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Resum  

Aquest projecte pretén desenvolupar una peça audiovisual de caire social amb l’objectiu de 

mostrar a la gent com és el dia a dia d’una persona invident. El producte final consisteix en 

un documental interactiu, fent que l’espectador participi i que el recorregut variï depenent 

de les seves accions. El missatge que es vol transmetre és conscienciar a la gent de la vida 

d’aquestes persones i trencar tabús. Per a la seva realització es duu a terme una part de l’etapa 

de producció i tota l’etapa de postproducció. 

Resumen 

Este proyecto pretende desenvolupar una pieza audiovisual de carácter social con el 

objectivo de mostrar a la gente como es el dia a dia de una persona invidente. El producto 

final consiste en un documental interactivo, haciendo que el espectador participe y que el 

recorrido pueda variar dependiendo de sus acciones. El mensaje que se quiere transmitir es 

conscienciar a la gente de la vida de estas persones i romper tabúes. Peara su realización se 

lleva a cabo una parte de la etapa de producción y toda la etapa de postproducción. 

Abstract 

This project aims to develop an audiovisual piece of social character in order to show the 

people how the daily life of a blind people is. The final product is an interactive documentary, 

making the audience participate and being able to modify the route depending on their 

actions. The message to convey is to raise awareness of the life of these people and break 

taboos. For its realisation, part of the production and all the postproduction part are 

developed.  

 

 

 





I 

Índex. 
Índex de figures. ................................................................................................................... V	

Índex de taules. .................................................................................................................... IX	

1. Introducció. ........................................................................................................................ 1 
2. Marc teòric. ........................................................................................................................ 2 

2.1 Gènere documental...........................................................................................................3 
2.1.1 Història....................................................................................................................4 

2.1.2 Diferents definicions...............................................................................................6 
2.1.3 Característiques ......................................................................................................7 

2.1.4 Classificació............................................................................................................7 
2.1.5 Diferències entre el documental i el reportatge......................................................8 

2.1.6 Autors destacats....................................................................................................10 
      2.1.6.1 Dziga Vértov...........................................................................................10 

                 2.1.6.2 Robert Joseph Flaherty............................................................................12 
2.1.7 El gènere documental contemporani.....................................................................13 

2.2 El documental interactiu................................................................................................14 
 2.2.1 Reinvindicació del documental a Internet.......................................................15 

 2.2.2 Diferències entre el documental tradicional i el documental interactiu..........17 
2.3 El muntatge....................................................................................................................18 

 2.3.1El muntatge en el cinema documental..............................................................20 
 2.3.2 Tecnicismes.....................................................................................................21 

 2.3.3 Ideologies del muntatge...................................................................................23 
       2.3.3.1 Sergei Eisenstein....................................................................................23 

       2.3.3.2 André Bazin............................................................................................24 
 2.3.4 Tipus de muntatge...........................................................................................25 

 2.3.5 Recursos de puntuació i altres elements articuladors del llenguatge visual…27 
 2.3.6 Autors destacats...............................................................................................28 
       2.3.6.1 Méliès.....................................................................................................28 

       2.3.6.2 Edwin S. Porter.......................................................................................28 
       2.3.6.3 Griffith....................................................................................................28 

2.4 Conclusions Marc teòric................................................................................................29 
3. Objectius i abast. .............................................................................................................. 31 

 3.1 Objectius principals............................................................................................31 
 3.2 Objectius secundàris...........................................................................................31 



II 

 3.3 Objectius personals.............................................................................................32 

 3.4 Abast...................................................................................................................32 
4. Anàlisi de referents. ......................................................................................................... 35 

 4.1 Documentals.......................................................................................................35 
       4.1.1 Same but different.....................................................................................35 

       4.1.2 A new view : Documentary on Blindess...................................................38 
       4.1.3 The boy who sees without eyes - Extraordinary People............................38 

       4.1.4 Hearing Colors...........................................................................................39 
       4.1.5 Can you read my lips? ..............................................................................40 

       4.1.6 Finding Vivian Maier................................................................................41 
 4.2 Documentals interactius.....................................................................................43 

       4.2.1 Pine Point...................................................................................................43 
       4.2.2 Journey to the End of Coal .......................................................................45 

       4.2.3 Naître.........................................................................................................46 
5. Metodologia ..................................................................................................................... 49 

 5.1 Pre-producció.....................................................................................................49 
 5.2 Producció............................................................................................................50 

 5.3 Post-producció....................................................................................................51 
6. Desenvolupament. ........................................................................................................... 53 

 6.1 Pre-producció.....................................................................................................53 
 6.2 Producció............................................................................................................53 

       6.2.1 Sonorista....................................................................................................54 
       6.2.2 Problemes i conclusions de l'etapa de producció......................................55 

 6.3 Post-producció....................................................................................................56 
       6.3.1 Vídeo Introducció......................................................................................59 

       6.3.2 Vídeos individuals.....................................................................................62 
  6.3.2.1 Vídeo d'en Pere.................................................................................62 

  6.3.2.2 Vídeo d'en Guille..............................................................................66 
       6.3.3 Per acabar..................................................................................................70 

       6.3.4 Descobreix l'experiència............................................................................71 
       6.3.5 Postproducció d'àudio................................................................................72 

       6.3.6 Interactivitat...............................................................................................73 
  6.3.6.1 Aspecte tècnic del software Klynt....................................................80 

6.3.7 Problemes i consideracions.............................................................................85 



III 

6.3.8 Conclusions de l'etapa de 
Postproducció...................................................................................................................... 87 
7. Concepció global..............................................................................................................89 

 7.1 Sinopsi................................................................................................................89 
 7.2 Narrativa.............................................................................................................89 

 7.3 Proposta estètica.................................................................................................90 
 7.4 Software..............................................................................................................93 

 7.5 Banda sonora......................................................................................................94 
8. Conclusions. ..................................................................................................................... 97	

9. Bibliografia. ..................................................................................................................... 99	

 

 

 





V 

Índex de figures. 

Fig 4.1. Fotogrames de la sèrie de documentals Same but different 36 

Fig  4.2 Fotograma inicial del documental Hearing Colors 39 

Fig. 4.3. Fotograma del vídeo Can you read my lips?.  40 

Fig. 4.4. Exemples visuals del documental interactiu PinePoint.  44 

Fig. 4.5. Exemple visual d’interacció del doc. Interactiu Journey To The End Of Coal  45 

Fig. 4.6. Exemples d’elements interactius.  46 

Fig. 4.7. Imatge principal del documental interactiu Naître.  46 

Fig. 4.8. Referents visuals del documenta interactiu Naître  47 

Fig. 6.1.  Imatges del material d’àudio utilitzat (seguint l’ordre següent) 54 

Fig. 6.2.  Biblioteca del Final Cut Pro X 57 

Fig. 6.3.  Exemple de keywords del Final Cut Pro X  58 

Fig. 6.4.  Projectes creats al Final Cut Pro X  58 

Fig. 6.5.  Timeline de l’opening i representació final d’aquesta  60 

Fig. 6.6.  Timeline del capítol Introducció  61 

Fig. 6.7.  Exemple visual de l’efecte emprat en les preguntes  63 

Fig. 6.8.  Fotogrames representants de l’efecte de pèrdua de visió  64 

Fig. 6.9.  Timeline del capítol Presentació d’en Pere  64 

Fig. 6.10.  Timeline del capítol Vida laboral i temps d’oci d’en Pere  65 

Fig. 6.11.  Timeline del capítol Mirem endavant d’en Pere  66 

Fig. 6.12.  Fotogrames representants de l’efecte de pèrdua de visió  67 



VI 

Fig. 6.13.  Timeline del capítol Presentació d’en Guille  68 

Fig. 6.14. Timeline del capítol Estudis i temps d’oci d’en Guille  69 

Fig. 6.15. Timeline del capítol Mirem endavant d’en Guille  69 

Fig. 6.16. Timeline del capítol Per acabar  71 

Fig. 6.17. Timeline del capítol Descobreix l’experiència  72 

Fig. 6.18. Interfície del software d’àudio Audition  72 

Fig. 6.19. Millores d’àudio incorporades del Final Cut Pro X  73 

Fig. 6.20. Interfície del Klynt. Representació del Menú principal  74 

Fig. 6.21. Menús individuals, creats amb Photoshop  75 

Fig. 6.22. Menú individual d’en Pere  76 

Fig. 6.23. Menú individual d’en Guille  78 

Fig. 6.24. Exemples d’elements interactius incorporats en el documental interactiu   79 

Fig. 6.25. Exemple interactivitat dels botons 80 

Fig. 6.26. Exemple del menú inferior (footer) 80 

Fig. 6.27. Storyboard del documental creat, Klynt  81 

Fig. 6.28. Llibreria del software Klynt, del projecte creat  82 

Fig. 6.29. Visualització de l’escena, programa Kynt  82 

Fig. 6.30. Visualització del panell de propietats, programa Klynt  83 

Fig. 6.31. Visualització del timeline del programa Klynt  83 

Fig. 6.32. Visualització de l’edició interactiva, programa Klynt  84 

Fig. 6.33. Visualització dels diferents paràmetres d’interacció, programa Klynt 84 

Fig. 6.34. Ús de l’eina de màscara, Final Cut Pro X  86 



VII 

Fig. 6.35. Visualització del quadre amb les zones de seguretat del títol, Final Cut Pro X  87 

Fig. 7.1.  Exemples dels chyrons creats i utilitzats al documental  91 

Fig. 7.2.  Exemples dels botons creats pel menú principal d’en Pere  91 

Fig. 7.3. Exemples dels botons creats pel menú principal d’en Guille  92 

Fig. 7.4. Elements gràfics dissenyats amb el Photoshop  92 

Fig. 7.4. Exemple de la tipografia escollida  93 

 

 

 





IX 

Índex de taules. 

Taula 2.1. Classificació del documental i el reportatge  10 

Taula 2.2. Classificació dels tipus de muntatges 26 

 





Introducció 1 

1. Introducció 

Es tracta de dur a terme un documental social sobre el dia a dia d’una persona invident. Amb 

el projecte es vol realitzar un producte audiovisual el qual conscienciï a les persones que la 

gent amb discapacitats pot tenir una vida igual que la de qualsevol altre persona. Es realitza 

només un episodi pilot que formarà part d’una sèrie de documentals, els quals tractaran 

diferents tipus de discapacitats que s’agruparan dins d’un mateix espai web.  

Es vol anar més enllà i afegir interactivitat al documental, fent que l’espectador pugui escollir 

quines accions vol realitzar i quin contingut vol veure, fent que no sigui simplement un 

espectador passiu, sinó que pugui participar a la història i tenir un control pel que fa al 

recorregut a través de tot el documental. Depenent de les seves decisions, el contingut que 

visualitza pot veure’s modificat. La interactivitat fa que es tracti d’un element innovador per 

al treball, afegint contingut extra per a l’usuari, fent que sigui més complet i dinàmic.  

Es pretén demostrar a l’espectador que les persones amb discapacitat poden fer una vida 

normal i comportar-se de la mateixa manera a través de l’experiència real d’una persona 

cega, veient les seves vivències, com s’integra al món laboral, i les dificultats que pot tenir 

durant el llarg del dia. 

Es busca trencar tabús i tòpics al voltant de la integració laboral i la vida quotidiana de les 

persones cegues. El que es vol aconseguir amb aquest documental és donar un missatge 

d’optimisme a l’espectador i que un cop hagi acabat de visualitzar-lo allò que més recordi 

sigui que una persona invident és igual que tothom, i que pot dur a terme una vida d’allò més 

normal. 

És un tema important i es creu que és necessari ensenyar  a la societat com és la vida 

d’aquestes persones, per això es creu que és un projecte interessant com a divulgació d’un 

tema social que tothom pot experimentar algun cop, directament o indirectament. 

El protagonista d’aquest documental es cercarà a partir del Gabinet de Comunicació de la 

ONCE de Barcelona, per tant, és un persona real, sense tenir cap guió ni paper a dur a terme. 

Per aquesta raó, no cal fer cap càsting, atès que es busca la transparència de la seva 

quotidianitat. 
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A més a més, s’entrevista el seu entorn més proper, com per exemple els seus pares o altres 

membres de la seva família, a més de companys de feina o de la ONCE per a poder tenir 

més informació sobre aquesta persona i per fer que el resultat final sigui més enriquidor. 

Es decideix treballar i desenvolupar aquest projecte juntament amb la Rosa Vallespinós 

dividint la feina realitzant individualment diferents funcions del projecte final. Totes dues 

participen a la realització d’aquest treball i tenen influència en tot el procés d’aquest projecte. 

Tot i tenir opinió en tot el projecte, cadascuna es centrarà en una etapa específica del projecte. 

La Rosa Vallespinós s’encarrega de la part de Pre-producció. La part de Producció és 

conjunta ja que és una etapa que és necessària la funció de més d’una persona, per tant es 

divideixen les tasques dins d’aquesta etapa del Projecte. Finalment es duu a terme tota l’etapa 

de Post-producció, l’edició del documental i la creació de la interactivitat. 

