Metal i la cultura 

vikinga, tot especificant els trets físics que interessaven pel personatge. Es van rebre múltiples 

ofertes, però es va triar el que complia millor els requisits i que, a més a més, tenia material 

propi divers de vestimenta i armes. 
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Il·lustracions 34,35. Making off. Imatges del vestuari dels actors principals del videoclip, 2015. 

3. Vestuari 

Per reunir el material de vestuari es va contactar amb una amiga de la banda, ja que tenia 

experiència formant part de grup de recreació històrica i podia servir de guia a l’hora de triar si 

la roba era adequada per l’època que intentava representar. Per una banda, es van buscar 

negocis de lloguer o disseny de vestuari de Barcelona i, per l’altra, es va contactar amb grups 

de recreació per obtenir les armes i algunes peces de vestuari.  

Tot i visitar tres negocis de lloguer de vestuari, tota la roba llogada va procedir de L’època, la 

botiga que apareix a la il·lustració 34. El material llogat van ser 3 pells, tres samarretes, dos 

pantalons, dos cinturons i tres parells de sabates.  

A part, es van comprar “winningas”, les cintes que portaven alguns dels personatges 

enrotllades en les seves extremitats, com a les cames de la il·lustració 37. També es va 

comprar alguna joia perquè la pogués portar W. 

Per part dels grups recreacionistes es van aconseguir un parell de vestits, el mantell que 

portava la dona a l’esquena, una espasa, una destral i joies i ornaments diversos.  

 

Il·lustracions 36,37. Making off. Imatges del vestuari llogat per al rodatge, 2015. 
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4. Maquillatge i perruqueria 

 

Il·lustració 38. Making off. La maquilladora simulant una expressió cansada a l’actor principal , 2015. 

De la caracterització dels personatges se’n va ocupar la maquilladora, que es va encarregar de 

buscar tots els materials necessaris per a donar l’efecte desitjat.  

Per a totes les escenes tant del present, del passat, com dels músics, es va fer servir matisador 

compacte incolor, matisador compacte de color ivori, llapis d’ulls de color marró fosc, 

desmaquillant oliós especial, burins, borla, pinzells i bastonets de cotó. 

A més, per a les escenes del passat i el present, es necessitava maquillatge d’efectes especials 

(sculp gel) per la cicatriu de V,  sang falsa per totes les esquitxades de sang i colors pastel en 

gras (negre, carmesí, color carn) per l’efecte de brutícia facial dels personatges. 

 

Il·lustració 39. Making off. L’actor principal acabat de maquillar llest per a la seqüencia del Present, 2015. 

L’efecte pàl·lid de la dona morta es va fer amb pols compacta blanca. Per demacrar la mirada, 

es van fer ombres grises i, a part, se li van fer esquitxades de sang per la cara. 

Per fer la sang falsa es va barrejar xarop de caramel amb aigua i colorant vermell fins a obtenir 

la densitat adequada. 
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Il·lustració 40. Making off. W morta, empal·lidida i tacada de sang per la seqüencia del Passat, 2015. 

Pels músics es va fer servir la base de maquillatge usual, a les noies els van pintar els ulls i el 

tret característic del grup va ser el de pintar-se el cos amb ratlles de color blau amb barres de 

producte pastel gras. El cantant va utilitzar una sang falsa pròpia que més tard es va haver de 

dessaturar mitjançant postproducció per tal d’atenuar el color irreal i cridaner que tenia. 

 

 

Il·lustracions 41,42. Making off. Exemples de maquillatge blavós i sang falsa de la seqüencia dels Músics, 2015. 
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5. Atrezzo escènic 

Com a únic element extern, que es va incloure a l’escenari que el bosc oferia, es va fer servir 

un escut fet a mà que representa la imatge del grup, ja que Frozen Shield vol dir “escut 

congelat”. 

L’escut es va forjar per a l’ocasió per David Guàrdia i està compost per tres elements diferents: 

una fusta resistent, un metall fosc que defineix les anelles i el contorn de l’escut i, finalment, 

llautó pintat de daurat per marcar un centre d’interès al mig de l’escut.  

 

Il·lustracions 43,44. Making off. Imatges de l’escut forjat per David Guàrdia per a la seqüencia dels Músics, 2015. 

6. Equip elèctric 

Per tal de poder gravar la part dels músics tocant, es necessitava un equip de so que reproduís 

la cançó mentre ho feien per poder fer playback en sincronia. El volum de la cançó havia de ser 

relativament elevat ja que havia de superar el volum del bateria tocant.  

Com que es va gravar a una zona boscosa no es tenia cap mena de connexió de corrent 

elèctric, així que es va haver de llogar un generador elèctric portàtil que funcionava amb 

benzina per alimentar l’equip de so. 

 

Il·lustració 45. Making off. Engegant el generador elèctric per alimentar els dos altaveus, 2015.  
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Equip de producció 

Guió 
Guionista 

 
Isaac Solanas 

Producció 
Productor executiu 

 
Isaac Solanas 

Direcció 
Director 
Auxiliar 

Isaac Solanas 
Andrea Bonet 

Fotografia 
Càmera 
Càmera 
Càmera 

Càmera aèria 
Càmera making off 
Càmera making off 

Ian Fontova 
Bàrbara Balcells 
Isaac Solanas 
Alejandro Ibáñez 
Andrea Bonet 
Juan Pedro Tellechea 
 

Escenografia 
Gerents de localització 

 
 
 

Dissenyador de l’escut 

Jordi Solanas 
Leonor Tamayo 
Cristina Ramos 
Xavi Pascual 
David Guàrdia 
 

So 
Compositor 

Banda 
Isaac Solanas 
Frozen Shield 
 

Maquillatge 

Maquilladora 
Perruquera 

Assistent de perruqueria 
 

Julia Cruzán 
Julia Cruzán 
Rose Avalon 

Vestuari 

Disenyadora de vestuari 
Assistent de vestuari 

Julia Cruzán 
Cristina Ramos 
 

Il·luminació 
Assistents d’il·luminació Javier Saiz 

Jesús Vargas 
 

Muntatge 

Montador &  Postproducció Isaac Solanas 
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Transport 

Furgoneta 
Cotxe 1 
Cotxe 2 
Cotxe 3 

Juan Pedro Tellechea 
Marc Olesti 
Isaac Solanas 
Rose Avalon 
 
 

Actors 

Protagonista 
Dona assassinada 

Antagonista 
Esbirros 

 

Héctor Torres 
Rose Avalon 
Marcos Leal 
Roger Alcántara 
Adrián González 
 

Músics 

Guitarrista & Veus netes 
Guitarrista 

Cantant 
Teclista 
Baixista 

Bateria convidat 
 

Isaac Solanas 
Marc Olesti 
Xavi Pascual 
Cristina Ramos 
Andrea Bonet 
Ivan Bosch 

 

 

Il·lustracions 46. Making off. Fotografia grupal de l’equip de producció de la seqüencia dels Músics al haver acabat el 

rodatge, 2015.  
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Calendari de Gravació 

1r dia –Present de la història 

Durant el primer dia s’havien de rodar totes les escenes del Primer bosc, Segon bosc “Amon 

Hen” i Riu al Montseny i, a la tarda, viatjar fins al bosc de Savassona per gravar les parts 

Desolació i Final. 

Aquest és l´horari que es va planificar 

7:30 – 9:00 - Trobada cotxes + Viatge fins l’espai 

9:00 - 10:00 – Maquillatge + Vestuari + Preparar càmeres 

10:00 - 13:30 - Rodatge al Montseny 

13:30 - 14:00 - Dinar 

14:00 - 15:00 - Desplaçament al segon espai 

15:00 - 18:30 - Rodatge al Bosc de Savassona 

 

2n dia –Passat de la història 

El segon dia s’havien de gravar les escenes que succeïen al passat de la història, com 

l’assassinat de la dona i l’enfrontament entre V i M. El lloguer del plató era de tres hores així 

que s’havia d’anar per feina i començar a preparar-se abans d’entrar-hi. 

Aquest es l´horari que es va planificar 

16:00 – 17:00 – Trobada membres de l’equip davant del plató + iniciar maquillatge i vestuari 

17:00 – 17:30 – Entrada al plató + acabar maquillatge, vestuari i perruqueria + proves 

d’il·luminació, familiarització amb la indumentària del plató 

17:30 – 19:45 – Gravació escenes Passat 

19:45 – 20:00 – Recollir i netejar plató 

 

3r dia – Músics 

El tercer dia estava destinat a gravar tots els plans dels músics al terreny de la masia El Castell 

de Tavertet. Des dels cotxes aparcats fins a l’espai del rodatge s’hi havia d’anar a peu i hi havia 

força material a transportar així que s’hi va destinar una bona estona en la planificació. 

7:00 – 10:00 – Recollida de l’equip amb els diversos cotxes + viatge fins a l’espai 

10:00 – 10:45 – Transportar el material a peu fins l’espai + muntar bateria + esmorzar 

10:45 - 11:30 – Maquillatge + muntar equip elèctric i altaveus 

11:30 – 15:30 – Rodatge grupal i individual 

15:30 – 16:00 – Dinar 

16:00 – 16:45 – Recollir el material i tornar-lo als cotxes 
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Producció 

 

Primer Dia – Gravació del Present de la Història 

Pel primer dia l’equip de gravació era els següent: 2 càmeres, 1 càmera aeri, 1 càmera pel 

making off, 1 maquilladora, 2 actors, 3 conductors i, a part, uns amics dels músics fent de staff. 

Cada cotxe, dels tres que es van necessitar, va sortir del seu destí per recollir a tots els 

membres de l’equip per acabar-se reunint a Sant Celoni i d’allà viatjar junts fins al pàrquing 

més pròxim al primer espai de gravació.  

Van arribar puntuals al pàrquing i allà va començar el procés de maquillatge i vestuari, mentre 

els càmeres anaven preparant el seu equip. Com que el procés de maquillatge era llarg es va 

pensar que disposar d’una steadycam podria ser útil. Es va agafar un dels dos trípodes que 

s’havia portat i se li va lligar una ampolla d’aigua amb cinta aïllant a un extrem per fer de 

contrapès. Mentre el càmera feia proves amb l’invent, el director va recordar els actors el seu 

rol en la història i el tipus d’escena que s’anava a gravar. Com que s’estava tardant més del 

previst amb aquest pas, es va suggerir als que no estaven implicats en el procés de maquillatge 

que anessin al primer espai de gravació, muntessin la càmera aèria i es familiaritzessin amb 

l’entorn. 