Es pretén que un cop acabat el projecte es puguin desenvolupar múltiples documentals del 

mateix format i temàtica per acabar tenint una sèrie d’episodis que englobin la majoria de 

discapacitats. Tot i això, en aquest projecte només es durà a terme el procés sencer d’un dels 

documentals. 
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2. Marc teòric 

A continuació es realitza un estudi previ dels conceptes més essencials i importants d’aquest 

projecte. És una part fonamental del treball ja que abans de començar a realitzar una tasca 

és important analitzar tot allò fet anteriorment per tal d’adquirir coneixements que serviran 

cara a un futur a l’hora de dur a terme el projecte en concret. 

En aquest cas es parlaran de 3 conceptes importants, on cadascun englobarà altres subtemes. 

Per una banda es parla sobre el concepte documental en si, fent una breu ullada a la seva 

història, les característiques, els gèneres i s’analitzen algun dels autors més destacats. 

S’introdueix el concepte de documental interactiu, s’explica en que consisteix i algunes 

teories o opinions d’autors. Després d’haver parlat sobre aquest nou gènere, es fa també una 

diferenciació amb el documental tradicional, per a analitzar quins són els elements comuns 

i variants d’un o altre. 

Finalment es parla sobre el muntatge, ja que es duu a terme la postproducció, per tant es creu 

necessari fer una ullada als tipus de muntatges que hi ha. A més a més es fa un petit 

recorregut pels mètodes i teories sobre l’edició, així com les diferents ideologies. També es 

destaquen autors que van tenir influencia pel que fa a l’evolució del muntatge al llarg de la 

història, a més a més d’esmentar obres documentals que han tingut transcendència en la 

història pel que fa al seu tipus de muntatges, així com a artistes que ho han fet possible.  

2.1 Gènere documental 

Degut a la seva flexibilitat i a que les tècniques del documental es troben en constant evolució 

és molt difícil definir el concepte.   

La paraula documental ha passat de ser un adjectiu del substantiu film a ser un substantiu 

que ha identificat un gènere de pel·lícules amb la característica principal que era el registre 

de la realitat amb un grau d’objectivitat o efecte de veritat.  

És l’expressió de la realitat mostrada en forma audiovisual. L’organització i estructura de 

les imatges amb el so, el text i entrevistes determina el tipus de documental.  
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Es pot definir com un tipus de cine eminentment informatiu i didàctic, que intenta expressar 

la realitat de forma objectiva.  

2.1.1 Història del documental 

L’estudi del gènere documental és un àmbit complex i moltes vegades es fa difícil especificar 

un terreny neutral.  

És important delimitar un context històric i una definició, així també com fer una ullada a 

les diferents posicions que van adoptar els documentalistes.   

Erik Barnouw, un historiador de la ràdio i la televisió, afirma a El documental. Historia y 

estilo (1996) que les posicions o funcions que anava adquirint el documental no eren 

excloents, sinó que el director assolia una combinació de les diferents postures, que 

s’adaptaven depenent del moment històric en qüestió. 

Per tant, la posició que ha adoptat el documental en la història ha variat depenent de l’època 

i les necessitats.  

Els directors del gènere han treballat apartats de la gran maquinària de la ficció i fora dels 

grans estudis, ja que el seu àmbit és la realitat i el món exterior. S’emocionen amb allò que 

troben a través de les imatges, els sons procedents de la realitat i ho valoren més que tot allò 

que es pugui inventar a través d’un guió fictici. La seva manera d’expressar-se rau en la 

selecció i l’ordenació del material adquirit, i les decisions que un pren esdevé el discurs que 

transmeten al món, sempre emmarcats dins la seva subjectivitat individual. Cada selecció 

del documentalista es tradueix en l’expressió d’un punt de vista determinat. Barnouw opina 

que un documental no pot ser considerat “la veritat”, sinó la prova o el testimoni d’un fet o 

una situació, emmarcat dins el complex procés històric.  

2.1.1.1 Orígen: 

Cap al 1899, diferents inventors estaven en la carrera de desenvolupar nous aparells per 

capturar el moviment a partir de fotografies, com Thomas Alva Edison i els germans 

Lumière, els quals van inventar el cinematògraf el 1895. Aquest aparell es podia transportar 

a qualsevol lloc i també servia de projector. 
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Louis Lumière va tenir un paper important pel que fa a la història del documental. Es podria 

anomenar el “mesies del documental”. El seu primer film documental s’anomena La Sortie 

des usines Lumière a Lyon(1895), el qual era un pla seqüència. Més endavant va contractar 

persones que farien que arribés l’invent de Lumière arreu del món, capturant films d’un sol 

pla, els qual s’anomenarien pel·lícules d’actualitat. Aquestes tractaven accions quotidianes 

com l’arribada dels vaixells, l’aproximació d’un tren, gent treballant... Es mostraven 

esdeveniments d’un temps curt, ja que la càmera no podia obtenir més d’un minut de 

gravació.  Tot i mostrar una realitat no modificada, aquest tipus de films es van anomenar 

cine document perquè no mostrava un punt de vista clar.  

Les pel·lícules de ficció van començar a aparèixer i resultaven molt atractives pel públic, 

més que les escenes quotidianes que estaven acostumats. Fet que va fer que el documental 

decaigués encara més.  

Al 1910 van néixer els noticiaris, es projectaven un o dos cops per setmana dins dels 

programes de cine. Normalment tractaven temes militars o del govern. No es podien 

considerar documentals en si, no tenien el punt de vista de cap autor ni intervenien sentiments 

o filosofies humanes.  

“Durante décadas predominó un modelo de hacer películas documentales que se basaban 

en el texto leído por un narrador. Las imágenes más o menos relacionades con el discurso 

verbal tenían la función de ilustrar habitualment escritos que eran redactados por 

periodistes que en muchos casos no tenían relación alguna con los encargados de 

seleccionar las imágenes, pegarlas y agregarles música. Una verdadera plaga de pel·lícules 

de esas características cayó sobre millones de espectadores y los dejó vacunados contra un 

género que había sido desnaturalizado y sometido a los valores de otras disciplinas.” 1 

El primer cop que es va denominar el terme “documental” va ser al 1926, concepte que va 

utilitzar per primer cop John Grierson al 1926.  

L’origen de la paraula “documental” prové de documentarie del francès, de la crítica de John 

Grierson cap a la pel·lícula Moana (1926) de Robert J. Flaherty. A la pel·lícula Moana la 

                                                   
1 MENDOZA, C. (1999). El ojo con memoria, apuntes para un método de cine 
documental. México: Ed. UNAM. 
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realitat era mostrada a través d’una història recreada per les pròpies persones que havien 

atret la mirada del cineasta. John Grierson va escriure “Of course Moana, being a visual 

account of events in the daily life of a Polynesian youth and his family, has documentary 

value.” 2  [Per suposat Moana, una imatge visual dels “esdeveniments de la vida quotidiana 

d’un jove polonès i la seva família, te un valor documental”] 

Aquest comentari marcaria el significat de la paraula. Va ser per tant, la primera pel·lícula 

que es va descriure com valor documental. Per tant, a John Grierson se li atribueix la primera 

utilització del terme.  

2.1.2 Diferents definicions 

Grierson, posteriorment, defineix el documental com “totes aquelles obres 

cinematogràfiques que utilitzen material agafat de la realitat i que té capacitat d’interpretar 

en termes socials la vida de la gent tal com existeix en la realitat”  

Cardoso en 1989 determina el documental com una “obra cinematogràfica, generalment de 

curta duració, on es tracten situacions socials, econòmiques, polítiques, industrials, 

científiques, etc.. que es realitzen generalment sense la participació d’actors” 3 

Més endavant, Concepción Calvo en el seu llibre Diccionari del cine (2007) complementa 

la definició al agregar que és una tècnica narrativa que intercala la realitat juntament amb 

testimonis i declaracions de les mateixes persones que intervenen.  

Bienvenido León, planteja una definició més completa “aquell enunciat audiovisual, de 

naturalesa artística i vocació de pervivència, que interpreta la realitat a través del registre de 

fets reals, amb el propòsit de facilitar al públic la comprensió del món” 4 

Es pot dir llavors que el documental en general pot ser tant una pel·lícula cinematogràfica 

com un programa de televisió que utilitza principalment el món real com a referència, amb 

el fi que el públic comprengui el seu entorn. Aquest pot mostrar la vida de la gent tal i com 

                                                   
2 Ellis, J. (2000). John Grierson: Life, Contributions, Influence. United States of America: 
Southern Illinois University Press. 
3 Cita en Barroso, J (2014) Realización de documentales y reportajes. Espanya: Ed. 
Sintesis 
4 Bienvenido, L (2014). Nuevas miradas al documental. Espanya: Ed. Comunicación social 
ediciones y publicaciones	
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és, i en ocasions els testimonis d’aquestes persones s’uneixen a la realitat explicada. Mai 

intervenen actors professionals i la seva duració i temes a tractar depenen molt del medi al 

que va dirigit.  

El cine es un document fílmic: Es filmaven escenes de carrer i situacions de la vida 

quotidiana tretes del seu context real per presentar-les com a document.  

2.1.3 Característiques 

A continuació es mostren les característiques bàsiques i essencials que ha de tenir un film 

audiovisual per a ser anomenat documental: 

Ús de la narració, ja sigui a través de la locució en off o a través d’entrevistes, enquestes, 

etc. És fonamental que el documental utilitzi la veu del protagonista del fet que s’estigui 

explicant.  

Utilització d’efectes sonors i musicals. Reproduccions visuals com fotos, mapes, 

dramatitzacions, diapositives, diagrames, maquetes, animacions... Es poden incorporar 

elements visuals que aportin alguna cosa a allò que s’estigui explicant. Tant pot ser per 

descriure el que es diu o simplement per ensenyar alguna cosa extra que és important.  

El documental és creatiu, no hi ha límits. És real, per tant no està manipulat. El seu contingut 

és temàtic: científic, cultural, històric, educatiu, didàctic, institucional, divulgatiu... 

Fuig de la ficció. Els personatges no són actors professionals. La seva duració és més curta 

que una pel·lícula ordinària (hi ha excepcions, però normalment). Presentant gran varietat 

de contingut. L’objectivitat és un dels requisits més peculiars del documental. Buscar la 

realitat, filmar-la i presentar-la al espectador.  

Es poden fer documentals sense massa despesa econòmica amb l’ús de tecnologia més 

moderna, no es depèn d’estudis ni centres de producció.  

2.1.4 Classificació  

Els gèneres es defineixen per utilitzar una sèrie de característiques que l’espectador reconeix 

en treballs i obres que pertanyen a una mateixa categoria i que poden referir-se al tema, 
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personatges, ambientació, il·luminació, estil visual, música... Els documentals, tot i tenir 

diferents estils, continguts i formats, mantenen alguns aspectes comuns. 

Els diferents tipus de gènere depenen dels continguts que mostren en el documental. La 

forma que dona lloc a la seva existència material com a producte és el que es coneix com a 

format. 

El gènere documental es pot classificar en diferents subgèneres, depenent del tema o 

contingut i rep una primera identificació segons l’àrea de coneixement o interès que aborda. 

En funció del seu interès: 

• Social: laboral, relacions, injustícies 

• Històric: reconstrucció del passat, als fets contemporanis 

• De naturalesa: vida animal, vegetal, biològica, ecològica 

• Medicina: biomedicina, clínic, investigació 

• Jurídic: policial, forense, criminològic 

• Arqueològic: paleogràfic 

• Altres camps del coneixement humà 

El documentalista Jean Painlevé destaca que cadascun d’aquests podrà ser catalogat segons 

el mode o intenció com a documentals científics, divulgatius o d’entreteniment.  

2.1.5 Diferències entre el documental i el reportatge 

És freqüent que en alguns casos hi hagi controvèrsia entre la diferenciació de dos gèneres 

força semblants: el reportatge i el documental. Comparteixen molts elements pel que fa a 

l’estructura i això fa que costi definir-los. Tot i així existeixen elements que ajuden a crear 

la diferenciació entre ells. Es creu important esmentar-ho per a que no hi hagi una confusió 

cara a la definició del gènere que es representa en aquest treball, el documental. 
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Pel que fa a la història, de manera molt breu, el reportatge va sorgir més tard. El seu 

desenvolupament va sorgir des del naixement del periodisme. El documental, en canvi, com 

ja s’ha vist, sorgeix anteriorment, gràcies als Lumiere.  

A continuació es pot observar les similituds i les diferències entre ells. 

è Similituds: Mateixa escala de plans, requereixen una investigació i preparació prèvia, 

busquen una forma de narració o informar un fet a través de la recreació i material 

d’arxiu. 

è Reportatge: Gènere periodístic. L’objectiu és informar d’un fet de la forma més objectiva 

possible. Esdeveniments de transcendència, actuals i d’interès. Treball col·lectiu, d’un 

equip de periodistes que busquen una veritat. La funció principal és que el públic 

entengui el que es mostra. La seva estructura és més clàssica, normalment utilitza 

l’estructura dramàtica: Plantejament – Desenvolupament – Desenllaç.  

è Documental: Gènere cinematogràfic. No només té l’objectiu d’informar, sinó que 

posseeix una funció cognitiva: el documental pot educar. No té l’obligació de comunicar 

un tema actual ni de manera tant objectiva. Empra recursos artístics. És més personal i 

íntim tant pel director com pels personatges, els quals són observats de manera més 

propera. Té una estructura més lliure i més creativa.  