 

 

Il·lustració 47. Making off. La actriu sent maquillada abans de la seqüencia del Present, 2015. 

Il·lustració 48. Making off. Improvisant una steadycam amb cinta aïllant i una ampolla d’aigua, 2015. 

El maquillatge va portar més temps del que s’havia planejat i no va ser fins les 12:00 que la 

resta de l’equip es va començar a desplaçar a peu fins al primer espai. Un cop allà els càmeres 

van fer una ullada a l’entorn buscant espais ideals per gravar algun pla detall. Mentre uns 

altres observaven el terreny, la maquilladora va acabar de recrear la cicatriu de la cara del 

protagonista. També es va fer servir aquest temps per habituar-se a les opcions de la càmera i 



Isaac Solanas Tamayo 
Videoclip de Viking Metal 

42 
 

ajustar la manera com aquesta captava la imatge. En aquest procés però, es va tenir un 

problema al calibrar correctament la imatge, ja que la pantalla de la càmera reflectia massa la 

llum del sol i les subtileses de la imatge captada eren difícils de percebre i ajustar.  

  

Il·lustració 49. Making off. Creant la cicatriu de V amb maquillatge d’efectes especials, 2015. 

A les 13:00 es va començar a rodar amb el protagonista en l’espai del Primer bosc, on es van 

fer múltiples plans d’ell caminant, plans detall de la seva indumentària, plans detall dels seus 

peus trepitjant les fulles al caminar, plans aeris i plans contrapicats en moviment dels arbres 

per tenir-los com a recurs. 

Cap a les 13:45 es va avançar fins l’espai del Segon bosc “Amon Hen” que era bastant a prop. 

Allà es van seguir els mateixos procediments de gravació que en l’espai anterior exceptuant els 

plans detall.  

Després d’això, va arribar el moment de gravar la primera aparició de la dona W. En els 

primers plans on apareixia es volia que fos lleugerament transparent per donar una sensació 

etèria, encara més que als altres plans, així que es va idear un sistema per aconseguir-ho. El 

mètode va ser fixar la càmera amb trípode i gravar seguida l’acció de V i del W en el mateix 

espai però en moments diferents del temps. D’aquesta manera, es va gravar V caminant 

allunyant-se de la càmera frontalment, i llavors, aquest va sortir de pla, poc després, W va 

aparèixer d’un lateral i va caminar transversalment d’una banda a l’altra. Amb aquest vídeo 

podria es ajuntar amb postproducció el moment en que W travessava amb el moment en que 

V s’allunyava de càmera, fent que tots dos apareguessin en escena alhora i que W es veiés 

transparent. 

  

 Il·lustracions 49,50. Making off. V i W gravats en un mateix pla en moments diferents del temps per ser ajuntats 

posteriorment amb postproducció, 2015. 
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Es pretenia seguir una ruta que portava a l’espai Riu i gravar diversos plans pel camí però, com 

que el retard que s’acumulava era excessiu, es van haver d’obviar aquests plans i encaminar-se 

directament al riu, ja que aquest tenia un pes important a la narració de la història.  

  

Il·lustració 51. Making off. Gravant plans de V a l’espai Riu, 2015. 

Es va arribar a l’espai Riu prop de les 15:00 però no va ser fins vint minuts més tard que es va 

estar a punt per gravar amb els actors, ja que s’havia de baixar per un tram de bosc no 

preparat per a la circulació. Es va situar l’actor assegut entre unes roques i es va gravar mentre 

bevia aigua amb el corn que portava de decoració. També es van enregistrar alguns plans de la 

seva espasa i escut recolzats a la roca. Pel primer pla de la W acostant-se, es va fer servir el 

mètode anterior del trípode fix per poder-la fer transparent amb postproducció. Un càmera va 

seguir a W per l’esquena amb l’steadycam casolana mentre ella s’acostava a V. Finalment, es 

va gravar com V es girava buscant la presència que havia notat i no trobava res. 

  

Il·lustració 52. Making off. Gravant a W quieta davant de V a l’espai Riu, 2015. 
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Un cop es va haver gravat el material imprescindible localitzat al Montseny, es va tornar als 

cotxes i dirigir cap al Bosc de Savassona de Tavèrnoles, al qual es va arribar prop de les 17:30. 

Un cop allà, es va prescindir dels plans on V es passejava pel bosc al costat del les roques 

característiques del Bosc de Savassona, ja que s’anava amb el temps just. Així doncs, s’havien 

rodar els plans més importants: V corrent fins al lloc on es trauria la vida. Es va començar pels 

plans en que V corria pel bosc, enfadat després d’haver descobert que W era tan sols una visió 

creada per la seva imaginació. La càmera Nikon D800 es va quedar sense bateria i les de 

recanvi no encaixaven, així que només va quedar amb una sola càmera de mà.  El sol ja 

començava a caure i es va córrer a rodar el final de la història per poder tenir al menys aquesta 

part, ja que era un punt clau de la temàtica de la cançó.  

 

 Il·lustració 53. Making off. Gravant com V arriba al penya-segat al bosc de Savassona, 2015. 

Quan es va tenir el final gravat, l’escena de V trobant-se amb W va ser rodada. En aquests 

moments un cel ja era de capvespre vermellós, fet que portaria problemes en la postproducció 

del futur, ja que el cel de l’escena final era força més clar i blavós. 

No va ser possible gravar els plans en que V caminava al costat de les roques típiques d’aquest 

bosc ja que la il·luminació era insuficient i els plans quedaven massa granulats.  

 

Il·lustracions 54,55. Making off. Imatges del bosc de Savassona de la seqüencia on V es troba a W, 2015. 
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Segon Dia – Gravació del Passat de la Història 

Pel segon dia l’equip de gravació era el següent: 2 càmeres, 1 càmera pel making off, 1 

maquilladora, 5 actors, 2 tècnics d’il·luminació i, a part, uns amics dels músics ajudant amb les 

tasques fàcils. 

El segon dia s’havien de gravar tots els plans de les escenes del Passat del  protagonista. Per 

aquesta seqüència es volia donar als plans un aire menys objectiu, i per aquest motiu, es va 

decidir anar a un Plató, que permetia gravar amb fons negre o croma i poder eliminar el fons 

per després posar-ne un d’artificial mitjançant postproducció. 

L’equip es va reunir una hora abans de l’apertura del plató per començar a vestir els actors i 

posar les bases de maquillatge. Quan va ser l’hora d’entrar, la maquilladora va seguir la seva 

feina al camerino i els càmeres i tècnics d’il·luminació es van posar a estudiar l’entorn, repassar 

el guió i fer proves amb els focus. La idea inicial era gravar amb croma i, posteriorment, 

eliminar el fons amb postproducció, però un cop allà no es va valorar adequadament la 

conveniència de fer un croma i vam acabar gravant amb fons negre, fet que acabaria sent 

problema durant el procés de postproducció. 

 

Il·lustracions 56,57. Making off. Provant llums al plató i maquillant actors al camerino, 2015. 

Una altra vegada, tant el vestuari com el maquillatge va endarrerir molt l’inici del rodatge, 

aquest cop amb més raó ja que hi havia 5 actors. Prop de les 18:30 es van començar a rodar els 

plans anteriors a la mort de W. Es va triar una il·luminació dramàtica, ja que així ho era per al 

protagonista en la història.  

Els primers plans rodats van ser els que es pretenia fer servir durant la narració de la cançó: els 

tres caps encaputxats murmurant a V. Per fer-ho es va gravar cadascun dels encaputxats per 

separat, i en l’angle que els corresponia en relació a la càmera: ¾ esquerra, frontal i ¾ dreta 

respectivament. Per tal d’afegir una mica d’il·luminació difusa al rostre dels encaputxats, es va 

fer que aguantessin un reflector que es va il·luminar amb un flash de mòbil per accentuar la 

seva funció. 

  

Il·lustracions 58,59. Making off. Fent proves amb el reflector pel pla dels tres encaputxats murmurant, 2015. 
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Il·lustracions 60,61. Making off. Gravant els plans de M per la seqüencia del Passat, 2015. 

Després d’això van venir els plans de l’antagonista, ja que tenia un aspecte molt aconseguit i es 

volia assegurar poder-ho mostrar amb detall en el vídeo. Es van fer diverses proves d’ell 

actuant en els plans en que només apareixia sol, fins que es va obtenir el que es necessitava. 

El següent pas va ser gravar com V s’intentava desfer de X i Y. Per aquest cas es van gravar uns 

plans estàtics amb trípode frontal i uns de plans llargs des d’una inclinació de 3/4.  

  

Il·lustració 62. Making off. Els actors preparats per començar a rodar l’escena on X i Y retenen a V pels braços, 2015. 

Des de ben al principi es tenia clar que es volia un pla de M reflectit als ulls de W just abans de 

matar-la. Per poder-ho fer, es va gravar un pla contrastat a contrallum de M amenaçant amb 

colpejar amb la destral i, finalment, fent-ho. Posteriorment, dos plans dels ulls espantats de 

W:un pla detall dels dos ulls i les celles i, un altre, de més pròxim, d’un sol ull. Amb aquests 

tres plans amb postproducció es podria fer el muntatge i obtenir el resultat desitjat. 

En aquest moment quedaven 15 minuts per haver d’abandonar el plató, així que finalment es 

va acabar llogant-lo una hora més per acabar bé el rodatge. 

Per la mort de W esava tornar a necessitar a la maquilladora per empal·lidir-la i tacar-la de 

sang falsa. Mentrestant, el director es va ocupar de fabricar la sang falsa, posar-la per sobre la 

destral de M i gravar un parell de plans de la sang degotant de la destral després de matar la 

dona. 

Es va seguir amb els plans de V desfent-se de X i Y i, finalment, un combat breu contra M en el 

que V en sortia victoriós. 
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Tercer Dia – Gravació dels Músics 

Pel tercer dia l’equip de gravació era el següent: 2 càmeres, 1 càmera pel making off, 1 

maquilladora, els 6 músics i 2 conductors, un de cotxe i un altre de furgoneta.  

Aquest dia havia d’estar dedicat a gravar tots els plans dels músics tocant al terreny d’una 

masia anomenada Castell de Tavertet. La idea era gravar material de sobres, ja que els altres 

dos dies de rodatge s’havia anat amb el temps just i no s’havien gravat tots els plans que es 

pretenia.  

Es va començar tard degut a un retard de Renfe i d’un cotxe, que va haver de tornar enrere per 

agafar una peça del trípode que el càmera s’havia deixat. 

Amb tot, es va arribar cap a les 11:00 a la masia, es va procedir a descarregar el material i 

transportar-lo fins a l’espai de gravació, que estava a uns pocs minuts a peu, però que, 

carregant el material a pes, resultava una tasca que requeria més temps. 

 

Il·lustracions 63,64. Making off. A Tavertet, els músics muntant la bateria i el director repassant el guió, 2015. 

Mentre uns membres del grup muntaven la bateria, la maquilladora s’encarregava de 

maquillar els altres un per un. Entre tres van buscar una bona ubicació per l’equip elèctric i els 

altaveus, per tal que no es veiessin en el videoclip. Finalment, els altaveus van acabar ubicats 

darrere la bateria, estirats el terra horitzontalment, i el generador elèctric endinsat al bosc per 

tal que el tapessin les fulles. A part, es va aprofitar per repassar el guió amb els càmeres durant 

l’espera a dels músics a ser maquillats.  

Es va començar a gravar cap a les 13:30 fent els plans d’un enquadrament de cos sencer, amb 

plans grupals des dels angles frontal, ¾ dreta i ¾ esquerra. Uns plans que, a l’hora de la 

postproducció es van descartar, ja que semblaven de caràcter informatiu més que artístic. 

Llavors, seguint el guió, es van anar gravant els plans en que hi sortia més d’un músic.  

  

Il·lustracions 65,66. Making off. Aplicant la base de maquillatge i grup gravant els primers plans de conjunt, 2015. 
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A la meitat d’aquesta tasca es va posar a ploure, es va haver de recollir-ho tot ràpidament i 

tapar la bateria amb un teixit impermeable. La pausa obligada va ser aprofitada per dinar i, al 

cap d’una hora va deixar de ploure, es va tornar a muntar i retocar el maquillatge i, finalment, 

es va poder reprendre el rodatge. 

Per obtenir un angle més interessant, en els plans dorsals del bateria es va fer que el càmera 

pugés sobre una escala portable i des de dalt gravés amb l’steadycam. Per un dels plans 

frontals, on el cantant n’era el protagonista, també es va fer servir aquest mateix sistema. 

  

Il·lustracions 67. Making off. Càmera gravant els músics amb la steadycam pujat sobre una escala , 2015. 

Es van prioritzar totes les gravacions grupals i les del bateria per sobre de les individuals, atès 

que es tenia la limitació temporal de la durada de la benzina al generador. Aquest sistema era 

el més òptim, ja que sense tenir la cançó de referència sonant de fons per marcar el tempo, les 

parts de la cançó alterarien la seva durada original i, si això passava, el muntatge podria 

complicar-se molt. 

Quan es va acabar amb els plans grupals o de més d’un membre, es va procedir als individuals 

reproduint la pista de referència des del mòbil per estalviar benzina en cas que es necessités el 

generador més endavant.  

  

Il·lustracions 68,69. Making off. Càmera gravant els plans de detall individuals, 2015. 



Isaac Solanas Tamayo 
Videoclip de Viking Metal 

49 
 

  

Il·lustració 70. Making off. Els músics tocant amb guitarres acústiques a la part de la cançó ‘Preludi al final’ , 2015. 

Quan es va tenir enregistrat tot el material de la banda, dos músics i un càmera van pujar a 

dalt d’un turó que hi havia en els terrenys per gravar una seqüència amb guitarres acústiques 

per la part “Preludi al final” de la cançó. No se sap en quina part del procés però, aquests 

vídeos van desaparèixer de la targeta o no van ser gravats correctament en primera instància, 

per tant no van poder ser aprofitats pel muntatge. 

L’últim pas va ser fer unes quantes fotos de l’equip de producció per penjar-les com a making 

off a les xarxes socials. Finalment, tot el material va ser recollit i es va transportar de nou cap 

als cotxes. 

 

Il·lustració 71. Making off. Fotografia grupal dels músics després d’acabar el rodatge , 2015. 

Al tenir un guió més definit que en la gravació de la història, va ser més fàcil tenir control sobre 

el que es tenia fet i el que faltava en tot moment i, tot i que s va acabar més tard del previst, es 

va partir de Tavertet amb tot el material necessari per a compensar amb els músics els buits 

que la història pogués deixar a l’hora de realitzar el muntatge. 
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Postproducció 

 

Organització i indexació del material gravat 

El primer pas de la postproducció va consistir en visualitzar el material gravat i organitzar-lo en 

dos grans grups Músics i Història. 

Es va agrupar el conjunt de clips d’Història en carpetes subdividint els plans per seqüències i 

espais on succeïa l’acció. Els grups resultants van ser Bosc 1, Bosc 2, Riu, Passat-Plató, 

Desolació i Mort. 

Els plans dels tres primers grups van ser gravats al Montseny, els del Passat es van rodar a 

plató i finalment els dos últims al Bosc de Savassona. 

A part d’aquesta primera organització, es va procedir a canviar el nom dels arxius indicant quin 

tipus de pla es tractava (Pla general, Pla curt, etc), quin personatge apareixia en pantalla i 

quina era l’acció que succeïa en les imatges. 

Un exemple seria: PC W davant V. 

 

Il·lustració 72. Indexació. La imatge mostra com anomenava els fitxers per tal d’organitzar-los eficientment , 2016. 

Dins del conjunt de clips de Músics no hi va haver subdivisió, ja que es va fer servir el mètode 

següent: després de visualitzar cada vídeo se li va canviar el nom indicant: en primer lloc, en 

quin fragment de la cançó s’iniciava el clip; en segon lloc, fins a quin fragment durava i, 

finalment, quins músics sortien en pantalla durant aquell pla.  

Tot i que això a primera vista ajudés a fer-se una idea de quina era la situació del pla en la 

cançó, sumat a la imatge miniatura de referència del visualitzador de carpetes de Windows o 

del programa en qüestió que s’estigués fent servir, es va adoptar una altra precaució per tal 

d’assegurar-se que se sabia quins fragments de la cançó estaven inclosos en cada pla.  

Per aconseguir això, es va obrir el l’arxiu de Word on hi havia escrita l’estructura de la cançó i 

es van copiar totes les parts que apareixien en el clip a la propietat Etiquetes de l’arxiu. Això li 

permet a l’arxiu ser trobat dins del buscador de Windows en escriure alguna de les etiquetes, 

sense necessitar que aquestes estiguin explícitament escrites en el nom de l’arxiu. Per accedir 

a aquestes propietats es va a l’arxiu, es prem botó dret>Propietats>Detalls>Etiquetes i allà 

s’afegeixen les paraules amb les quals es vol poder trobar l’arxiu. 
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Un exemple d’indexació dels Músics seria: Intro FINS Main Riff 2 – Isaac com a nom d’arxiu i 

Intro, Main Riff, Pont cap al camí, Estrofa 1, Bridge Harmònic, Chorus 1, Main Riff 2 com a 

etiquetes. 

En tot aquest procés també es van anar descartant els plans que de cap manera podien servir 

o que tenien dues versions i una era clarament més bona que l’altra. Així doncs, es va crear 

una altra carpeta on s’hi van dipositar els plans que no es farien servir. 
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Muntatge amb Adobe Premiere 

Un cop es va tenir el material organitzat, era hora de començar el muntatge i, per acomplir 

aquesta tasca, es va triar el software Premiere Pro d’Adobe. 

Havent creat el projecte i definit les característiques del format (1280x720p a 50 fotogrames 

per segon), es va importar el material audiovisual conservant la jerarquia per carpetes que s’ha 

comentat en l’apartat anterior. 

 

Il·lustració 73. Indexació. Captura de pantalla mostrant la jerarquia de carpetes usada dins de Premiere Pro, 2016. 
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Tot i que el muntatge final s’acabaria fent barrejant les seqüències dels Músics i de la Història, 

inicialment es van treballar per separat. 

En el cas dels plans dels Músics, es van crear diferents pistes de vídeo i es van anomenar tenint 

com a criteri quin músic hi apareixia més i quin tipus de plans es mostraven. Per exemple, es 

van crear dues pistes per la teclista, una que s’anomenava Cris en la que s’hi mostraven plans 

d’ella sola, majoritàriament, i hi apareixien plans curts i plans mitjos i, d’altra banda, es va 

crear una pista que s’anomenava Cris+Ivan on hi sortia també el bateria, més o menys de fons, 

però on clarament el protagonisme es repartia entre els dos i el tipus de pla era més distant 

per tal d’enquadrar-los als dos. 

Un cop es van tenir tots els plans sincronitzats amb la música i situats a la pista del músic que li 

corresponia, es ava elaborar un sistema per tenir una referència de què estava passant en cada 

moment de la cançó i en cada pista de vídeo. Per fer això, es va reduir la mida dels vídeos i es 

van situar per ordre a la pantalla, un rere l’altre en format graella. 

 

Il·lustració 74. Imatge del sistema de miniatures usat per ubicar en el temps els successos de cada pla, 2016. 

La pista amb els vídeos en miniatura es va posar a sobre de totes les altres, per tal de tapar-les, 

i es van crear dues pistes de vídeo més: una per anar posant els retalls de vídeo que 

interessaven, i l’altra, de prova, per comprovar que no fos cas que els plans de la primera pista 

funcionessin millor amb algun altre pla diferent sense haver de esborrar l’anterior proposta. 

A partir d’aquesta guia visual es va procedir a seleccionar els moments que interessaven més 

de cada fragment de la cançó i a muntar-los d’acord amb el que demanava la música. En alguns 

casos, dos plans eren interessants en un mateix moment i no es sabia quin triar, per això, es va 

deixar la opció B a la pista auxiliar, per tal de poder decidir millor quan també s’hagués fet el 

muntatge de la Història.  