Després d’aquesta diferenciació, a través d’algunes característiques bàsiques de cada gènere, 

cal defensar que el producte que es crea en aquest projecte és un documental. Pel que fa al 

tema, com s’ha dit, el documental pot tractar de qualsevol temàtica, en canvi el reportatge 

està directament vinculat amb temes d’actualitat. En aquest cas, pel que fa al tema dels 

invidents, es tracta d’un tema social existent en la nostra societat, però no es tracta de cap 

realitat immediata ni tema que transcendeixi actualment.  

Pel que fa a l’estructura, en el cas d’aquest projecte, es crea un producte interactiu, això 

significa que, tot i ser un documental, l’estructura narrativa d’aquest variarà depenent de 

l’espectador. No es tracta d’un vídeo lineal, sinó que l’espectador pot veure l’inici i passar 

directament al final. A més a més, a part del documental en si, s’afegeixen molts elements 

extres com imatges, textos, vídeos complementaris... Fet que reforça encara més que es tracta 

d’un producte creatiu i diferent, que no es defineix només per la estructura dramàtica bàsica. 
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A continuació, com a mode de resum, es pot veure les diferències principals entre els dos 

gèneres: 

DOCUMENTAL REPORTATGE 

Prové de la història del cine i és artístic Es gesta a les redaccions de les noves TV i 

és auster, pel que fa als recursos expressius 

artístics 

Es refereix a temes no vinculats amb 

l’estricta actualitat 

Més directament vinculat amb l’actualitat i 

la realitat més immediata 

Continguts temàtics científics, culturals, 

educatius, històrics...  

Esdeveniments polítics i conductes socials.  

Tractament de la informació més reposada, 

càmera més estable, plans amb composició 

més cuidada, música, escenaris poètics, 

llenguatge amb més nivell artístic 

Estil directe, ús de la càmera a l’espatlla, 

mode d’operar dels noticiaris, evita canvis 

de ritme narratiu. Desconfiança de recursos 

artístics que emmascarin el contingut. 

Taula 2.1. Classificació del documental i el reportatge 

2.1.6 Autors destacats 

2.1.6.1 Dziga Vértov 

És un dels pioners del cinema rus i un dels fundadors del cinema documental soviètic. El seu 

film The man with a camera(1929) és considerat un dels més importants films documentals 

de la història. 

A principis del 1920, Vértov, juntament amb altres joves cineastes, van fundar un grup 

anomenat Kinoki (“cine-ull”) que elaborava una nova concepció del cinema documental. 

Van rebutjar els elements tradicionals del cinema com a guió i la participació d’actors 

professionals i el que volien aconseguir era captar la veritat a través de la càmera. També 

tenia un gran pes el muntatge, experimentant amb diverses tecnologies d’edició 

cinematogràfica.  
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Al 1922, Vértov va crear la sèrie de noticiaris cinematogràfics Kino-Pravda (“Cinema-

Veritat”). Molts episodis d’aquests noticiaris es van rodar amb una càmera oculta a tot tipus 

de diferents llocs públics. Aquesta sèrie va suposar el naixement d’un nou art visual 

documental.  

Al 1929 Vértov va produir el seu film més famós: The man with a camera(1929). Mostra el 

dia d’una ciutat soviètica, des del matií fins a la nit. Es pot veure el que succeeix durant el 

dia: tràfic, treball, actes culturals...  

En aquesta cinta experimental Vértov va utilitzar mètodes de muntatge i de gravació 

innovadors per aquella època, com la gravació accelerada o la superposició d’imatges. 

El que Vértov volia aconseguir era que el públic es submergís quan veiés el film, que es 

transportés a aquell moment i veiés la vida accelerada de la ciutat, sense ajuda d’actors ni 

decorats. Captar els ritmes de la ciutat i la vida dels seus habitants. Segons les seves pròpies 

paraules volia captar la vida de manera improvisada, i explorar el caos dels fenòmens visuals 

que omplen l’espai. Buscava allò invisible als ulls, un altre punt de vista i una altra forma de 

veure les coses que envolten a la població.  

Aquest film es pot dir que es un clàssic exemple de cinema documental. Es pot trobar dins 

dels documentals més influents del cinema mundial.  

Vértov és dels primers que parla de construir un film en el moment del muntatge utilitzant 

tots els diferents medis per transmetre la idea que tenim.  Rebutjava la confecció d’un guió 

la utilització d’actors, els estudis, els decorats, il·luminació i totes les opcions tradicionals 

del cinema de ficció. La verdadera estructura de la pel·lícula, segons Vértov, s’elaborava a 

partir d’un llarg procés de muntatge en el qual es deixava de lloc qualsevol possibilitat 

d’establir un relat cronològic o lineal. En aquesta etapa de treball s’estableixen les veritables 

situacions i relacions entre temes, accions, personatges... 

Hi ha un domini perfecte del muntatge, amb superposicions de dos i tres plans al mateix 

temps, imatges partides i altres tècniques. Es porten a terme les teories promogudes per Lev 

Kulechov, on el mateix pla d’una mirada sembla observar més de cinc accions diferents, fet 

que provoca la sensació que cada cop s’estigui observant una cosa nova.  També s’utilitza 

l’Stopmotion. Els constants moviments de càmera aporten dinamisme. Al no contenir Inter 
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títols Vértov es veu forçat a crear una narrativa pròpia que concedeix universalitat a la seva 

obra.  

2.1.6.2 Robert Joseph Flaherty  

Ideador i primer experimentador d’un mètode documental substancialment oposat a la teoria 

i tècnica de Vertov. Flaherty aplica al cinema el principi socioetnogràfic de l’observació 

participativa, fonamentalment basat en l’estricta comunicació entre l’observador (el director) 

i l’observant (el protagonista de la narració). Flaherty inaugura una via informativa humana 

i poètica. Creu que per documentar la realitat a fons d’un esdeveniment, el director haurà 

d’aconseguir la directa coparticipació de les persones que el seu objectiu tracta de registrar; 

una manera d’assegurar-se aquesta participació consistirà a viure amb ells, fer-se partícip de 

la seva quotidianitat, dels seus problemes i traumes, dia rere dia.  

Flaherty renuncia al cine-ull i la filmació en viu. Pretén trencar la guàrdia del personatge o 

de la comunitat objecte d’estudi en el film. L’interlocutor haurà d’esdevenir actor, però 

sempre actor sense simulacions ni fingiments; haurà d’oblidar-se de la càmera. La presència 

d’aquesta ha de ser molt discreta.  

Aquest pare del documental fa una acurada posada en escena que servia per documentar 

costums de formes de vida ancestrals que estaven en procés de desaparició.  

Flaherty es plantejava el documental com una eina fonamental per a la comunicació, que 

havia d’ajudar a la comprensió mútua entre els diferents pobles de la Terra. Defensava la 

idea que si la majoria de les persones podien estar informades dels problemes d’altres 

individus de cultures diferents s’adonarien que els éssers humans no són tan diferents entre 

si.  

Després d’una experiència iniciàtica a les regions del Canada, va tornar, l’any 1916, amb un 

film sobre la vida dels esquimals, però un incendi va cremar el film abans de poder-lo 

muntar. Aquest accident el va fer obrir es ulls i va decidir no limitar-se a registrar la realitat, 

sinó passar a intervenir en ella més activament, creant a partir de materials reals, una narració 

completa. Al 1919, va tornar al mateix lloc gràcies a una companyia que es dedicava a la 

comercialització de pel·lícules. El resultat va ser el film Nanook of the North (1920-1921) 
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la qual va constituir un enorme èxit. La presència de la càmera no limitava l’espontaneïtat. 

Nanook és actor de la seva vida i en cap moment adopta postures falses.  

Flaherty escull els seus temes allà on el contacte de la humanitat amb la natura és més viu i 

per això més ple de dramatisme. Tots els seus treballs, des de Nanook of the North (1920-

1921) i Tabu (1929- 1931), realitzat amb col·laboració de l’expressionista Murnau, fins a 

Man of Aran (1932-34) o Lousiana Story (1932-34), respiren autenticitat, sinceritat i 

participació, factors que han tingut, posteriorment, en el cinema documental una gran 

influència.  

Flaherty afirmava així les bases d’un cinema documental molt allunyat del que posteriorment 

s’havia considerat documental: el reportatge televisiu. Les seves posteriors pel·lícules 

seguien aquesta manera de treballar i concebre el cinema documental, més com una visió 

personal de l’autor que com un retrat objectiu de la realitat.  

2.1.7 El gènere documental contemporani 

Actualment el documental es troba en una nova etapa, un període de renovació amb noves 

opcions narratives, entre elles es troben: 

• Irrupció de la primera persona en la veu del documental, el director gira la càmera i 

reflexiona sobre la seva pròpia identitat, les relacions familiars i allò personal, 

l’anomenat documental autobiogràfic. 

• El qüestionament del propi documental, posant en qüestió les formes de construcció i el 

perquè es crea el que es crea. Un documental és objectiu? Existeix la objectivitat? Els 

falsos documentals o fakes exploren aquesta línia. 

• La democratització de la tecnologia ha permès que els anomenats grups minoritaris 

tinguin accés a donar el seu punt de vista, permetent nous enfocs i nous temes que 

prèviament el documental clàssic no havia abordat. Sorgeixen noves visions de 

sexualitat, treball, noció de ciutadania, emocions.  

• Davant una veu omniscient que deia la “veritat” o la veritat absoluta d’una càmera 

aparentment invisible, el director es posiciona, diu qui parla i des d’on ho fa. Aquesta 

presència del director pot fins i tot assumir un rol de protagonista en el film. 
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• A més a més de no amagar la seva presència, el director tampoc amaga els mecanismes 

que hi ha darrera de la realització, com es fa en el film, el que hi ha darrera la càmera, 

els problemes ètics i estètics del procés.  

• Hi ha una clara intencionalitat de qüestionar la suposada objectivitat que caracteritza al 

documental clàssic, treure-li l’etiqueta de cine didàctic i informatiu que diu “la veritat”, 

que el material d’arxiu és qüestionable i que una imatge no pot mentir. 

2.2 El documental interactiu 

La definició de documental interactiu actualment està en una etapa de construcció, tot i així 

existeixen algunes definicions que aproximen aquest concepte: 

Sandra Gaudenzi5 comenta que si el documental es un concepte “borrós”, el documental 

digital interactiu és un concepte encara no definit. No es una sorpresa, ja que és un camp 

emergent, però la falta de documentació d’aquest tema té a veure amb el factor que els 

artistes d’aquest tipus de mitja no es consideren com a creadors de documentals i anomenen 

al seu treball qualsevol cosa menys documentals interactius.  

El problema està que existeix el fet que molts crítics de cine i de documentals estan en dubte 

de si el documental interactiu es pot considerar documental en si per la falta d’una veu 

narrativa forta.  

Alguns ho consideren que és simplement vídeo i que la interactivitat no és més que navegar 

a través d’un contingut visual. 

Xavier Berenguel ha intentat descriure aquest gènere. Considera el documental interactiu 

com un tipus de narrativa que va sorgir amb els hipertexts i els jocs dels anys 80. Quan la 

narrativa passa a ser interactiva a través dels mitjans digitals es pot propagar en tres 

direccions: narrativa interactiva, documental interactiu i jocs.  

                                                   
5 Sandra Gaudenzi és professora del Màster en Mitjans Interactius que s'imparteix en el London College of 
Media. Està preparant el seu doctorat, centrat en l’estudi del documental interactiu en el Departament 
d'Estudis Culturals de Goldsmiths University of London .Ha treballat en tasques de producció televisiva i en 
televisió digital interactiva a Gran Bretanya, però, com ella mateixa comenta, al donar-se compte que la 
interactivitat en la televisió era mínima, va decidir començar a investigar la relació dels mitjans interactius i 
el documental. 
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Carolyn Handler Miller, autora del llibre Digital Storytelling (2004), considera el 

documental interactiu com un tipus de pel·lícula interactiva de no ficció. Diu que els 

espectadors “can be given the opportunity of choosing what material to see and in what 

order. They might also get to choose among several audio tracks”6. (tenen l’oportunitat 

d’escollir quin material volen veure i en quin ordre ho volen fer. També poden fer la tria de 

diferents pistes d’àudios.” 

Si el documental lineal exigeix una participació cognitiva dels seus espectadors (sovint vist 

com la interpretació) del documental interactiu afegeix la demanda d'alguna participació 

física (les decisions que es tradueixen en un acte físic com fer clic, per moure, parlar, tocar 

etc ...). Si el documental lineal és de vídeo, pel·lícula... el documental interactiu es pot 

utilitzar qualsevol mitjà de comunicació existent. Si el documental lineal depèn de les 

decisions del seu realitzador (tant durant el rodatge i edició), el documental interactiu no 

necessàriament tenen una clara demarcació entre aquestes dues funcions. 

2.2.1 Reivindicació del documental a Internet 

De la confluència entre la forma documental i el Internet apareix un nou concepte anomenat 

i-docs, webdocs, documentals interactius o documental transmedia7. 

Les fronteres terminològiques són difoses; se sol posar èmfasi a la hipertextualitat i la 

interactivitat, que permet als usuaris elegir entre un número predeterminat de recorreguts 

narratius. 

Disseny d’interfícies i visualització són bàsiques i determinen la forma en que 

s’experimentarà.  