En un principi es va obviar el muntatge la part del final, ja que havia de ser una part molt 

frenètica i es necessitava tenir els plans de la Història per poder-los intercalar correctament. 
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A l’hora de fer el muntatge de la Història el procés va ser diferent, primer de tot es va 

seleccionar quins fragments de cada arxiu de vídeo eren aptes per ser inclosos en el vídeo final 

i, seguidament, es van ordenar tots els plans obtinguts de manera cronològica en la línia de 

temps, per donar-li sentit a la seqüència d’imatges. 

En aquest cas no es van sincronitzar els plans amb la música en una primera instància, tan sols 

es va procurar que els plans tinguessin sentit entre ells i fessin entendre l’argument de la 

història. Arribats a aquest punt, es tenien uns 9 minuts de material útil només d’Història, 

aparentment material de sobres, comptant que el videoclip havia de durar 6 minuts i mig i que 

tenia plans fent de coixí dels músics tocant durant pràcticament tota la cançó.  

Per indicar quins plans necessitaven postproducció i de quin tipus la requerien es van crear 

tres sòlids (clips de vídeo monocolor): un de vermell, per indicar que al pla se li havien d’afegir 

efectes especials; un de cian, per indicar que s’havia d’eliminar el fons (dels plans de plató) i, 

per acabar, un de verd, per indicar que el pla estava mogut i havia de ser estabilitzat amb el 

Warp Stabilizer d’After Effects. A aquests sòlids se’ls va canviar el nivell d’opacitat al 50% 

aproximadament, es van posar a sobre els plans que s’havia de retocar, de manera que al 

visualitzar el vídeo a temps real s’anava recordant quins plans necessitaven ser tractats.  

 

Il·lustració 75. Imatge del sistema de sòlids emprat per localitzar els plans que requerien postproducció, 2016. 

A la il·lustració 75 es veu l’efecte del sòlid al ser situat sobre el pla original a la línia de temps.  

El següent pas que es va dur a terme va ser dedicar-se a arreglar gran part dels plans que es 

considerava que tenien alguna carència. Aquest procés s’explicarà amb detall a l’apartat de 

Postproducció amb After Effects. 

Havia arribat el moment de barrejar les seqüències dels Músics i de la Història, per fer això es 

va crear una nova seqüència de Premiere Pro en la que es van incloure-hi 18 pistes de vídeo i 

una d’àudio. El motiu de crear tantes pistes va ser poder ordenar còmodament el material i 

tenir flexibilitat a l’hora de canviar un pla per un altre. El mètode que es va seguir va ser el 

següent: 

Pels músics es van importar els clips sincronitzats amb la música de la seqüència Músics, així 

com la pista auxiliar que s’havia creat per tenir més d’un pla per triar en certs moments de la 

cançó i es van situar a sota de tot, a les pistes 1 i 2. La raó de posar els plans dels músics a sota 

va ser que eren els que feien funció de coixí als plans intercalats de la història, que serien més 

esporàdics. A més es va importar també la pista de referència amb els vídeos en miniatura i va 

ser situada a dalt, a la pista 17. 
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Il·lustració 76. Imatge de la organització de plans per pistes dins la línia de temps de Premiere Pro, 2016. 

A continuació es van dividir les seqüències de la Història per espais (com ho s’havia fet a les 

carpetes) i per cadascuna s’hi va dedicar dues pistes de vídeo. Fent això, es tenia una pista amb 

el material que finalment es faria servir i a l’altra, tot el material organitzat i llest per quan fos 

necessari si es decidia canviar alguna cosa de la pista definitiva, la qual es va anomenar amb el 

nom de l’espai que li corresponia. 

També es van crear uns marcadors que indicaven el principi i final de cada fragment de la 

cançó per tenir una orientació visual d‘on es trobava la reproducció en cada moment. 

  

Il·lustració 77. Imatge marcadors creats a la línia de temps per indicar els inicis i finals de les parts de la cançó, 2016. 

Després de fer coincidir els moments clau de la cançó amb les imatges de la Història pensades 

per succeir en aquell moment, es van anar situant els clips que els precedien de manera que 

conduïssin fluidament i intel·ligiblement els plans entre si. Per exemple, després del fragment 

Solitud hi ha un crit i es va fer coincidir amb la reacció del protagonista quan la seva dona mor. 

  

Il·lustracions 78,79. Fotogrames del moment en que coincideix la mort de W amb el crit del cantant, 2016  
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Una eina útil i molt estètica que es va emprar durant el muntatge va ser la de canviar la 

velocitat i duració d’alguns clips, fent l’efecte cinematogràfic de càmera lenta. Aquest fet va 

ser possible degut al fet d’haver gravat a 50fps, ja que el videoclip es reproduïa a 25fps. Això 

també va servir en algun punt per allargar algun pla per omplir temps entre un pla i un altre 

per falta de material o altres incidències. 

El procés de muntatge va continuar fins que es va arribar al final, on es necessitava un tracte 

especial, ja que calia una sincronia especialment precisa amb la música i alhora era el moment 

més frenètic que requeriria més canvis de pla. Es va investigar per Internet diversos mètodes 

per a fer-ho, però es va saber trobar cap solució extrapolable a aquest cas concret, així que es 

va acabar creant un mètode propi. 

Des de la perspectiva de músic, estic acostumat a treballar amb programes com Pro Tools o 

Cubase que subdivideixen el temps en mesures musicals (blanques, negres, corxeres, etc) i 

compassos concrets. Aquest fet va permetre trobar a faltar aquesta prestació al Premiere Pro, 

que tan sols oferia subdivisions en fotogrames i en mostres d’àudio. 

La solució va ser rudimentària però efectiva. Es van crear tres sòlids de colors diferents: 

vermell, cian i verd, pels temps 1, 2 i 3 respectivament, ja que la cançó té una subdivisió del 

temps ternària. Aquests colors van ser afegits a la pista Metrònom Visual on manualment es 

van anar variant de color en funció de la subdivisió del temps. Per saber quan s’havia de 

canviar de color, les marques que feia la bateria i altres instruments en la pista d’àudio van 

servir de guia i es van anar creant marcadors amb la tecla “M” mentre es reproduïa el vídeo.  

Com que a mida que avançava el fragment del final s’havia planejat accelerar el ritme de canvi 

de pla, la precisió del mètode que s’estava fent servir ràpidament va resultar ser insuficient. 

Per tal de marcar precisament el moment en que havia de canviar de color, es va alentir la 

velocitat de reproducció del vídeo amb la combinació de tecles “Shift+L”. Després de tenir-ho 

tot ben subdividit es van col·locar els sòlids de color al temps que els corresponia. 

Tot i aquesta subdivisió, per acabar de marcar-ho amb exactitud, es va acabar de retocar 

manualment les durades visualitzant diverses vegades el vídeo a velocitat de reproducció molt 

lenta, per així retallar o allargar les durades dels sòlids en funció del que semblés més natural 

als sentits. 

  

Il·lustració 80. Sistema de sòlids emprat per marcar el tempo durant el muntatge del final de la cançó, 2016.  
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Postproducció amb After Effects 

1. Eliminació de fons 

El primer pas que es va dur a terme va ser l’eliminació de la tela negra que hi havia al fons dels 

plans gravats al plató.  

Es va començar fent una recerca bàsica per internet dels possibles mètodes per aïllar les 

imatges en primer pla del fons, com per exemple les eines KeyLight, Luma Key o Color Key. 

Tot i trobar aquestes mètodes d’ús i aprenentatge relativament ràpid, cap d’ells va resultar ser 

útil a causa de les condicions en les que es va gravar el material audiovisual. El fons negre es 

barrejava amb les zones més fosques dels personatges en primer pla i no permetia una 

separació acurada entre fons i actors. Un altre factor que ho va complicar va ser el fet de 

gravar amb la càmera mal calibrada, ja que tots els plans de plató van quedar impregnats d’un 

to càlid ataronjat que feia confondre encara més aquestes eines i no les permetia funcionar bé. 

Així doncs, es va procedir amb el mètode més manual i que requeriria més temps: la 

rotoscòpia. La funció d’aquesta eina consisteix en crear una o diverses màscares creant punts 

clau lligats entre ells amb corbes Bezier modificables englobant la forma de l’objecte que 

volem seleccionar i, un cop fet això, animar els punts, les corbes i la posició de la màscara 

fotograma rere fotograma, amb la opció de crear fotogrames clau per evitar haver de retocar 

fotograma per fotograma.  

El concepte de fotograma clau fa referència als fotogrames que són més rellevants en la 

progressió de l’animació o els fets que succeeixen en el pla.  Per exemple, tenim la imatge 

d’una persona corrent, la reducció més bàsica de l’acció es resumiria en dues imatges: aquella 

en què personatge té la cama dreta davant i l’esquerra darrere i la que les té a l’inrevés. 

Aquest dos serien els dos fotogrames clau més bàsics. Si volguéssim afegir més detall podríem 

crear un tercer fotograma clau, el del moment en que una cama torna del davant al mig i l’altra 

cama del darrere cap al mig. 

En el cas de les màscares d’After Effects, quan tenim dos fotogrames clau distanciats per un 

fotograma o més s’interpola el moviment dels punts dels dos fotogrames clau, de manera que 

el fotograma que es trobi a la meitat de distància entre aquests dos tindrà els punts situats a 

mig camí entre la posició que tenien originalment en el primer fotograma clau i el segon. 

En una primera instància, es va començar rotoscopiant els personatges amb una sola màscara 

bastant complexa, amb molts punts per animar i creant una gran quantitat de fotogrames clau, 

ja que el moviment de la imatge ho requeria per tenir un resultat precís. Aquest mètode, tot i 

no ser gaire pràctic, va ser l’emprat durant molts dels plans de plató. 

La freqüència de fotogrames clau per quasi tres segons de vídeo del pla mostrat en les 

il·lustracions 81,82 i 83. 
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Il·lustracions 81,82,83. Captura de pantalla dels fotogrames clau i la màscara animada de M, 2016.  

Per tal de simplificar una mica la màscara, es va fer ús del Mask Feather ubicat dins les 

propietats d’aquesta. Aquesta eina suavitza els cantons de la selecció de màscara creant un 

degradat entre la imatge que es troba dins la màscara i la imatge que es troba fora de la 

màscara. Aquí sota podem veure l’efecte que fa: 

  

Il·lustracions 84,85. Exemple de l’efecte del Mask Feather en una màscara, 2016.  