Es pot comparar aquest nou model amb una experiència semblant a la dels videojocs i es fa 

un ús del potencial de les narratives transmedia per tal que l’usuari estigui implicat.  

                                                   
6 Handler Miller, C. (2004). Digital Storytelling. Burlington: Focal Press. 
	
7 Història que es comunica a través de diversos mitjans, expandint-ne el contingut segons 
les característiques i les possibilitats d’interacció de cada mitjà i amb les aportacions dels 
usuaris, de manera que l’univers narratiu complet es construeix amb la suma de tots 
aquests continguts. 
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Un es troba davant de formes de no ficció de base on-line que es caracteritzen per hibridar 

diferents llenguatges i incorporar un component important de programació i un disseny 

d’interfícies. 

Es tracta de projectes multidisciplinaris on relats audiovisuals lineals (com entrevistes), 

s’acompanyen de galeries fotogràfiques, infografies, visualització de dades, podcasts, xarxes 

socials, continguts generats per l’usuari, geolocalització... 

Aquestes experiències de no ficció estan disposades per ser utilitzades de forma hipertextual 

pels usuaris, tot i que normalment s’ofereixen síntesis linealitzades dels eixos centrals de la 

narrativa. Els usuaris, abans de començar la interactivitat, estan informats de les normes que 

governen la navegació i la interacció.  

Un aspecte molt important és la usabilitat. Com més intuïtiu sigui el disseny més fàcil per 

l’usuari serà navegar i menys possibilitats hi haurà que el navegant abandoni. 

També es busca que l’usuari estigui immers i sigui participant d’aquesta interacció.  

En aquest tipus de web documentals és l’usuari el que fa avançar la història a traves de les 

seves decisions, les quals estan a l’abast amb tan sols un clic. 

Els documentals interactius són accions transmedia que es desenvolupen a través de 

diferents narratives, formats i plataformes.   

La participació de l’usuari sol mantenir-se en el que es pot denominar un estadi subsidiari, 

no se’ls permet accedir o modificar la estructura narrativa central. Se’ls permet participar en 

el debat, viralitzar o contribuir amb continguts, però no canviar les regles del joc.  

La vida web de molts webdocumentals pot ser efímera, si no troben una residencia 

permanent on ser arxivats.  Pàgines webs de televisions, festivals de documentals i 

laboratoris d’algunes universitats estan servint com a base de dades. Institucions vinculades 

amb el reportatge documental com el National Film Board de Canadà o la Cadena Arte o 

Radiotelevisión Española, estan embarcats en el desenvolupament de narratives documentals 

interactives, oferint a més a més una plataforma d’exhibició privilegiada per aquests nous 

formats.  

La premsa online també està darrere d’alguns webdocumentals.  
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2.2.2 Diferències entre el documental tradicional i el documental interactiu  

El documental tradicional presenta una estructura lineal, anem d’un punt inicial a un punt 

final (de A a B), es segueix una ruta establerta pel propi autor de l’obra audiovisual, el qual 

és l’única persona amb control. El documental interactiu en canvi, pot començar d’un punt 

inicial ja proposat o bé es pot escollir. A partir d’aquí es van trobant bifurcacions i camins 

alternatius els quals l’usuari tria, té el control i depenent del que faci la història seguirà cap 

a un lloc o cap a un altre. Per tant, al contrari que el documental lineal, la decisió final no la 

té l’autor de l’obra. 

Els dos tipus de documentals tenen una finalitat similar, és a dir, ensenyar una realitat. El 

documental lineal només necessita la participació cognitiva (mental) de l’usuari, és a dir una 

interpretació i reflexió mental. En el segon cas, en canvi, necessita a més a més de la 

participació cognitiva, una participació física relacionada amb la tria de decisions (utilització 

del mouse), moviment per l’escenari virtual, utilització d’escriptura, parla... 

Els documentals multimèdia interactius pretenen representar, i al mateix temps, interactuar  

amb la realitat, fet que implica la consideració i utilització d’un conjunt de tècniques o modes 

per fer-ho (modalitats de navegació i interacció), les quals es converteixen en l’element clau 

per aconseguir els objectius del documental.  

L’estructura del interactiu pot partir d’una o varies perspectives i pot acabar en un punt 

determinat per l’autor o també pot contenir una estructura múltiple que contempla diferents 

recorreguts i desenllaços. 

La major diferència (i conflicte) entre els objectius del documental tradicional i els objectius 

del documental interactiu es troba en l'àmbit de l'autoria i del control sobre el discurs 

narratiu. El fet que la pel·lícula documental existeix per fer que el director de cinema expliqui 

una història, és a dir, el director és l'autor, la qual cosa significa que ell és responsable de 

contextualitzar les perspectives i fonaments a través de la narració. En essència, el paper de 

cineastes és crear sentit a partir de la realitat. El documental interactiu, pel contrari, en 

permetre que els usuaris prenguin el control de la narració de la història, amenaça el paper 

del documentalista com a autor i, per tant, la seva capacitat de crear significat. 
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Per exemple, en lloc d'editar una pel·lícula linealment, un documentalista pot decidir crear 

una base de dades de clips de vídeo i entrevistes, a través de la qual algú que interactua pot 

navegar amb l'ús d'una interfície gràfica d'usuari, situació que permet que l'usuari 

aprofundeixi en assumptes d'interès, per crear una experiència documental molt personal. 

Aquest exemple, una possibilitat entre un extens ventall, és inquietant per determinats 

documentalistes, perquè aquesta dinàmica de pèrdua de control és diametralment oposada 

als seus objectius com a cineastes, que és explicar una història basada en la seva experiència 

de vida de manera subjectiva i personal.  

El documental tradicional s'utilitza per indicar un punt de vista, però el documental interactiu 

té el potencial de donar molts. En resum, afegir interactivitat pot significar i comportar, en 

alguns casos, i depenent del tractament del material, perdre el control sobre el significat de 

la pel·lícula. L'autoria és un objectiu inherent del documental tradicional i, per tant, aquesta 

pot oferir resistència a la consolidació dels mitjans interactius i a la seva manera de construir 

el discurs. Això no vol dir en absolut que els cineastes no utilitzin la xarxa com a plataforma. 

Per contra, els documentals estan descobrint aquesta plataforma per a la distribució en un 

moment en què aquesta indústria es troba sobresaturada a causa de la forta competència entre 

empreses i entre els mateixos documentalistes. 

2.3 El muntatge 

L’edició que s’ha utilitzat en la realització dels documentals ha sigut l’edició no lineal i no 

formalista.  

Molts dels conceptes que apareixen a continuació s’han extret de l’assaig Edición no lineal 

y edición digital d’Eugenio Vega. 

Als inicis del cinema mut no existia l’edició ni els muntadors. El realitzador de càmera o el 

director mirava els cel·luloides a contrallum per a valorar els resultats del material. 

Trencaven la pel·lícula amb la ma i unien els trossos amb agulles fins obtenir-ne la còpia.  

Si es volia corregir alguna cosa, s’havia de tornar a repetir tot el procés, per tant no era un 

mètode molt eficaç. Al 1924 van aparèixer les primeres movioles i més endavant van anar 

apareixent nous mecanismes més evolucionats, fet que facilitava la feina als muntadors. 

Tenien més llibertat, però tot i així no era total i era difícil fer proves en l’edició.  
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El muntador de vídeo treballava d’esquerra a dreta. Es podien fer còpies però es perdia la 

qualitat d’aquesta. Quan es trobava un fotograma on començar la presa, es marcava amb un 

llapis i es tallava amb unes tisores. Fins els anys 50 era normal tallar la pel·lícula amb tisores 

i enganxar els trossos amb cola. Amb aquest procés es perdia un fotograma a cada pel·lícula. 

Si hi havia massa cola, o pel contrari, no la suficient, hi havia greus problemes.  

Leo Cattozo, un editor italià, va tenir una brillant idea, inventar les empalmadores de cinta 

adhesiva, que permetien enganxar i desenganxar els marges de la pel·lícula amb facilitat 

sense perdre cap fotograma. Aquest tipus d’edició va perdurar fins els anys seixanta-

principis dels anys setanta. 

El efectes òptics de transició no les realitzava el propi editor, sinó que aquest marcava amb 

llapis en el fotograma just on volia un tipus de transició i s’enviava a un laboratori on 

realitzava aquests efectes.  

L’any 1967 es va desenvolupar un mètode d’identificació precís pels quadres de la cinta de 

vídeo, es va realitzar un codi de temps on senyalaven les hores, minuts, segons i quadres que 

es grava a la cinta de vídeo. L’any 1972 es va normalitzar el codi de temps, això va suposar 

un gran progrés perquè l’editor podria identificar els quadres de forma molt més ràpida. 

Finalment, amb l’aparició de l’edició digital es va poder formar una edició totalment lliure 

amb material digitalitzat. A través de softwares els editors de vídeos van poder tallar i 

recol·locar els clips on ells volien en temps real i realitzar tota mena d’efectes visuals al 

moment. 

Els dos tipus d’edició que existeixen són lineal i no lineal. 

§ Edició lineal: Era un model d’edició molt laboriós. S’hi treballava amb cintes i 

suports fotoquímics o negatius, l’edició era supeditada. Es va començar a treballar 

amb la moviola la qual els hi concedia la mobilitat de moure la pel·lícula, fent-la 

avançar de forma manual cap endavant i cap endarrere. L’organització era 

fonamental ja que si s’equivocaven en algun tall o encolaven plans que no havien 

d’estar junts s’havia de tornar a començar. Aquest tipus d’edició ha desaparegut 

pràcticament de l’industria, reemplaçat per l’edició no lineal ja que tenia més 

avantatges. Tot i això, va ser el mètode més utilitzar en aquell temps. 
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§ Edició no lineal: És la que s’utilitza actualment. Dóna llibertat i rapidesa en el treball 

del muntador. Es treballa amb material digitalitzat i s’edita amb softwares 

professionals del camp audiovisual. Amb ells s’hi poden treballar el tractament de 

vídeo i a més a més el so i la incorporació directament dels efectes visuals. 

L’exportació del film és un procés molt important, ja que s’han de tenir en compte 

diferents aspectes com ara la resolució i el format.   

En el llibre En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje 

cinematográfico(2003) de Walter Murch exposa l’estat inicial i actual del muntatge 

digital. Murch exposa els avantatges principals d’aquest tipus d’edició: 

Més rapidesa, cost reduït, menys persones contractades a la sala de muntatge, facilita 

l’accés al material gravat, el director pot revisar tot el material al seu estat original 

abans de fer el tall, ambient de treball més civilitzat lliure de soroll de la Moviola i 

la pel·lícula, preservació de diferents versions diferents, ús sofisticat del so, 

integració amb els efectes especials electrònics.  

2.3.1 Muntatge en el cinema documental 

Al cine documental el guió s’escriu en el muntatge. El documental planteja un mode 

cinematogràfic completament diferent respecta el cinema de ficció. Les situacions que es 

registren són imprevisibles, la realitat es transforma contínuament, està viva i es va 

modificant. És impossible contenir-la en un guió. “Es sorra fina que s’escapa entre els dits”. 

El treball de desenvolupament del projecte (l’etapa de preproducció) està donat per la 

investigació teòrica i de camp que dona lloc a una sinopsi la qual té influencia de les 

motivacions del realitzador el qual plasma el seu caràcter creatiu en el tractament estètic i 

narratiu que pensa utilitzar. Això defineix un pla de producció. Tot i així, crear un guió i 

seguir-lo de principi a fi és gairebé impossible. Ja que forçar al rodatge a seguir-lo seria 

modificar la realitat. En la gravació d’un documental és fàcil trobar-se amb situacions que 

no s’havien pensat o elements que modifiquen el que el director havia pensat prèviament.  

Per tot això, després del rodatge i de obtenir totes aquelles imatges que poden haver 

modificat la idea principal, un es troba davant la tasca més difícil: el muntatge. Aquí s’agafen 
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tots aquells fragments per donar-lis vida i sentit. És en el muntatge on es donarà sentit al 

resultat final.  

2.3.2 Tecnicismes 

Abans de tot cal posar-se d’acord sobre els termes més tècnics relacionats amb el muntatge. 

cutting: Etapa material que serveix en tallar i acoblar els trossos del film (escollir els punts 

de tall) Efectua l’operació tècnica.  

editing: Concepció general de la planificació narrativa, l’elecció de la forma global del 

muntatge. Tallar en el moment correcte, trampejar els raccords, trobar el gest, la mirada o 

el enfoc que permeten el muntatge més precís. 

Un aspecte fonamental del muntatge és la idea de Raccord8 com a eix de continuïtat, 

pretenent que l’espectador aconsegueixi entendre el discurs sense cap esforç. La majoria 

d’unions d’un muntatge convencional es regeixen per diferents principis:  

• Identitat, on existeixen elements comuns i fins entre els plans, congruència espacial. 

• Proximitat, per crear ponts que poden unir un pla amb un altre, o una escena amb l’altra. 

• Transitivitat, on es fa referència al desenvolupament de la mateixa acció, a través del 

moviment. 

• Analogia / contrast, utilitzant elements que ens permetin accedir a paral·lelismes per 

analogia o transicions per xoc, contradiccions entre plans. 

El muntatge ha de venir justificat de manera que pugui relacionar-se amb els processos 

mentals naturals. S’entén el tall com un mecanisme de direcció que manipula la nostra 

atenció perceptiva i la guia a través del espai representat, per tant es necessari i bàsic per 

l’articulació del discurs. El tall pot unir tant elements comuns com diferencials, on muntar 

és mantenir al espectador centrat i ubicat, però evitant la monotonia, buscant l’estimulació a 

través de la incorporació d’elements discrepants, és a dir, desplegar un univers que capti 

l’atenció del espectador, però sense resultar avorrit. 

                                                   
8 Continuïtat espacial o temporal correcta entre dos plans consecutius. 
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El raccord és encara més important quan la pel·lícula està composta d’un material poc 

ordenat prèviament, tot i de contingut evitable, que caracteritzen els trossos de la realitat que 

es nodreixen els documentals. 

L’articulació es certifica per la justificació psicològica de l’espectador, omniscient que té 

accés total a les accions i pensaments dels personatges. Per a que el tall sigui el més eficaç 

possible, s’ha de respectar les tries línies de força: mirada, acció i so(sobretot del diàleg) 

• La mirada (Jean-Luc Godard), com a vector de sentit, a través del que s’estableix una 

direcció de l’atenció. És l’eix mitjançant el qual la nostra pròpia mirada es desplaça de 

forma fluida. 

• L’acció (Karel Reisz), la qual determina el moment en que s’ha d’efectuar el tall, a través 

d’un moviment, en el desenvolupament d’una acció. 

• El diàleg, s’utilitza com element diferencial i de ruptura de l’arribada del so. 

En aquests tres vectors s’oculta la presència del personatge, entès com element conductor 

sobre el qual s’organitza el discurs. Per exemple, s’utilitza el vector de la mirada quan un 

personatge mira alguna cosa, es crea per part del espectador una exigència de saber que es 

el que està mirant aquell personatge, llavors es crea un sentiment d’intriga que fa que 

l’espectador posi la seva atenció (justificació psicològica)   

Però hi ha una qüestió important; on, quan i com tallar? Alguns teòrics han establert una 

noció, denominada temps crític del pla que al·ludeix a la forma més convenient i efectiva 

que un pla pot ser tallat i muntat, i es regeix per la velocitat de lectura d’aquell pla. Aquest 

temps de lectura ve determinat per certs elements com l’escala, el dinamisme intern i extern, 

o determinar la importància dramàtica o informativa del pla en qüestió. 

Walter Murch, és l’autor que més ha treballat la noció del tall i defensa una concepció 

institucional i continuista del muntatge. Explica a la seva obra En el momento del parpadeo 

(2003) els elements que cal prioritzar a l’hora del muntatge (la regla del sis), on l’emoció 

ocupa el 51%, l’argument el 23%, el ritme el 10%, la direcció de mirada el 7%, el pla 

bidimensional de la pantalla un 5% i l’espai tridimensional de l’acció el 4% del fall final del 

muntatge.  
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El pes objectiu de les seqüencies gravades s’imposen més o menys; i les articulacions es 

determinen en el moment del muntatge i sovint constitueixen eleccions conseqüents.  

Un bon exemple és Urgences(1987) de Raymond Depardon. En aquest documental 

s’assisteix a una successió d’entrevistes entre pacients i psiquiatres, rodejats en un servei 

d’urgències psiquiàtriques. Cap element exterior de puntuació estableix el ritme en el pas 

d’una seqüència a una altra (ni la veu en off, ni la cortineta, ni el títol intern..) sinó que, la 

major part del temps, la càmera grava fins que un dels interlocutors surt de la habitació i 

tanca la porta. 

Aquest element fixa poc a poc en la percepció de l’espectador una idea d’enclaustrament. 

Tot i així es tracta d’uns segons d’un pla, mantinguts al muntatge per principi (després 

d’haver siguts rodats de manera totalment voluntària) que resulten d’una elecció de tall. 

2.3.3 Ideologies del muntatge 

A continuació s’exposen dues ideologies del muntatge totalment contraries: la formalista i 

la realista. 

-Formalista: l’important és el com i no el què, és a dir, que el llenguatge cinematogràfic és 

més important del que es narra. El cineasta crea una altra realitat utilitzant la creativitat. 

Sergei Eisenstein va ser el màxim exponent. 

-Realista: Es plasma la realitat el més fidel possible, no hi ha cabuda una alteració d’aquesta. 

Els que implanten aquesta ideologia es neguen a embellir el cinema amb qualsevol retoc o 

afegit com la música, les fotografies i els efectes. André Bazin és un dels exponents més 

rellevants defensor del realisme. 

2.3.3.1 Sergei Eisenstein 

Teòric i director de l’escola soviètica, és el major difusor de la ideologia del formalisme. 

Crea el concepte del Fragmentarisme, moviments de càmera des de diferents angles. 

En el llibre Estética del cine: Espacio fílmico, narración, lenguaje (Aumont, J., 1985) 

expliquen que per a Eisenstein la realitat no té interès fora del sentit del qual se l’hi dóna, el 
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cinema no té l’obligació de reproduir la realitat. Per a ell la realitat és reflectir i donar-li al 

mateix temps un cert judici ideològic sobre ella, del que un entén com a realitat. 

Eisenstein defineix l’edició: “Des del meu punt de vista, l’edició no és una idea construïda 

de fragments col·locats uns darrere dels altres, sinó que neix del conflicte entre dos 

fragments independents.” 

Implanta 5 estructures de muntatges: 

• Mètric: Referit a la longitud dels fragments, es parla del temps. 

• Rítmic: Els talls mantenen una continuïtat, es té en compte el temps i també el contingut. 

• Tonal: Utilització de diferents sons i música per a crear sensacions, per tant es parla de 

temps, contingut i emocions. 

• Harmònic: Busca transmetre emocions amb el to i el ritme. Es té en compte el temps, el 

contingut i els diferents nivells emocionals. 

• Intel·lectual: Juxtaposició d’imatges on es dóna sentit a plans individuals. El 1r dóna 

significat al 2n pla. Hi apareixen el temps, el contingut i la juxtaposició de conceptes. 

El més important no és la suma dels elements sinó el resultat final, el qual arribi a ser 

expressiu i atractiu mitjançant l’edició. 

2.3.3.2 André Bazin 

Considerat el millor crític francès de la postguerra teoritzava sobre el cinema amb la 

ideologia realista. Era defensor del neorealisme on es mostrava la vida tal com era, és a dir, 

la realitat absoluta i més pura. 

Defensava els documentals i films del neorealisme i també als directors que es feien 

“invisibles”. La preocupació del crític era que la realitat s’havia de presentar amb imatges 

que interpretessin els fets reals. 

El crític francès no volia influenciar directament als seus lectors però aquest tenia especial 

devoció i valorava molt positivament el film Ladri di biciclette (Sica, V., 1948) 
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André Bazin estudiava films i els agrupava segons els seus valors i lleis que mostraven, un 

cop fet l’estudi va anar establint la seva teoria amb conceptes com el muntatge prohibit i la 

transparència. En el llibre Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje 

(Amount, J., 1985) s’exposen les definicions dels dos conceptes. 

• Muntatge prohibit: en ell considerava que una acció no podia ser interrompuda per un 

tall, ja que anul·lava la seva credibilitat. S’havia de treballar amb plans seqüencials i amb 

profunditat de camp. El cinema per a Bazin té la vocació de reproduir el que és real, 

respectant al màxim aquesta característica. 

• Transparència: Els talls, si n’hi havien, no havien de ser perceptibles a l’ull humà. Això 

s’aconseguia amb el raccord, concepte explicat anteriorment.  

2.3.4 Tipus de muntatge 

-Muntatge narratiu: Explica els fets. Ja sigui cronològicament o barrejant-se amb salts al 

futur o al passat. 

- Muntatge expressiu: Marca el ritme de l’acció, més ràpid en aventures i acció, més lent en 

drama i suspens. 

- Muntatge ideològic: Quan vol utilitzar les emocions, bastant-se en símbols, gestos... 

- Muntatge creatiu: Operació d’ordenador sense tenir en compte una determinada cronologia, 

sinó com un recurs cinematogràfic, prèviament expressat al guió o com una operació nova. 

Tractarà de donar coherència, ritme, acció i bellesa a la obra fímica. 

- Muntatge poètic: Quan es realitza com una verdadera obra poètica, causant reaccions al 

espectador. Posseeix intenció expressiva, segon el qual els fragments es combinen de manera 

que l’atenció de l’espectador respon a les intencions del realitzador. Així, pot succeir que 

una determinada escena no sigui presentada sencera i d’una sola vegada, sinó alterada amb 

una altra, establint-se entre ambdues un muntatge en paral·lel que pot intensificar les 

emocions. En altres casos, en comptes de presentar cronològicament uns fets mostrats, el 

cineasta utilitza els flashback, anar endarrere, o flashforward, salts cap endavant.  

Una altra classificació és: narratiu, discursiu i de correspondència. 
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Narratiu: Està lligat a la necessària unitat de la narració que indueix uns raccords, 

articulacions i un mode de comprensió que està d’alguna manera al servei d’aquesta unitat. 

El muntatge discursiu i de correspondències manté el principi dels plans, constituint cada un 

una entitat i acoblant-se segons una raó més exterior.  

Tipus de 

muntatge 

Articulació 

dels plans 

Relació entre 

els plans 

Principi 

d’acoblament 

Principi de 

transmissió 

Representació 

del mon 

Procediment 

estètic 

dominant 

Muntatge 

narratiu 

Continu Articulació Raccords 

necessaris 

Transparènci

a 

Un món 

evident 

Desglossame

nt 

Muntatge 

discursiu 

Discontinu Confrontació Eleccions 

intel·ligibles 

Demostració Un món per 

construir 

Insert 

Muntatge 

de 

correspon

dències 

Discontinu En eco Connexions 

aleatòries 

Suggestió Un món per 

percebre 

Collage 

Taula 2.2. Classificació dels tipus de muntatges. 

Tot i així un no s’ha de delimitar per això, ja que cada pel·lícula està constituïda per diferents 

tipus de muntatges.  

Al principi del cine una pel·lícula era un pla. Es distingeixen tres períodes essencials en la 

formació del mode de representació fílmica: 

• Període de la pel·lícula en un sol pla: només rodatge.  

• Període de la pel·lícula realitzada en diferents plans no-continus: rodatge i muntatge 

(sense que el rodatge estigui efectuat en funció del segon) 

• Període de la pel·lícula en diferents plans continus: rodatge en funció del muntatge. 
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Fins 1902 la majoria de pel·lícules es composen d’un sol pla. 1903 marca inici d’una 

multiplicació dels plans (però limitada, normalment no més de 10 plans). No ha sigut fins 

els anys 10 que els cineastes han fraccionat les escenes i han rodat en funció del muntatge. 

Es en la última etapa, la que es pot anomenar com “muntatge articular” en la qual el muntatge 

sorgeix verdaderament com constituent del cine. La primera funció del muntatge serà 

permetre que les imatges ens expliquin històries. 

2.3.5 Recursos de puntuació i altres elements articuladors del llenguatge 

visual 

És important fer un repàs als recursos que té el documental per crear elements de puntuació 

de forma visual.  

D’un pla al següent, la manera més simple es mitjançant el tall en sec. Generalment aquest 

és el tipus més comú d’acoblar plans, sobretot dins d’una mateixa seqüència. En determinar 

amb justesa el frame exacte on tallar cada pla recau una de les habilitats professionals dels 

muntadors. 

La fosa encadenada és un altre mode lligar plans entre si. S’empra essencialment per suggerir 

el·lipsis de temps i transicions espacials. En l fosa, una imatge es va dissolvent mentre que 

al mateix tems, va apareixent la següent. La cortineta fa que una imatge sigui desplaçada per 

una altra, de manera que mentre una s’oculta l’altra apareix. La pantalla partida permet 

introduir dos enquadraments, corresponents a diferents plans, dintre de la mateixa pantalla i 

mateix temps. La sobreimpressió permet veure dos imatges sobreexposades al mateix temps, 

a pantalla completa. La fosa a negre és l’efecte on una imatge es dissol progressivament, fins 

desaparèixer totalment, convertint en negre la pantalla. Aquesta fosa té caràcter de punt i a 

part.  

Pel que fa al documental que hom realitza, principalment s’utilitzarà el tall en sec i la fosa a 

negre. El tall s’utilitzarà per passar d’un pla a un altre de la mateixa seqüència. És important 

saber on tallar, ja que es disposa de molt material, per tant és una feina que requereix temps. 

Al tractar diferents temes dins de la discapacitat s’empra la fosa en negre com a separador 

d’unes imatges a unes altres de manera de diferenciar un canvi en el que s’explicarà 

posteriorment. 
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2.3.6 Autors destacats: 

A continuació es realitza un estudi de diferents autors que prèviament van fer ús del muntatge 

com a element principal de les seves obres. No fa gaire que es té a l’abast tota aquesta varietat 

de programes d’edició, però tot i així anteriorment a que aquests existissin van haver-hi 

autors que van saber trobar, d’una manera o altra, com realitzar trucatges a les seves peces 

audiovisuals. 

Dos autors molt importants pel que fa a l’inici del muntatge van ser Mèlies, Porter i Griffith. 