Gràcies a aquest paràmetre, la fusió entre fons negre uniforme que es va afegir més tard i el 

personatge va quedar més dissimulada, ja que el fons del pla original també era de color fosc. 

Imaginant el cas en que aquesta escena s’hagués gravat amb un croma verd però, el Mask 

Feather s’hagués hagut de fer servir amb molta més cura ja que degradant el contorn 

distingiríem molt ràpidament el verd contrastat del fons de la imatge en relació al personatge 

en primer pla. 

Un problema que va sorgir en la majoria dels plans de plató va ser que, fent servir una sola 

màscara, el personatge no quedava prou ben retallat. Això passava perquè, o bé no es 

suavitzava el contorn de la màscara i els cabells quedaven tallats d’una manera molt brusca i 

antinatural, o bé es suavitzava massa per donar naturalitat als cabells i llavors era el cos del 

personatge que quedava massa eteri i irreal. 
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Il·lustracions 86,87. Exemple de l’efecte indesitjat del Mask Feather sobre un única màscara de M, 2016.  

Per solucionar això, es van crear dues màscares: una pel cos, amb els contorns de màscara poc 

suavitzats, i l’altra pel cabell, amb els contorns degradats per suavitzar la selecció i integrar 

millor els cabells en la imatge. 

Després de dur a terme aquest procés en multitud de plans es va pensar que havia d’existir 

una manera més eficient de treballar, ja que estava consumint moltes hores i es necessitava 

avançar més ràpidament. Buscant per segon cop per Internet, aquest cop mirant diversos 

tutorials d’experts en el tema en la comunitat d’Adobe i en diversos canals de Youtube com 

CreativeCow, es va descobrir l’eina Rotobrush. Aquesta eina facilitava molt el procés de 

selecció d’un objecte en el temps ja que tenia uns algoritmes que feien que la selecció fos 

“intel·ligent” i seguís l’objecte amb més o menys precisió.  

Per exemple, si tinguéssim un fons negre i una circumferència blanca al mig que s’anés movent 

pel fons i la seleccionéssim amb Rotobrush, l’eina automàticament seguiria la circumferència 

blanca en l’espai i mantindria la selecció ben feta, ja que en aquest cas la forma seria molt 

definida i altament contrastada amb el fons. 
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Per desgràcia però, en el cas del videoclip no va ser una solució, ja que els personatges i 

objectes no estaven prou contrastats amb el fons com perquè l’eina fes bé la seva feina. Tot i 

així, veient la metodologia d’altres usuaris d’After Effects treballant amb màscares, es va 

comprendre que seria més còmode i eficient crear diverses màscares per a cada personatge, 

preferiblement una per cada juntura d’una extremitat. 

A partir d’aquell moment es va fer d’aquesta manera i, en conseqüència, es va observar que 

oferia diversos avantatges en relació a l’anterior. Permetia molt més control i les animacions 

resultaven més fàcils de fer, ja que un cop s’havia creat la màscara, cada punt creat tenia la 

mateixa funció en tota la durada del pla, de manera general. És a dir, si la distància entre dos 

punts representava la llargada entre el colze i l’espatlla del personatge, aquests punts, per 

molt que es mogués el pla, seguien seleccionant aquesta zona en concret del braç. Fent servir 

el mètode anterior d’una sola màscara per tot un personatge, cada punt anava canviant de rol 

per adaptar-se al moviment i, a més de causar confusió, donava un resultat menys ben acabat. 

 

 Il·lustracions 88,89. Exemple de la complexitat de rotoscopiar els cossos per parts la escena dinàmica de lluita amb 

dos personatges apareixent en pantalla, 2016.  
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2. Estabilització de plans 

El segon pas de la postproducció amb After Effects va consistir en estabilitzar els plans més 

moguts per tal de millorar-los i provar de salvar material aparentment inservible. 

L’eina emprada en aquest cas va ser el Warp Stabilizer, una eina que s’aplica sobre el clip 

desitjat, triem els valors i mètodes que ens semblin adients i a continuació analitza i estabilitza 

el pla en funció de les guies que li haguem donat. 

  

Il·lustracions 90. Imatge dels paràmetres modificables de l’eina Warp Stabilizer d’After Effects, 2016.  

Es pot triar que el moviment del pla sigui suau des de Result>Smooth Motion, i també editar el 

grau de suavitat a partir del percentatge de Smoothness. Una altra opció és decidir que no es 

vol cap mena de moviment de càmera en el pla i això ho es configura a partir de Result>No 

Motion. 

Amb el paràmetre Method es poden tirar 4 opcions diferents: Position; Position, Scale, and 

Rotation; Perspective; i Subspace Warp.  

Per ordre tenen de menys a més factors en compte a l’hora d’analitzar i estabilitzar el pla. 

En el paràmetre Borders>Framing hi ha 4 opcions amb les quals es pot jugar si no es vol alterar 

un factor en concret durant el procés d’estabilització. Per exemple, si no es pretén que, un cop 

estabilitzat el pla, aquest hagi sigut escalat i, per tant, és vegi més proper, es triarà Stabilize, 

Crop i no cap de les dues opcions que inclouen Auto-Scale. 

Amb els paràmetres comentats va ser suficient per aprofitar els vídeos on la càmera es movia 

massa.  
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3.Efectes especials 

3.1. M als ulls de W 

Des de ben al principi es tenia en ment la imatge de l’antagonista reflectit als ulls de la dona 

abans de morir i per recrear això es necessitava ajuntar els dos vídeos d’alguna manera. 

Durant la producció es va tenir en compte que es necessitaria un pla de l’antagonista a 

contrallum perquè desprès fos fàcil extreure’n la silueta i sobreposar-la als ulls de la dona. 

Es va començar per contrastar artificialment el pla de l’antagonista amb l’efecte Curves. A part 

d’això, crear una màscara va ser creada per enfosquir encara més l’interior del seu contorn. i 

una altra. per aïllar el personatge del fons. També es van crear una màscara en el braç de la 

destral per aclarir la imatge i que quedés l’extremitat més ben definida 

Un cop seguits aquests passos, es va crear una altra composició d’After Effects amb el vídeo 

dels ulls de la dona i s’hi va afegir la composició de l’antagonista a la línia de temps d’aquesta. 

Es va duplicar la composició que s’havia de veure reflectida, ja que n’hi havia d’haver una en 

cada ull, i s va procedir a reduir la seva mida per encaixar a la còrnia. Seguidament, el Blending 

Mode de la capa va ser canviat a Add, ja que això només deixava a la vista el contorn de 

l’antagonista eliminant el negre de la imatge i el feia quedar integrat a l’ull. A continuació, es 

va crear una màscara al voltant de la còrnia, amb M encabit dins, i es va aplicar l’efecte de 

distorsió de la imatge CC Lens per ovalar lleugerament la imatge i que quedés més 

naturalment reflectida a l’ull. 

El problema que va sorgir en aquest moment és que la dona estava en moviment i 

l’antagonista havia de seguir el moviment de l’ull en qüestió per a quedar integrat. Això es va 

solucionar amb l’eina de seguiment Track Motion de la finestra Tracker. Aquesta eina funciona 

amb un sistema consistent en dos quadrats de mida ajustable que permeten seleccionar un 

punt o objecte de referència amb el quadrat petit, i amb el gran es selecciona el marge de 

distància màxima que el programa farà servir per buscar aquest punt de referència quan la 

imatge s’hagi mogut. Així doncs, si es seleccionés l’ull dins del quadrat petit, s’ajustés el 

quadrat gran a la mateixa mida que el petit i és donés el cas que en el següent fotograma l’ull 

queda fora d’aquests quadrats, el seguiment d’aquest no es realitzaria exitosament.  

  

Il·lustració 91. Imatge dels paràmetres modificables i les opcions de la finestra Tracker, 2016.  

Il·lustració 92. Imatge dels punts de tracking que marquen el moviment de l’ull durant el pla, 2016. 
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El paràmetre Motion Source indica de quin vídeo hem extret el seguiment de moviment i a 

partir d’Edit Target es tria la capa a la que es volen aplicar els valors de moviment que s’han 

obtingut a partir del tracking, per tal que es mogui igual que ho fa l’ull en qüestió. D’aquesta 

manera, assignant com a objectiu la capa de l’antagonista el vídeo d’aquest, va quedar lligat al 

moviment de l’ull. 

Es va repetir aquest procés amb l’altre ull i, posteriorment, en el següent pla on tan sols hi 

apareix un ull però molt més de prop.  

Aquest va ser el resultat final: 

 

  

Il·lustracions 93,94. Imatge del resultat final de M afegit als ulls de W de la seqüència del Passat , 2016. 
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3.2. Efecte espectre W 

La idea era fer notar a l’espectador que alguna cosa no era normal quan veiés a W, la dona. A 

part dels plans de plató on hi apareix viva, als que ho fa pels boscos s’havia pensat donar-li un 

punt espectral, fantasmal però sense excedir-se amb els efectes especials per no 

sobrecarregar, o pecar d’ambició, i acabar fent quelcom poc estètic.  

En un inici es van dur a terme fer tot tipus de proves, repassant gran part dels efectes 

predeterminats que ofereix After Effects i apuntant els més convincents. 

A les primeres aparicions de W es volia que el seu cos es veiés transparent i que, a mida que 

anava apareixent en diferents plans, anés semblant menys etèria.  

  

Il·lustració 95. W caminant darrere de V després de estar sotmesa als processos per fer-la semblar espectral, 2016. 

Pel primer cop que la dona sortia en pantalla es va rotoscopiar el seu cos caminant i 

posteriorment, com que durant la producció s’havia preparat el pla de manera que això es 

pogués dur a terme, es va sincronitzar la seva aparició amb el moment en que V encara sortia 

en pantalla. Així, quedava perfectament integrada, ja que l’escenari era exactament el mateix. 

L’avantatge que això va permetre va ser que, tot i que W, essent transparent, passés davant de 

V, aquest es veuria, ja que cadascun havien estat rodats en diferents moments. Si s’hagués 

gravat la dona passant per davant del protagonista a temps real, al fer-la transparent V es 

tornaria transparent a les àrees que W li tapés.  