2.3.6.1 Méliès 

Georges Méliès va ser un il·lusionista i cineasta francès famós per liderar molts 

desenvolupaments tècnics i narratius en les albors de la cinematografia. Méliès, un prolífic 

innovador en l'ús d'efectes especials, va descobrir accidentalment el stop trick en 1896 i va 

ser un dels primers cineastes a utilitzar múltiples exposicions, la fotografia en lapse de temps, 

les dissolucions d'imatges i els fotogrames acolorits a mà. Gràcies a la seva habilitat per 

manipular i transformar la realitat a través de la cinematografia, Méliès és recordat com un 

«mag del cinema». 

Per Méliès el cinema era un instrument per posar en pràctica les seves habilitats 

il·lusionistes. Mai va pensar que estigués desenvolupant un nou art. L'única diferència que 

veia entre la llanterna màgica i el cinema era que aquest últim era una joguina més sofisticada 

que li permetia mostrar tots els seus trucs. Veient les seves pel·lícules, es fa evident que 

Méliès actuava en el plató com en un prosceni. Totes les seves funcions estaven precedides 

per la convenient introducció al públic. 

La seva experiència li va portar a inventar diversos efectes cinematogràfics que van passar 

a la història al cinema d'animació. 

2.3.6.2 Edwin S. Porter 

Edwin S. Porter és un dels pioners del muntatge cinematogràfic. El nord-americà Porter va 

fer un pas més en l'evolució del cinema: Va ser el primer a construir una història 

cinematogràfica a partir de material ja rodat. Això suposava que el sentit d'un plànol podia 

ser modificat en unir-ho amb uns altres, abandonant la continuïtat de Mèlies. 
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En 1902 Porter va fer "La vida d'un bomber americà", primera pel·lícula en la qual podem 

veure un muntatge com ho entenem avui dia. Porter va utilitzar material ja rodat per a altres 

finalitats de les activitats dels bombers i material rodat per a la pel·lícula, sense que existís 

ruptura en el fil de l'acció. Un altre avantatge que es va aconseguir va ser transmetre a 

l'espectador una dimensió temporal, seleccionant els plànols importants de la història es va 

aconseguir transmetre una continuïtat acceptable i de desenvolupament lògic. 

Porter va demostrar que el plànol aïllat, com a registre d'una porció incompleta de l'acció, 

era la unitat amb la qual havien de fer-se la pel·lícules, establint el principi bàsic del 

muntatge, abandonant les llargues escenes fixes dividides en acte. 

2.3.6.3 Griffith 

És interessant destacar també aquest autor. En algunes de les seves obres com per exemple 

El nacimiento de una nación (1915) i Intolerancia(1916) mostra la creació d’un mètode 

específic pel tractament de seqüències de muntatge paral·lel o muntatge altern, on 

transcorren accions de diferents èpoques.   

En El nacimiento de una nación (1915) es desenvolupa un muntatge amb quatre històries 

paral·leles.  En Intolerancia(1916) es veu una escena que va fragmentar dos plans donant-li 

una duració inversa a la que l’espectador estava esperant, amplificant així l’emoció.  

En els dos exemples es tracta d’una concepció innovadora, una forma de muntatge dirigida 

a despertar associacions mentals en l’espectador a partir de la interconnexió física d’unes 

accions que es tenen lloc en espai i temps diferents però que s’uneixen per què el muntatge 

projecta una gran força dramàtica.  

2.4 Conclusions marc teòric 

El documental té l’objectiu de representar la realitat a partir del punt de vista del autor. És 

una classe de film que presenta d’una o altra forma la realitat o actualitat. L’interactiu ha 

d’oferir experiències similars barrejant de manera atractiva una proposta lúdica, 

d’entreteniment i didàctica.  

Barrejant el documenta tradicional i el documental d’interacció es poden aconseguir resultats 

molt rics i creatius. L’espectador dedica el seu temps a visualitzar aquests continguts, per 
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tant és important que no es senti que està perdent el temps. S’ha d’aconseguir que el 

documental interactiu a obtenir sigui interessant, entretingut i atractiu de tal manera que faci 

enganxar al públic. 

El tipus d’edició que es segueix a l’hora del muntatge del documental és no lineal. 

L’important és plasmar la realitat sense modificar-la per tant es segueix una teoria realista, 

tot i així no es segueix al 100% ja que en aquest cas també hi té un paper la part estètica, 

s’utilitzen textos i efectes, per tal de crear una aparença més dinàmica i visual per 

l’espectador. Al tractar-se d’un documental interactiu també és important el com, ja que s’ha 

d’aconseguir que l’espectador es senti captivat i vulgui formar part de l’experiència.  

A través d’un breu repàs per alguns dels cineastes més importants s’ha pogut agafar una 

influència d’alguns pensaments d’aquests autors, com per exemple de Vértov, el qual 

defensa plenament la importància del muntatge a l’hora de crear un film, ja que gran part del 

resultat final recau en com l’editor decideix quines imatges es trien i com es tracten.  

S’utilitzen elements de separació d’unes escenes a les altres de manera estètica per tal que 

el resultat sigui més dinàmic i no tant monòton. 

Com s’ha dit anteriorment, ha de quedar clar que es tracta d’un documental i no pas d’un 

reportatge. Per tant, s’han d’incorporar elements visuals i s’ha de plantejar el tema des d’un 

punt de vista que faci que l’espectador no es qüestioni si es tracta d’un documental o no. Cal 

que s’entengui bé.  

S’ha de dir, que al tractar-se d’un producte interactiu, la definició de documental queda més 

clara, ja que la interactivitat està designada pels documentals, afegint una creativitat que no 

té límits podent afegir textos, elements gràfics, sons, vídeos, mapes, etc. En canvi, un 

reportatge no inclou aquests elements ni interactivitat. 
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3. Objectius i abast 

Els objectius que es volen assolir en la realització d’aquest projecte es poden dividir en 

principals o secundaris, depenent de si tenen un paper directe o no a la realització d’aquest. 

Es poden trobar a continuació: 

3.1. Objectius principals: 

Desenvolupar una part del procés de producció i tot el procés de post-producció d’un 

producte audiovisual, complet i únic. 

Conscienciar a la gent sobre un fet social que es creu que no està força explotat i que encara 

actualment continua sent tabú o misteriós per la societat.  

Post-produir un documental amb un resultat que reflecteixi i suporti allò que es busca. Dur 

a terme la edició d’aquest, amb el material prèviament realitzat  a l’etapa de producció. 

Indagar en un tema completament nou, la creació de la interactivitat d’aquest documental 

mitjançant plataformes online que facilitin aquesta tasca. 

Obtenir un producte audiovisual de caràcter professional i apte per a poder ser exhibit cara 

a un futur.  

3.2. Objectius secundaris: 

Tenir molt clar el missatge que es vol transmetre i allò que es veurà, de quina manera 

s’enllaçaran els plans per a que l’espectador entengui allò que es vol ensenyar. 

Millorar a nivell tècnic i narratiu el documental que es va realitzar al primer any de carrera, 

el qual tractava el tema dels invidents. Veure les diferències pel que fa al so, tipologia de 

plans, narrativa, muntatge, estètica...  

Incorporar un element sonor a la peça audiovisual. Tot i que no sigui l’objectiu principal, 

també s’ha de tenir en compte i farà que el resultat final sigui més professional.  
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Treballar en el projecte com a treball de fi de grau i que a la vegada es converteixi en un 

producte que pugui ser viral en un futur. 

3.3 Objectius personals 

Aprendre, millorar i desenvolupar els coneixements assolits durant els 4 anys 

d’aprenentatge. 

Ser capaç de treballar en equip de dos. Dividir les tasques i treballar per departaments. 

Ampliar els coneixements amb els programes que s’empraran per tal de dur a terme el 

projecte, com són Premiere i Final Cut Pro X. 

Fer ús del Klynt, una plataforma interactiva mai utilitzada anteriorment.  

Crear un producte interactiu, un món completament nou mai tractat en els 4 anys de la 

carrera. 

Fer arribar el missatge que es vol transmetre a l’espectador, i que aquest gaudeixi i s’interessi 

pel contingut creat. 

3.4 Abast 

Aquest projecte pretén desenvolupar una peça audiovisual completa, acabada i única. Tot i 

que el projecte global és una sèrie de documentals interactius, només es realitza un d’ells i 

per tant no es concreten ni es detallen cap dels següents. L’objectiu és tenir un documental 

interactiu que funcioni per si sol i que en un futur, si així es desitja, se’n pugui fer d’altres 

del mateix estil que tractin sobre altres tipus de discapacitats o condicions mèdiques.  

Es planteja l’opció de presentar el projecte a concursos vinculats amb els documentals i la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, atès que aquest projecte abasta tots els 

requisits necessaris segons el règim de producció associada. 

La tasca del projecte acaba amb la obtenció del producte audiovisual final com a producte 

preparat per vendre’s i ensenyar-se. 
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La documentació d'un treball ha de permetre, a qualsevol altra persona que la consulti, poder 

reproduir el projecte/treball plenament. 
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4. Anàlisi de referents 

Tot i tractar-se de l’etapa de postproducció és important fer un anàlisi de documentals que 

s’han fet prèviament. A continuació es realitza un estudi de varis documentals existents, els 

quals cadascun d’ells aporta quelcom al projecte. Cercar, investigar, comparar i analitzar 

altres documentals és una tasca molt important per tal d’aprendre i tenir una base ferma 

abans de començar a dur a terme aquest projecte en si. Cal explorar i visionar el màxim de 

material existent, agafar idees i veure quins elements poden aportar coses positives a aquest 

treball. Molts documentals serveixen d’inspiració pel que fa a l’aspecte visual i estètic 

d’aquests, s’anoten detalls que s’utilitzaran més endavant a l’hora de començar a editar el 

documental.   

S’ha fet una cerca de peces audiovisuals que tractin el tema de les discapacitats, i s’ha fet un 

anàlisi d’aquells que influeixen en aquest projecte. 

4.1 Documentals  

4.1.1  Same but different 

“Same but different” es tracta d’una sèrie de documentals que tracten nens d’arreu de Regne 

Unit amb diferències, discapacitats i condicions mèdiques, dirigits per David Barnes.  

Mostra la història del Theo, un noi cec que el que més odia en aquest món és que siguin 

massa amable amb ell. Alexandra, germana de bessones que pateix síndrome de down. 

Sophie amb diabetis, Archie, amb paràlisis cerebral i en Robbie amb epilèpsia. En tots i cada 

un d’ells es veu l’esperit de superació, les ganes de seguir endavant i ser com els demés sense 

prejudicis ni manies. El director d’aquest documental va comentar que les pel·lícules 

dirigides per nens han estat elogiades per la seva fotografia i l'enfocament no paternalista en 

què els nens diuen el que se sent en ser "jo". Tota aqueste sèrie de documentals es pot trobar 

a: https://vimeo.com/channels/samebutdifferentshorts/ 



36	 Amb quatre sentits: Producció i post-producció d’un documental interactiu – Memòria 

  

 

  

Fig 4.1. Fotogrames de la sèrie de documentals Same but different 

Pel que fa a la narrativa, tots cinc documentals tracten de ben a prop la discapacitat d’un nen. 

Tenen una estructura similar a l’hora d’explicar la història de cada protagonista. Tant bon 

punt començar introdueixen el nen o nena en qüestió, es pot veure de qui es tracta i com 

aquest comença a explicar la seva pròpia història. El protagonista explica el motiu de la seva 

discapacitat, i a partir d’aquí s’entrellacen imatges quotidianes d’aquest. En alguns vídeos 

es pot veure la casa del nen o nena, per a involucrar i veure com és el seu entorn més íntim. 

En altres casos comença amb imatges de l’escola, de les activitats que fan... Les imatges es 

barregen amb la veu en off del nen mentrestant ensenyen imatges de les activitats que aquesta 

persona realitza, d’aquesta manera és més fàcil involucrar-se i posar-se en el seu paper. 

Bàsicament, el que aquests documentals volen donar a conèixer és com és el dia d’una 

persona amb alguna discapacitat, com viuen, com es relacionen amb els seus companys, 
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quines activitats fan, quins problemes tenen, quines accions han de dur a terme per a 

mantenir-se bé (com en el cas de la noia amb diabetis)... 

Tot això, no només des del punt de vista del personatge en qüestió, sinó que també es poden 

escoltar opinions d’altres persones, com familiars, amics, companys... Això és un punt 

positiu a l’hora de poder conèixer de més a prop les històries de totes aquestes persones. 

En tots els casos el que es pretén inculcar és que “tothom és diferent, però igual”. 

Pel que fa a la part visual, aquests documentals serveixen de gran inspiració, atès que tracten 

temes fràgils i delicats d’una manera visualment molt ben aconseguida. 

En tots casos es veu com s’entrevista al protagonista a algun escenari quotidià i proper per a 

aquest, com per exemple casa seva. En aquest cas s’utilitzen plans generals i propers. Plans 

generals per a poder situar-lo, per a veure l’escenari on ell conviu. Aquests plans es 

combinen amb primers plans on podem veure el protagonista de ben a prop i no perdre cap 

de les expressions que fa. Això fa que les històries que expliqui siguin més emotives, que no 

pas si tota l’estona fos un pla general fix. Tot això ho combina amb plans externs, de l’escola, 

de les activitats... S’utilitzen principalment plans generals per a mostrar les accions i 

activitats. També es poden veure forces plans detalls d’elements que són importants per la 

història, elements que el nen o nena utilitza, elements decoratius de la casa.. 