A part de la transparència, es van fer servir dos efectes en concret per donar-li la sensació més 

espectral i màgica. Un d’ells es va fer creant una Adjustment Layer amb un duplicat de la 

màscara que s’havia rostoscopiat anteriorment, per tal d’aplicar l’efecte i només afectar dins la 

regió d’aquesta. Dins la capa s’hi va aplicar l’efecte Color Balance (HLS) i es va reduir el valor de 

saturació per donar-li uns tons més pàl·lids a W. Es van provar els efectes que els paràmetres 

Hue i Lightness tenien sobre la dona, però cap d’ells va resultar interessant així es va mantenir 

com estava. 



Isaac Solanas Tamayo 
Videoclip de Viking Metal 

65 
 

L’altre efecte va consistir en crear una altre Adjustment Layer, copiar 

la màscara exactament igual que a l’anterior efecte i aplicar l’efecte 

Radium Glow. Aquest efecte ressalta la lluminositat de la imatge a 

partir d’un llindar concret i li dona un punt màgic. Modificant els 

paràmetres Glow Radius, Glow Intensity i Glow Falloff es va 

aconseguir el resultat desitjat.  

A la resta de plans es va seguir el mateix procediment. En el cas del 

pla que apareix en la il·lustració 97, la dona seguia sent una mica 

transparent així que es va fer emprar la tècnica de sincronització de 

diferents elements d’un pla que succeïen en temps diferents del 

mateix vídeo.  

  

Il·lustració 96,. Imatge mostrant la transparència de W en la seva primera aparició, 2016. 

Il·lustració 97. W espectral acostant-se a V per darrere en l’espai Riu, 2016. 

Pel pla de il·lustració  que apareix a continuació, l’únic procediment diferent que vaig haver de 

seguir va ser el de rotoscopiar una màscara de subtracció per evitar que les branques que es 

veuen en primer pla es veiessin afectades pels efectes aplicats a la dona. 

  

Il·lustració 98. Imatge de les branques, que no es veuen afectades pels efectes espectrals de W, 2016. 
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Per la resta de plans on hi apareixia W es va seguir el mateix procediment de creació de 

màscara i aplicació d’efectes. 

  

Il·lustracions 99,100,101. Imatges de l’efecte espectral de W aplicat en diversos plans de la seqüencia Desolació 

gravada al bosc de Savassona, 2016. 
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3.3. Sang amb Action Essentials 

Tot i que no la meva intenció mostrar els talls d’espasa explícitament, ja que es volia evitar que 

és fes evident la falta de pràctica sobre la recreació d’aquest tipus d’efectes, hi va haver dos 

plans que es va considerar que millorarien si se’ls afegia un petit efecte de sang. 

Per a recrear aquests es va recórrer a les llibreries de clips prefabricats d’Action Essentials, que 

ofereixen multitud d’efectes de sang, fum, foc i altres. El procés seguit va ser el mateix pels dos 

plans: 

En primer lloc, es va importar l’efecte més convincent pel tipus de tall que apareixia en 

pantalla, després va ser situat al lloc on es feia el tall i, tot seguit, es va sincronitzar el moment 

del tall amb l’explosió de sang. 

Per donar un aspecte menys dens de la sang, es va duplicar la capa de la sang i se li va aplicar 

un efecte de desenfocament Gaussian Blur fins al punt que aquesta va quedar difuminada. 

En el retoc de color final no va poder ser ressaltada en vermell perquè l’arxiu d’After Effects es 

va corrompre i no hi va haver manera d’aprofitar els arxius per retocar-los. Aquest fet va 

provocar que l’efecte de sang esquitxant passés molt desapercebut. 

 

 

  

Il·lustracions 102,103. Imatges de la sang afegida amb llibreries d’Action Essentials en la seqüencia del Passat, 2016. 
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3.4. Pla introspectiu / reflexiu 

Inicialment es volia crear un pla on el protagonista, de genolls, es veia turmentat amb tres caps 

encaputxats darrere seu que li murmuraven. En la fase de preproducció no es va tenir en 

compte que la dessuadora que es va fer servir tenia unes costures que li donaven una 

aparença massa moderna i això, junt amb el fet que el color de la roba fosca estava massa poc 

contrastada amb el fons negre, va impedir que al final es dugués a terme el pla com s’havia 

planejat inicialment. 

No obstant, en un primer moment es va provar de dur a terme la creació de la composició 

provant eines de clonació d’imatge (Clone Stamp Tool) per eliminar les costures de la 

dessuadora però es va acabar desistint al veure que era un procés costós, pesat, poc 

aconseguit i que s’hauria de repetir per cadascun dels encaputxats. 

Així és com s’havia planejat esquemàticament en un inici: 

 

 Il·lustració 104. Esquema de com s’havia ideat fer el pla dels tres encaputxats murmurant a V , 2016. 

Finalment però, es va buscar una alternativa que també funcionés bé amb la història i es va 

decidir que el protagonista recordés la mort de la dona amb un pla més subjectiu i amb un estil 

visual més cridaner.  

El protagonista agenollat el va ser situat al mig, tal i com s’havia planejat des d’un principi, 

però en aquest cas, la imatge del fons seria un pla de W morta. Seguidament es va dessaturar 

totalment la imatge amb el Color Balance (HLS) i es va crear una màscara ovalada i difuminada 

al voltant del vídeo de la dona per tal de no mostrar els contorns quadrats del format de vídeo.  

Resultava interessant tenir un efecte sangonós a la imatge. Va ser per això que es va buscar 

per internet vídeos lliures de llicència on queia sang dins d’aigua. El vídeo va ser afegit sobre 

els altres dos i se li van provar Blending Modes fins que es va trobar un que creava l’efecte 
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desitjat: el Hue, que projecta els colors del pla als que hi havia per sota d’aquest en la jerarquia 

de capes. 

  

Il·lustració 105. Fotograma extret del clip Red Ink In Water Slow Motion de la pàgina web videvo.net , 2016. 

L’aigua del vídeo però és veia de color groguenc, un to que no es volia transmetre a les imatges 

de sota. Per evitar això s va utilitzar l’eina Color Key, que va permetre seleccionar el color 

groguenc i ajustar els paràmetres fins que l’eina va eliminar del vídeo tots els tons semblants. 

Per agregar una mica de textura, es va afegir l’efecte Turbulent Noise amb poca opacitat amb 

un Blending Mode, que permetia veure bé tota la escena i ressaltava només les parts negres 

de l’efecte. 

Aquest va ser el resultat final: 

  

Il·lustració 106. Fotograma extret durant la part de la narració de la cançó del videoclip acabat , 2016. 
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3.5 Substituint el cel 

 

Il·lustracions 107,108. Imatges del cel obtingudes durant el rodatge al bosc de Savassona, 2016. 

Per solucionar la incoherència que suposava el canvi de color del cel en relació a una escena de 

l’altra, s’havia de convertir el cel de les escenes del final en un cel de capvespre. 

Aquest pas va ser molt costós en diversos àmbits: no es tenien els coneixements per a fer-ho 

de manera ràpida i eficient i això va comportar força recerca i experimentació fins a trobar 

l’efecte desitjat; va resultar ser un procés lent, fins i tot quan es van saber quines eines es 

farien servir. Finalment, hi havia un gran número de plans que s’havien de retocar: 16. 

Tot i que depenent del pla es van fer una sèrie de retocs específics, sobretot per fer més clares 

algunes zones importants per al pla mitjançant una màscara i l’eina Curves, es va seguir un 

procés semblant en tots ells. 

En primer lloc, per tal de només afectar els canvis en el cel del pla, es duplicava el clip original i 

se li aplicava un efecte Curves fins que es creava una mena de llindar entre píxels clars i píxels 

foscos. A partir d’aquest vídeo enfosquit, cada efecte que es volia aplicar només al cel era 

situat sota un duplicat del clip enfosquit i se li triava la opció de Track Matte>Luma Matte. 

Aquesta propietat crea una màscara en funció dels valors clars i foscos de la imatge, en aquest 

cas, incloent només els valors de blanc en la màscara.  

Si no era interessant que alguna part que quedava clara es veiés afectada, es creava una 

màscara de subtracció en aquella zona i, en cas de necessitar-ho, s’animava per seguir el 

moviment del pla. 

  

Il·lustracions 109,110. Mostra de l’ús que es feia de  l’efecte Curves abans de seleccionar el Luma Matte, 2016. 

Un cop va tenir el sistema creat per afectar només al cel o a la terra, es va procedir a crear una 

capa amb un sòlid de color ataronjat per afectar al cel. Una màscara per difuminar més enllà 

de l’horitzó va ser creada, de manera que només aquest quedava ataronjat.  
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Es va crear una altra capa amb un sòlid de color blavós que només afectava al cel i que es veia 

condicionada per la capa de color ataronjada, és a dir, si les màscares entraven en contacte 

entre elles, el taronja era el que es veia ja que estava més amunt en la jerarquia de capes. 

En els últims plans també es va afegir una capa difuminada amb un sòlid de color negre que 

afectava la part superior del cel, donant un aire més nocturn. 

Al cel també es va aplicar un efecte Glow difús prop de la localització del Sol per donar 

realisme i donar una pista de la seva ubicació. En els plans on apareixia el Sol directament, vaig 

crear 3 capes diferents: l’anterior i dues de més petites amb forma esfèrica. D’aquestes dues, 

una era un cercle rodó de lluminositat, i l’altra, estava difuminada al seu voltant creant una 

aura. Per tal que el Sol quedés realista i semblés ser de capvespre, es va haver d’animar les 

màscares per seguir el seu moviment. 

En algun dels plans un sòlid negre difuminat amb un Blending Mode va ser creat per enfosquir 

el lateral dret, el costat contrari al sol. 

Un altre pas que es va seguir va ser el de seleccionar tot allò que no era el cel i enfosquir-ho 

mitjançant l’eina Curves i restar-li saturació mitjançant Color Balance (HLS). 

  

 

 Il·lustracions 111,112. Comparació entre la imatge del rodatge sense tractar i el cel retocat amb After Effects, 2016. 
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Al pla final representava que havia de ser una mica més de nit que a la resta del succés, ja que 

també tenia com a efecte dramàtic la similitud de la nit amb la mort. Per aconseguir aquest 

resultat, es va fer predominar el blau sobre el taronja, es va enfosquir encara més tot allò que 

no era cel, es va reduir una mica la saturació i un sòlid negre difuminat que enfosquia la part 

superior del cel va ser creat. A part, es va aclarir una mica la zona on cau mort el protagonista 

per tal d’afavorir la intel·ligibilitat de l’escena, cuidant de no excedir-se amb l’efecte i crear una 

sensació de il·luminació irreal.  