Estèticament no són imatges molt saturades ni contrastades, fet que fa que no siguin imatges 

exagerades ni falses, sinó que mostren naturalitat i realisme. 

El que s’extreu d’aquests documentals és la manera que expliquen aquestes malalties a través 

dels ulls dels nens, els quals són els protagonistes. Tots cinc documentals fan ús d’una 

filosofia, estètica i llenguatge audiovisual similar. El títol també és molt encertat pel que fa 

al missatge que volen transmetre als espectadors: “Same but different”, és a dir, “diferents 

però iguals”.  

Aquesta sèrie de documentals ha estat guardonat per International Emmy Award Winnder, 

com a millor programa de fets per a nens Nominat per BAFTA9 nominació al premi 

                                                   
9	British Academy of Film and Television Arts, una organització benèfica independent que 
dóna suport, desenvolupa i promou les formes d’art de la imatge en moviment – cinema, 
televisió i joc al Regne Unit	
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Kidscreen, nominació per al premi millor producte digital broadcast i premi nominació 

aprendre en pantalla. 

4.1.2 A new view : Documentary on Blindess 

Documental curt (fet per estudiants) on tracta la vida de dues persones, el Richard Berstein 

i Nandini Wahi, una de les components del grup responsables del documental. El primer, 

cec des de naixement, i la Nandini amb una visió molt reduïda. El Richard Berstein estudiant 

de Dret i la Nandini estudiants d’audiovisuals.  

En aquest documental es pot veure com es va alternant la vida d’aquestes dues persones. Tot 

i anar passant d’un a l’altre en cap moment és confós ni et distreu, si no al contrari, es un 

manera més “amena” que no pas si fos primer la vida d’un i després la de l’altre. La base del 

documental són les entrevistes individuals de cadascun. Tota la estona veiem cada 

personatge assegut i explicant-nos les seves històries, mentre que es va alternant aquesta 

imatge fitxa amb imatges de recurs de cada un. Aquestes imatges aporten informació extra, 

ens posen en situació i ajuden a imaginar allò que estan descrivint.  

Tot i ser un documental no professional, és un bon exemple ja que està fet per estudiants. El 

que s’extreu d’aquí és el ritme de l’estructura visual que s’aprecia. Es van alternant les 

imatges de la persona protagonista amb altres imatges de la seva vida. La escena principal 

és el lloc de l’entrevista, on el noi o noia està assegut i va parlant. En aquest cas el documental 

a realitzar segueix una estructura semblant ja que les imatges principals obtingudes han sigut 

a partir de l’entrevista que s’ha realitzat als dos protagonistes.  

En aquest cas, el documental ha realitzar no alterna els dos personatges ja que es tracta d’un 

documental interactiu i les dues històries seran paral·leles i l’espectador pot escollir quina 

decideix visualitzar.  

4.1.3 The boy who sees without eyes - Extraordinary People 

Es tracta d’un documenta de casi 50 minuts, el qual mostra la extraordinària història d’en  

Ben Underwood, de 14 anys. Per culpa del càncer va perdre els dos ulls des de ben petit, 

provocant-li una pèrdua de la visió total. Tot i això, no es pas un impediment per a fer tota 

mena d’activitats i vida normal com qualsevol altre nen de la seva edat. A part de les ganes 

de seguir endavant, en Ben té un talent especial. Va desenvolupar un procés el qual la seva 
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oïda va adquirir una sensibilitat especial, sent capaç d’identificar objectes del seu voltant 

mitjançant el sentit de la oïda. Es tracta d’un talent anomenat “ecolocalització”, tret que 

alguns animals (com els dofins) també han desenvolupat. 

Aquest documental explica tota la historia interessant d’aquest personatge en els seus 14 

anys, fent flashbacks a la seva infància amb imatges i vídeos. La seva mare també és un 

personatge important de la historia ja que es a través d’ella que coneixem més coses sobre 

el seu fill.  

Un element ha destacar d’aquest documental és que al llarg de tota la historia hi ha un 

narrador que serveix de fil conductor i que va introduint els temes a parlar.  

En el documental a realitzar no hi ha cap narrador però si que apareixen altres persones que 

contextualitzen esdeveniments que passen a continuació, de manera que l’espectador se situï 

millor.  

Tot i ser un documental força llarg no es fa avorrit ja que s’incorporen molts plans diferents 

i imatges extres i es va seguint un fil narratiu que fa que la història avanci sola.  

S’intenta que en el cas del documental a realitzar també es creï un film narratiu a través del 

muntatge que faci que l’espectador se senti intrigat i no vulgui desconnectar. 

4.1.4 Hearing Colors 

 

 

 

 

                4.2. Fotograma inicial del documental Hearing Colors 

Es tracta d’un documental de curta durada que forma part de “The Connected Series” de 

Samsung.(connected-series.tumblr.com). 
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Explica la vida de Neil Harbisson, la qual sembla que hagi sortit d’una novel·la de ciència 

ficció. Neil va néixer amb acromatòpsia (o monocromatisme) una condició rara que afecta a 

1 de 30000 persones deixant-los completament “cecs de color”, és a dir, amb l’incapacitat 

de percebre els colors. Tot i això, Neil té una característica única. Després de convèncer als 

metges d’implantar-li una antena darrera del seu cap, ara posseeix un nou sentit, l’habilitat 

d’escoltar els colors. 

En aquest curt documental, filmat per Greg Nrukalla, “Hearing colors”, el mateix 

protagonista, el Neil, porta a l’espectador al seu dia a dia.  El més important i que es pot 

extreure del documental és el tacte amb la imatge, la sensibilitat que dona i com fan sentir 

als espectadors. Es narren els fets a explicar com una història. La sensació que deixa després 

de veure el film és positiva, i fa que un estigui totalment immers a aquest, fet que es vol 

representar al documental del projecte actual.  

4.1.5 Can you read my lips? 

 

 

 

 

        Fig 4.3. Fotograma del vídeo Can you read my lips? 

Curt documental Can you read my lips? basat en llegir els llavis de les persones. Es planteja 

la pregunta: Com és el fet d’utilitzar un sentit que ha de fer el treball d’un altre?. Es un vídeo 

bassat en l’assaig “Seeing at the Speed of Sound”, the Rachel Kolbs, la qual inicia i narra 

aquesta peça, dirigit per David Terry Fine 

No es tracta d’un vídeo on la pròpia persona explica tot des d’un primer pla, sinó que 

l’espectador és sent 100% involucrat en el vídeo i entendre quina és la sensació de llegir els 

llavis. Visualment està molt ben aconseguit, imatges de moltes persones diferents, amb 

diferents fons llisos de colors, fent destacar el personatge.  
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L’element fonamental és la sensació que et produeix quan un està visualitzant el vídeo. Es 

poden veure persones parlant però a mesura que van avançant la frase es comença a 

distorsionar fins que és pràcticament impossible entendre el que està dient de manera sonora 

i un s’ha de centrar en el que diuen a través dels seus llavis. S’utilitza aquest recurs per 

diferents persones, fet que emfatitza el que es vol transmetre.  

Els recursos i efectes són molt importants, en aquest cas per una banda: el text. En els 

moments on es veuen les persones parlant individualment es pot veure en forma de subtítol 

el que es va dient, fins que arriba un moment que aquest text es comença a deformar, fent 

que sigui impossible llegir el que hi diu. Això, a més, també ho reforça amb el so, el qual 

gradualment es comença a “trencar” arribant el punt que no pots entendre res i és quan 

realment un pot entendre perfectament la dificultat que hi ha en intentar llegir els llavis de 

les persones. 

De manera resumida, l’element interessant d’aquest vídeo és com l’autor ha decidit 

transmetre la sensació de la persona que narra la història, la sensació de dificultat a l’hora de 

llegir els llavis, i tot això a través d’efecte com el so i el text que hi surt. Per tant, en el 

documental a realitzar en aquest projecte, s’ha afegit també algun element visual que ajudi i 

emfatitzi el missatge a donar, a més a més fer que l’espectador empatitzi i pugui posar-se en 

la pell dels protagonistes.  

4.1.6 Finding Vivian Maier 

“Finding Vivian Maier” és un documental sobre una misteriosa mainadera la qual de manera 

secreta va capturar unes 100000 fotografies que estaven amagades a armaris i que, 

descobrint-se dècades després, és actualment de les millors fotògrafes de la dècada dels 20.  

Dirigit per John Maloof i Charlie Siskel, la estranya vida de Maier i el seu art són revelats a 

través de fotògrafs, pel·lícules, i entrevistes amb gent que pensava que la coneixien.  

Tot el treball de Maier va donar llum quan al 2007 va ser descobert en una casa de subhastes 

a Chicago.  

A partir d'aquí, va ser un impacte a tot el món i va canviar la vida de l'home que va defensar 

el seu treball i el va portar a la vista del públic, John Maloof. 
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En l'actualitat, el cos de l'obra de Vivian Maier està arxivat i catalogat per a que la gent pugui 

gaudir i per a les generacions futures. John Maloof està en el nucli d'aquest projecte després 

de la reconstrucció de la major part de l'arxiu, havent estat dispersat prèviament als diferents 

compradors que assistien a aquesta subhasta. Ara, amb més o menys 90% del seu arxiu 

reconstruït, el treball de Vivian és part d'un renaixement de l'interès en l'art de la Fotografia 

del carrer. 

L’element important d’aquest documental és el fet que són els propis personatges els que 

expliquen la vida de Vivan Maier. És un documental exposat 5 anys després de la seva mort, 

per tant, en cap moment es veuen opinions directes de la fotògrafa, ja que no va ser fins 

després de la seva mort quan es va descobrir realment que amagava. Durant el transcurs de 

tot el documental s’explica a través d’imatges de recurs i d’entrevistes informacions, 

curiositats i opinions de la fotògrafa. Durant tot el documental les entrevistes tenen un paper 

i un pes fonamental, ja que són el tronc d’aquest. Es van combinant les entrevistes amb 

imatges ja existents, anteriors, i també amb fotografies de Vivian Maier.  

Cal dir que és un documenta molt ric visualment, i que el muntatge està molt ben aconseguit 

i fa que el ritme i les imatges siguin ideals.  

Un factor molt interessant és la introducció d’aquest documental. S’inicia de manera que les 

diferents persones entrevistades comencen descrivint a la fotògrafa. Es passa d’un pla a 

l’altre però tots tenen aquest element en comú. Tots estan asseguts en diferents llocs, però 

seguint una estètica comuna, i tots diuen alguna frase curta sobre Vivian Maier. És una 

manera original de descriure a algú, i no pas fent-ho directament a través de la persona.  

Atès que en el documental que hom vol realitzar s’han dut a terme forces entrevistes a 

companys, amics i familiars dels protagonistes es contempla la idea de seguir una estructura 

semblant pel que fa a la introducció del documental de Finding Vivian Maier, ja que es una 

forma interessant i fa que l’espectador faci ús de la seva imaginació per tal de deduir la 

imatge de la persona descrita. 
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4.2 Documentals interactius 

4.2.1 Pine Point 

Documental interactiu anomenat “Pine Point” que mostra les memòries dels residents 

d’aquella ciutat. Pine Point era una petita ciutat localitzada a Northwest Territories, Canada, 

però que va ser extingida cap al 1990, quan van tancar la mina. La ciutat va ser abandonada.  

Aquesta web interactiva mostra diferents aspectes relacionats amb aquell indret, a través 

d’històries d’un noi que hi va anar quan era jove.  

Al inici, a la “INTRO” trobem una pàgina principal amb el nom d’aquest vídeo interactiu i 

prement el botó GO comença l’aventura. A través de cada pantalla es pot anar explorant a 

través de les històries que s’expliquen, juntament amb imatges i vídeos explicatius. El recurs 

més usat és la visualització d’un vídeo com a imatge de fons i text o imatges en primer pla. 

Per anar d’una pantalla a l’altre trobem una pestanya de “NEXT” a la banda dreta de la 

pantalla.  

Cada vegada que comença un capítol nou surt un títol en gran amb el nom d’aquest. Per 

exemple aquí visualitzem l’apartat : “Pinepointers” 

Si volem tornar a l’inici, o volem saltar-nos algun apartat o tornar a l’anterior a la part interior 

esquerra veiem un menú desplegable on es pot seleccionar quin episodi volem veure. 
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                                Fig 4.4. Exemples visuals del documental interactiu PinePoint 

Es pot dir, per tant, que l’accessibilitat és correcte i és fàcil d’aprendre el funcionament. Si 

es vol tornar enrere, anar a la següent pantalla o simplement anar directament al final no hi 

ha problema i està ben indicat a través de pestanyes o botons.  

Relacionant això amb el que es vol dur a terme en aquest projecte es poden veure alguns 

aspectes que es poden considerar importants i que s’han de tenir en compte. La manera en 

que està organitzada la pantalla es creu que ajuda a l’usuari a situar-se i a saber en quin punt 

de la història es troba. Es important que hi hagi suficients botons per a que l’usuari es senti 

lliure i pugui moure’s per on vol. Per tant, s’usen les pestanyes “d’anterior” i “següent” 

d’igual manera que s’ha utilitzat aquí. A part de poder navegar cap endavant o endarrere, 

l’usuari ha de poder saltar a un altre apartat per tant és necessari un menú, ja que si l’usuari 

no vol continuar veient aquella història sigui lliure d’escollir un altre episodi. 
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4.2.2 Journey To The End Of Coal 

Aquest documental interactiu parla sobre el sacrifici que milions de miners xinesos estan 

fent, posant en risc la seva vida pel seu país. El viatge comença a Daton i es va passant per 

les mines. A través del viatge es va coneixent la gent d’allà.  