En aquest pla hi apareixen cases i elements més moderns en relació a l’ambientació del 

videoclip i va ser per això que es va considerar difuminar els boscos i ocultar alguna casa amb 

algun sistema de clonació d’imatge. Finalment, però, es va renunciar a aquests passos ja que al 

enfosquir la imatge tal i com es va fer, quedaven molt fora del focus d’interès de l’espectador i, 

a més, tampoc es reconeixen de manera evident com a cases, podrien semblar roques. 

  

Il·lustracions 113,114. Comparació entre la imatge del rodatge sense tractar i el cel retocat amb After Effects, 2016. 
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Retoc de color amb Adobe Premiere Pro 

En aquest apartat es comentaran els processos que es van seguir referent a la correcció de 

color primària, és a dir, la que iguala els nivells de llum i color de tots els plans, donant 

uniformitat visual entre uns plans i uns altres. Cal diferenciar-lo del retoc de color artístic, el 

qual estarà explicat més endavant. 

El fet d’haver gravat amb 4 càmeres diferents sense calibrar correctament va suposar tenir una 

gran varietat de plans per corregir i uniformitzar entre ells, ja que cada càmera realçava unes 

característiques o unes altres. És per això que aquesta tasca també va comportar un bon 

consum de temps. 

En primer lloc, es tenien nocions sobre com retocar les imatges, però res comparable a un 

colorista professional. Així doncs, es va observar com ho feien diversos experts per Internet i 

amb quins criteris prenien les decisions. D’aquesta investigació se’n van obtenir 4 conceptes: 

retocar la llum entenent l’histograma, retocar la temperatura de color observant i canviant els 

valors d’RGB del pla, mesurar els nivells de saturació de la imatge a partir del Vectorscope i, 

per acabar, com solucionar-los a partir de la correcció de color secundària. 

Retoc de color: Corba de luminància (YC Curve) 

Aquest gràfic funciona de tal manera que verticalment mostra la quantitat de blanc i negre 

d’una columna de píxels verticals del pla i horitzontalment coincideix amb el pla. Per tant, si 

tenim un cercle blanc enmig d’un fons negre en una imatge, al centre de la YC Curve hi veurem 

una línia recta al valor 1.0  (al màxim de luminància) durant tota la seva llargada horitzontal i a 

la resta de la corba, els valors estaran a baix de tot (0.3 negre pur).  

Vet aquí un parell d’exemples de com funciona: 

Il·lustracions 115,116. Mostra de la representació gràfica que ofereix la YC Curve sobre les dues imatges, 2016. 
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Retoc de color: Corbes RGB 

Aquestes Corbes modifiquen tant els valors RGB de la imatge com els valors de blanc i negre. 

Disposem d’una corba per la luminància i tres més, una per cada canal RGB (Red-Green-Blue). 

En primer lloc s’augmentava el rang dinàmic del pla enriquint-lo amb valors de blanc o de 

negre depenent de si estava fosc o clar respectivament. Posteriorment, es contrastava la 

imatge si aquesta ho requeria donant-li una forma de S a la corba. En els valors d’RGB això es 

veia traduït com una redistribució dels píxels: els píxels que es situaven en la zona mitja del 

gràfic pujaven amunt i uns altres baixaven avall, donant més pes als extrems alts i baixos. 

A continuació mostro l’augment de rang dinàmic mitjançant l’ús de la corba de luminància i 

com aquest afecta als nivells RGB i a l’aparença de la imatge: 

  

Il·lustració 117. Mostra de l’efecte sobre les RGB Curves i la imatge al modificar la corba de luminància , 2016. 
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Retoc de color: Vectorscope 

Aquest gràfic ens permet detectar quins tons del pla tenen un graus elevats de crominància i 

saturar-los o dessaturar-los en funció del que desitgem. Està fet de manera que representa els 

colors com una roda: Red, Magenta, Blue, Cyan, Green, Yellow i tornem als tons vermells.  

Els valors de crominància parteixen des del centre del cercle i van en direcció a l’exterior fins a 

arribar als extrems. També disposa d’uns punts de referència que serveixen per indicar el % de 

crominància d’un to en concret. El que està a mig camí cap a l’exterior marca el 50% i el més 

pròxim a l’extrem, un 75%. Segons el que es va aprendre buscant per la xarxa, és recomanable 

no deixar passar del 50% als valors de crominància. Tot i que s’entén que, com a recurs per 

cridar l’atenció, excitar l’espectador o senzillament com a característica estètica d’un estil, pot 

funcionar sobrepassant aquests marges de seguretat. 

  

Il·lustracions 118. Mostra de la representació gràfica que oferia el Vectorscope sobre una imatge els vermells de la 

qual tenien un valor més alt de crominància que la resta, 2016. 

En el cas del videoclip, la situació més freqüent en que s’havia de dessaturar la imatge va ser 

amb el vestit vermell del protagonista que, al alterar la llum amb les corbes RGB, aquest 

encara s’accentuava més i requeria encara més aquest pas de control de la crominància. Un 

altre cas van ser els plans que havien estat rodats massa clars i necessitaven ser enfosquits per 

afavorir la sensació d’unitat entre plans. I per acabar, entre els plans dels músics hi havia tres 

elements que saturaven relativament sovint: la sang del cos del cantant, el teclat blau de la 

teclista i les timbales blavoses del bateria. 

   
 

Il·lustracions 119,120. Comparació entre la sang del pla original i la sang tractada amb postproducció, 2016. 
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Retoc de color: Correcció de color secundària 

La correcció de color secundària no és res més que un dels mètodes per a dur a terme les 

correccions i anivellaments mencionats en l’apartat anterior. Serveix per a retocar elements 

concrets del pla quan ja s’ha fet un primer retoc general. Per exemple, si al ajustar les corbes 

RGB un objecte ha quedat massa saturat, es seleccionarà i se li reduiran els valors per tal de 

corregir-ho. 

L’eina que es va fer servir per dur a terme aquesta tasca va ser la Three-Way Color Corrector. 

Una de les prestacions d’aquesta en permet ajustar la temperatura de color, ja sigui alterant 

només les ombres, els mig tons o les zones clares, o bé totes alhora, però la que serà explicada 

a continuació és la possibilitat de crear una màscara per a alterar només seu interior. 

Per crear aquesta màscara l’eina ofereix tres paràmetres amb els que es pot jugar per tal de 

definir-la: Hue, amb la que es tria el rang de tons que té l’objecte o element en qüestió; 

Saturation, amb la qual es defineix si l’objecte està molt o poc saturat; i Luma, que serveix per 

determinar en quins límits de luminància es troba l’objecte. Cadascun d’aquests paràmetres 

permet l’opció de crear un degradat per suavitzar la selecció de la màscara i acabar d’arribar a 

seleccionar algunes subtileses que d’altra manera costaria fer netament. 

  

Il·lustració 121. Representació de la màscara que permet crear la correcció de color secundària per afectar una zona 

determinada, així com dels paràmetres i criteris que aquesta eina oferia per tal de definir-la , 2016.  
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Ultims retocs amb After Effects 

Havent superat les fases anteriors encara quedaven una sèrie de passos a seguir que serien els 

que acabarien de definir l’estètica del videoclip. Per tal de fer el retoc de color artístic, es van 

aplicar una sèrie d’elements que van acabar d’unificar uns plans amb els altres i van ajudar a 

diferenciar bé la línia temporal de la història, separant el present del passat. 

Filtres: Present 

Per les escenes dels músics i del present de la història es va dessaturar la imatge donant un to 

més pàl·lid i es va crear una Adjustment Layer amb l’efecte Fill, que és semblant al procés de 

crear un sòlid de color però es diferencia en el fet que aquest efecte et dóna la versatilitat de 

canviar de color interactivament si canvies d’opinió respecte la teva primera elecció.  

 

Il·lustració 122. Comparació entre plans de la seqüencia dels Músics  amb i sense retoc de color artístic, 2016. 

Filtres: Passat 

Pel passat del protagonista es va decidir crear una gama de colors contrastada en comparació 

al present de la història. Es van baixar al mínim els valors de saturació, es va crear una 

Adjustment Layer on es va aplicar un efecte Fill de color blavós i el Blending Mode>Color va ser 

triat per tal de transmetre el color a les imatges desaturades.  

El resultat era satisfactori però s’hi trobava a faltar un element, el vermell de la sang. Al haver 

aplicat el color blau, aquesta quedava d’un color molt antinatural i es va pensar que el vídeo 

gaudiria d’una estètica molt més interessant si s’aconseguia ressaltar el vermell intens 

entremig del blau pàl·lid. 

 

Il·lustració 123. Comparació entre plans de la seqüencia del Passat amb i sense retoc de color artístic, 2016. 

La idea era atractiva, però el procés no va ser tant ràpid com s’hagués desitjat. Un cop més, el 

mal calibratge de la càmera va alentir el procés, ja que la majoria dels plans de plató, gravats 
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amb la càmera Nikon 3200, estaven tenyits d’un to ataronjat càlid. Aquest to, estès per tot el 

pla, no permetia funcionar bé les eines de selecció de color. 

Per començar, es va aplicar l’efecte Leave Color 2, una eina que tria una longitud d’ona i 

elimina tots els colors que no estan inclosos en la teva selecció. Ajustant paràmetres es va 

aconseguir seleccionar la sang que interessava, però també s’incloïen moltes zones que no es 

volien a la selecció a causa del to càlid del pla, relativament similar al to de la sang. Així doncs, 

es va haver de crear una màscara al voltant de l’element desitjat, excloent així tot allò que no 

fos l’element que interessava.  Tot seguit, va ser animada per adaptar-se al moviment del pla 

en cada cas.  

Com que en alguns plans el vermell havia quedat ataronjat a l’hora de gravar el pla, es va afegir 

l’efecte Change Color per així canviar el to original per un que recordés més a la sang.  

 

Il·lustració 124. Comparació entre un pla que no tenia l’eina Change Color i un altre que la tenia aplicada, 2016. 

En altres plans es va haver d’afegir el vermell artificialment convertint l’ataronjat de base en 

color sangonós i aplicant-lo amb una màscara en la zona desitjada. Es va decidir que el 

protagonista havia de tenir una ferida a l’ull esquerre i s’hi van aplicar els efectes 

corresponents per recrear-ho. La idea inicial però, era que la cicatriu que té a la cara al present 

fos una ferida que li haguessin infligit durant l’escena del passat. 

El pla on més màscares es van haver de crear i animar és aquell en què W cau morta, degut a 

les múltiples gotes de sang esquitxada a la seva cara.  

  

Il·lustració 125. Comparació entre un pla que no tenia l’eina Change Color i un altre que la tenia aplicada, 2016. 
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El pla on V mira a l’antagonista després d’haver derrotat X i Y va obligar a pensar un nou recurs 

per tal de simular el vermell de les taques de sang del seu tors. Es van fer diverses màscares 

que es van situar sobre les ferides i els regalims de sang. A continuació es va decidir difuminar 

molt els contorns d’aquestes per donar un efecte de taca general. Era pràcticament inviable 

crear una màscara per cada regalim de sang, així que amb aquest recurs es va poder fer 

entendre bé el concepte sense perdre-hi tant de temps.  

A part d’això, a partir de moment en que W és assassinada es va aplicar un degradat vermell 

que s’originava a la part inferior de la imatge i es difuminava fins a desaparèixer cap a la meitat 

de la mida del fotograma. Aquest degradat simbolitza la sang, , la seva calidesa quan brolla 

fora del cos, la mort, la violència i el seu moviment que puja del terra cap al cel perdent força i 

dissipant-se a mida que puja. 

  

Il·lustració 126. Comparació d’imatges per veure l’efecte de les màscares amb el contorn difuminat sobre V, 2016. 

Donant l’atmosfera de fantasia: Radium Glow 

Era conscient que, tot i els filtres emprats el vídeo, encara es veia poc màgic o fantàstic i potser 

costava que acabés d’immergir l’espectador en l’ambient. Va ser per això que, tenint en ment 

el bon resultat estètic que havia donat als videojocs de Prince Of Persia de principis i mitjans 

del 2000, es va decidir aplicar un resplendor màgic lluent a les zones blanques de cada imatge.  

Un dels efectes que s’encarrega d’aquesta tasca és el Radium Glow, el mateix efecte amb el 

qual es va simular la lluminositat del Sol en els plans de capvespre. Aquesta eina va dotar tot el 

conjunt d’una estètica més cinematogràfica i de fantasia. 

 

Il·lustració 127. Comparació d’abans i després d’aplicar l’efecte Radium Glow sobre el cos de W, 2016. 
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Vignette 

Com és habitual en molts productes audiovisuals, es va decidir incorporar l’efecte del vignette 

en la llista de recursos aplicats. El vignette consisteix en un enfosquiment dels contorns de la 

imatge deixant així un oval definit al centre del fotograma que progressivament s’enfosqueix a 

mida que arriba als extrems de la imatge. A part de la pura estètica d’aquest recurs, també hi 

ha un motiu funcional per a decidir aplicar-lo i és que a l’ennegrir els contorns la atenció de 

l’espectador es centra més fàcilment en el centre de la imatge, que és on es desenvolupa la 

majoria de l’acció principal d’una gravació convencional. 

Després d’unes quantes proves es va decidir no fer-lo destacar massa, ja que al haver-hi plans 

molt lluminosos el vignette els restava una mica de impacte enfosquint els laterals. Finalment 

doncs, es va aplicar amb moderació, emmarcant la imatge d’aquesta manera: 

  

Il·lustració 128. Comparació d’abans i després d’aplicar el vignette sobre el videoclip, 2016. 

Narració vignette blur 

Pel tros calmat on sona la narració de la cançó es volia una sèrie de plans més introspectius, 

d’un estil oníric amb un ritme més lent. Per aquest recurs es va afegir una capa amb un 

Gaussian Blur afectant només als contorns de la imatge com ho faria un vignette. Se suposava 

que en aquests plans el protagonista recordava escenaris i situacions així que el 

desenfocament va semblar ser un efecte adient per recrear-ho. 

 

 Il·lustració 129. Mostra de l’efecte de la màscara difuminada afectant els contorns de la imatge, 2016. 
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Crèdits amb Premiere Pro 

A l’hora de crear els crèdits es va reunir en un Word el text que s’havia d’incloure amb l’ordre 

que va semblar adient, separant per apartats diferents. Seguidament amb Premiere Pro es va 

crear un títol mitjançant Botó Dret>New Item>Title a la finestra del projecte on hi ha tot el 

material audiovisual organitzat i es va copiar el text un cop dins.  

La idea era que el text es mogués verticalment i per aquest propòsit es va entrar a les opcions 

de Roll/Crawl Options mitjançant la icona  i tot seguit es va triar la opció Roll. Per tal que 

els crèdits comencessin i acabessin fora la pantalla, es van seleccionar les opcions Start Off 

Screen i End Off Screen. 

Al veure el resultat, però, es va decidir canviar l’estètica dels crèdits i fer-hi una distribució més 

cinematogràfica. Per dur-ho a terme es va duplicar dues vegades el Títol creat i, en l’original, es 

va esborrar tot menys les capçaleres de cada secció i algun text aïllat; en els altres dos Títols es 

va esborrar el que s’havia deixat visible en el Títol original i, en el cas del segon Títol van 

esborrar-se tots els noms dels participants, deixant només el rol que feien aquests. En el tercer 

Títol l’únic que es va deixar van ser els noms del participants. D’aquesta manera, es van 

distribuir els tres Títols de manera que el Títol original estava centrat mostrant les capçaleres, 

el segon Títol estava situat a l’esquerra i mostrava els rols dels participants i, per acabar, el 

tercer Títol estava situat a la dreta mostrant els noms de les persones que havien format part 

de l’equip del projecte. 

Un element que es va afegir a posteriori va ser un últim Títol amb els logos de les entitats 

col·laboradores, que prèviament havia ajuntat amb Adobe Photoshop. Per inserir una imatge 

en un Títol anem a Title>Logo>Insert Logo de la barra superior de Premiere Pro. A aquest Títol 

vaig aplicar les mateixes propietats motrius que als altres títols, així que quan acabaven les 

imatges els logos havien sortit fora la pantalla. 

  

Il·lustració 130. Fotograma extret dels crèdits del videoclip acabat, 2016. 
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Conclusions 

 
Tot i els múltiples entrebancs que s’han trobat en cada part del procés la sensació és que s’ha 
acabat oferint un resultat satisfactori, tant pels objectius del treball com pel grup de música a 
qui va destinat.  

Realment s’ha après molt de diverses disciplines i aquest coneixement facilitaria molt el procés 
si hagués de tornar a començar el projecte de zero.  

En un inici es va plantejar l’objectiu de donar-li personalitat al vídeo amb un conjunt de 
característiques estètiques i narratives i, amb el tractament del color que s’ha fet i la manera 
com s’ha alternat el present i el passat de la història, aquest punt es pot considerar assolit. 

Sense dubte s’ha hagut de refrescar i assentar part del temari de les assignatures cursades 
relacionades amb la creació audiovisual i el coneixement que ha aportat ha sigut la base sobre 
la que s’ha construït el projecte. 

Tot i no haver trobat un mètode satisfactòriament eficient per sincronitzar música i vídeo, s’ha 
elaborat un mètode propi que, tot i no ser ni el més precís ni el més ràpid, permet dur a terme 
la tasca exitosament. 

En relació al pressupost emprat, vora els 550€, s’ha pogut aconseguir un resultat que fàcilment 
hagués pogut costar molt més si s’hagués contractat un equip professional de gravació de 
videoclips.  

No es pot afirmar que el resultat és impecable, ja que per diversos motius hi havia situacions 
que no tenien una millor resolució, i d’altres, en les quals senzillament no es disposava de 
l’experiència ni les eines necessàries per arreglar-les. S’ha procurat però, que totes les 
mancances del vídeo fossin de factors que cridessin poc l’atenció.  

A continuació s’afegeix una llista de lliçons que s’han après i que es tindran en ment per futurs 
projectes semblants: 

El croma s’ha d’aplicar correctament si es vol retallar els personatges per evitar grans 

quantitats de feina. 

S’ha de comptar que els col·laboradors que viatgin amb transport públic poden tenir retards 

imprevistos i per tant se’ls ha de citar amb força antelació. 

S’ha de comprovar exhaustivament que les càmeres del rodatge estiguin ben balancejades o 

en el seu defecte, posar-les en comú perquè el tractament posterior sigui més fàcil, i pràctic, a 

més de mantenir una coherència entre elles. 

No s’ha de ser optimista amb el temps. Cal donar marges llargs a cada acció i assegurar-se de 

quan de temps de preparació necessita cadascú per complir la seva feina abans de rodar.  

Mirar de comptar amb gent amb una àmplia disponibilitat i, en cas que hi hagi plans que no 

s’hagin pogut gravar en condicions en una primera instància , rodar en dos dies diferents. No 

fer això porta molta més feina després a l’hora de postproduir. 

Preveure com afectaran el clima i els fenòmens atmosfèrics a la gravació informant-se amb les 

previsions dels dies previs. 
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Assegurar-se de tenir els permisos necessaris per dur a terme la gravació en l’espai desitjat per 

no haver-lo de canviar a l’últim moment per una falta de previsió. 

Tenir en compte que el material llogat es cobra per dies i encara que només es faci servir un 

dia del cap de setmana l’empresa cobra cadascun dels dies fins que torna a tenir un dia laboral. 

L’equip de so llogat ha de ser suficientment potent com perquè el bateria el senti la cançó de 

referència per sobre del volum del seu instrument i, a més a mes, per evitar confusió i haver de 

fer aparèixer el bateria amb auriculars al vídeo. 

Comprovar periòdicament que el material enregistrat ha quedat ben gravat a la targeta de 

memòria per tal d’evitar trobar-se amb la manca d’algun material amb el que es comptava 

quan ja és massa tard. 

Fer fotografies dels personatges i músics maquillats per tal de fer-les servir durant l’etapa de 

promoció del vídeo. 
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