El toc original d’aquest projecte és que el propi espectador decideix cap a on continuarà la 

història. Cada persona és el motor de la història i selecciona quines accions fer al llarg del 

viatge.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.5. Exemple visual d’interacció del doc. Interactiu Journey To The End Of Coal 

Aquí es pot observar, a la part inferior, com l’usuari pot escollir una de les 3 preguntes a fer, 

o simplement seguir sense fer res. Depenent del que escollim la història continua d’una 

manera o d’una altra.  

Un altre aspecte important d’aquest interactiu és que a la part inferior esquerra té un menú 

on podem veure “Learn more” i quan es prem allà, surt un menú desplegable on podem llegir 

més informació extra. Això és un aspecte que en el projecte que hom vol realitzar també es 

té en compte, ja que hi ha apartats del documental on es vol donar informació extra però que 

no és part del documental, per tant es té en compte fer-ho de manera similar a aquesta. 
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Fig 4.6. Exemples d’elements interactius 

Pel que fa al menú general, almenys d’haver-hi un menú desplegable hi ha un mapa que es 

pot consultar i on es veu en quin punt et trobes del viatge i els llocs on has anat passant. Si 

l’usuari vol tornar a un punt anterior, ha de clicar sobre aquest lloc en concret i 

automàticament es podrà tornar a realitzar tot el que ja s’ha fet anteriorment. 

En el cas del documenta ha realitzar, es segueix una estructura semblant, però no es fa ús del 

mapa, sinó que tota l’estona es podrà tornar enrere o endavant o anar al menú principal. 

L’usuari ha de saber on està i ha de tenir total llibertat de moure’s i escollir on vol anar, s’ha 

de sentir autor i ha de poder decidir per ell mateix. 

4.2.3 Naître 

 

     

 

 

 

 

Fig 4.7. Imatge principal del documental interactiu Naître 
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Es tracta d’un documental interactiu creat amb Klynt. Consta d’una estructura similar al 

projecte que es vol crear. En aquest cas, un cop iniciat, es visualitzen 4 personatges diferents, 

amb una definició comuna al costat.  

Quan es passa el ratolí per damunt d’un dels personatges, canvia la imatge i apareix la 

definició d’aquest. El mateix passa amb cada una de les noies. 

Un cop cliques es visualitza la història personal de cadascuna.  

A través dels vídeos apareixen diferents elements interactius, com text o vídeos extres.  

Es un tipus de documental interactiu que serveix de força referència, ja que conté elements 

els quals es volen utilitzar en el projecte a realitzar. A continuació s’inclouen algunes 

captures d’elements que serveixen clarament de referència. 

Primer es veu el menú principal. En aquest cas el ratolí està damunt de la imatge d’un dels 

protagonistes, i es veu una definició al costat. En la segona imatge, dins del vídeo principal, 

apareix un element de text. Quan cliques sobre d’ell apareix un vídeo extra (tercera imatge). 

El vídeo principal es deté, i l’espectador té l’opció de visualitzar aquest vídeo extra. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fig 4.8. Referents visuals del documenta interactiu Naître 
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5. Metodologia 

Per a aquest projecte es compta amb l’experiència, el material i els coneixements obtinguts 

principalment a les assignatures de tècniques de càmera i postproducció de vídeo i televisió, 

entre d’altres, del grau de Mitjans Audiovisuals del Tecnocampus de Mataró. Es posen en 

pràctica tots els coneixements assolits durant els darrers 4 anys. A més es realitzaran 

consultes a altres docents del centre, apart del tutor adjudicat. També es compta amb un 

aprenentatge autònom a través de videotutorials i coneixements adquirits a la Universitat de 

Newcastle durant el primer quadrimestre del 4rt any. 

Es decideix treballar i desenvolupar conjuntament, grup de dues persones, totes les etapes 

del projecte. Es decideix dividir la feina en preproducció i producció i apart, producció i 

postproducció. Dividint el treball per etapes de manera individual és la manera més segura 

de centrar-se i especialitzar-se en allò que a un li agrada, per tant, implica trencar els 

esquemes personals, posar-se a prova, conèixer els límits, pensar fora del comú, buscar 

solucions creatives i valer-se per un mateix, però alhora és posar-molta pressió pel resultat 

final. 

Així doncs el projecte que es treballa comprèn totes les etapes de qualsevol producte 

audiovisual, com són la pre-producció, producció i postproducció.  

El punt de partida per tal de dur a terme el projecte és saber i aprofundir quin tipus d’imatges 

es gravarà, què aportaran i què es vol transmetre. 

A continuació s’explica com es va realitzar el projecte i les fases d’aquestes. S’exposen les 

3 fases ja esmentades. A l’apartat 6.Desenvolupament s’explica més detalladament el treball 

dut a terme en cada fase. 

5.1 Pre-producció 

Primer de tot es comença amb la preproducció. És una etapa molt important ja que si no està 

tot ben planejat i estudiat fa que l’etapa de producció no es dugui a terme correctament. Per 

tal de no tenir errors i que la gravació sigui satisfactòria s’ha de tenir tot molt ben planejat i 

controlat. En aquesta etapa es duu a terme el guió literari, el guió tècnic, buscar les 

localitzacions, l’estructura del documental, quin tipus de plans s’utilitzaran, pla de rodatge, 



50	 Amb quatre sentits: Producció i post-producció d’un documental interactiu – Memòria 

plantejament de màrqueting i pressupost. En aquesta fase també es tracta de treure 

conclusions i opinions constructives per tal de millorar en el procés de preproducció i a la 

llarga, en el resultat final. Aquesta fase la realitza l’altre companya encarregada del projecte, 

la Rosa Vallespinós.  

5.2 Producció 

La següent etapa consisteix en filmar tot allò que s’ha planejat durant l’anterior etapa. Al 

tractar-se d’un documental, es té un guió tècnic però pot ser que al moment de la gravació 

surtin impediments o elements que no estaven planejats, ja que es tracta d’un documental 

real del dia d’una persona, no són escenes pactades anteriorment. 

Es filma tot allò ja planejat anteriorment. Aquesta etapa, al tractar-se d’una etapa important 

per el bon desenvolupament del producte final, s’ha decidit que les dues integrants del grup 

tindran un paper dins d’aquesta etapa, ja que és necessita més d’una persona per a poder dur-

la a terme. Dins de la producció s’abasta tant a la gravació de les imatges com controlar que 

tot estigui al seu lloc, la il·luminació, la part més artística i estètica com ara els decorats o 

atrezzo, etc... Al tractar-se d’un documental aquest últim apartat no té un pes molt gran ja 

que no hi ha res fictici ni creat expressament, per tant el decorat i localitzacions són reals i 

no s’han de manipular. Tot i així dins un mateix espai sempre es poden trobar diferents 

maneres d’ensenyar allò que es vol transmetre.  

Els dos aspectes més importants de la producció són la gravació de les imatges, per tant, 

aconseguir un bon resultat visual, cal tenir controlat el tipus de pla que s’utilitza, el tipus de 

càmera... I l’àudio, ja que les dues coses van de la ma i tot i que allò que l’espectador vegi 

és important però també és important la qualitat de l’àudio, i que s’entengui i pugui arribar 

bé.  

Pel que fa a la gravació la Rosa Vallespinós ha sigut l’encarregada de les imatges. Tot i així, 

hi han hagut moments on era necessari una segona càmera per a aconseguir plans extres 

d’allò que s’estava gravant, o plans de recurs de l’ambient.  

Dins d’aquesta etapa s’ha controlat que l’àudio sigui el correcte. Per això ha calgut la reserva 

de material al SERMAT, ja que no es podia gravar directament l’àudio des de la càmera. 

Dins d’aquesta etapa hi ha hagut alguns problemes que ha fet que el resultat final no hagi 
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sigut perfecte, i que en alguns moments l’àudio no és el que es buscava. Tot i així, s’ha fet 

tot el possible per a la bona comprensió d’aquest i mitjançant l’ús de software d’àudio poder 

modificar i millorar alguns arxius d’àudio. Més endavant s’explica detalladament els 

problemes d’aquesta etapa. 

5.3 Post-producció 

En aquesta etapa, la que es realitza en aquest projecte, es duu a terme l’edició i muntatge de 

les imatges per tal d’adquirir el producte final. Posteriorment, es crea la interacció, afegint 

elements extres a través de software específic. 

Per l’edició s’utilitza el programa de Final Cut Pro X, és una eina de treball molt equipada i 

adequada. Ja es té coneixements d’aquest software ja que al 3r any de la carrera es va cursar 

una assignatura d’edició, per tant ja s’ha fet un ús previ i no cal començar de cero.  

També s’utilitza el software “Audition” del Adobe, per a netejar l’àudio obtingut i s’afegeix 

la mescla amb la banda sonora per tal que la música acompanyi les imatges.  

Un cop s’ha dut a terme el muntatge pròpiament, es crea la interactivitat d’aquest. El 

programa que s’utilitza és el Klynt. És un programa el qual no es disposa de coneixements, 

per tant cal que anteriorment es faci una recerca del funcionament d’aquest.  

A més a més es fa ús del Photoshop per a crear alguns dels elements interactius, com ara el 

menú principal, els botons, els textos, etc.  

En aquesta etapa, per tant, es crea tant el muntatge del documental com la interactivitat 

d’aquesta. És important saber quins elements extres apareixen i com ho fan, fet que fa que 

el producte interactiu sigui complet.  

Posteriorment, al 6.Desenvolupament, s’explica de manera detallada tots les passos que 

s’han dut a terme en aquesta etapa. 
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6. Desenvolupament 

Pel desenvolupament del projecte es realitza un estudi previ de totes les etapes que es 

necessiten per arribar als objectius presentats anteriorment. Amb el llistat de les tasques a 

fer s’estipulen les hores de dedicació per cada fase i segons el còmput total d’hores per 

treballador es determina el cost total del projecte només per recursos humans. Segons el 

temps que requereix el projecte es realitza un Diagrama de Gantt per organitzar i concretar 

les dates d’entrega de cada fase. Posteriorment s’analitza els recursos tècnics i les 

infraestructures que es necessiten per tal de determinar el cost de l’equip tècnic. Finalment 

s’elabora el pressupost del projecte a partir de les partides pressupostaries que marca 

l’Institut Cinematogràfic i de les Arts Audiovisuals, els costos en recursos humans i els 

tècnics i les amortitzacions del material. 

Amb el pressupost aprovat i el Diagrama de Gantt present, s’inicia el projecte respectant 

l’ordre de preproducció, producció i postproducció. A continuació́ es detalla tota la 

metodologia emprada en cada fase per obtenir el producte final.  

6.1 Pre-producció 

Aquesta fase comprèn la creació del guió tècnic, les entrevistes, la il·luminació, 

localitzacions, equip tècnic, pressupost, pla de rodatge i plantejament de la campanya de 

màrqueting.  

Aquesta fase ha sigut la produïda per l’altre integrant del projecte, la Rosa Vallespinós. 

6.2 Producció 

Pel que fa a l’etapa de producció s’han realitzat 3 tasques essencials: la d’entrevistador, la 

de tècnic de càmera i la de tècnic d’àudio.  

Per tal d’agilitzar la feina i centrar-se més en una feina concreta, ja que és pràcticament 

impossible que una sola persona realitzi totes les tasques, s’han dividit de manera que les 

que s’han dut a terme han sigut la de tècnic d’àudio, tot i haver ajudat en alguns casos al 

tècnic de càmera. 
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6.2.1 Sonorista 

Com s’ha dit anteriorment, l’àudio és un aspecte importantíssim, que ha d’acompanyar a les 

imatges que es visualitzen per pantalla. Està clar que la imatge té un pes vital, però si la veu 

d’una persona no s’escolta bé, s’escolta soroll de fons, predomina més un altre element sonor 

que no la veu d’algú... això farà que el missatge no arribi bé i l’espectador es quedi “a 

mitges”. Per tant, s’ha fet ús d’àudio extern per a la gravació de la veu de les persones, i no 

s’ha utilitzat el de la pròpia càmera ja que no tenia una bona qualitat. 

Tot el material emprat per a la gravació de l’àudio s’ha aconseguit a través del lloguer de 

préstec del SERMAT de la universitat. En aquest cas s’ha utilitzat el següent: 

 

 

 

 

Fig 6.1 Imatges del material d’àudio utilitzat (seguint l’ordre següent) 

Micròfon Berighner B5 

És un micròfon condensador i de patró cardioide i omnidireccional. Aquest tipus de micròfon 

va bé per a gravacions a llocs tancats, com estudis o sales.  

En aquest cas, s’ha utilitzat aquest micròfon per a la gravació de l’entrevista principal, la 

qual ha sigut realitzada a una sala de l’edifici de la ONCE de Barcelona. Era un lloc tancat, 

per tant el resultat obtingut ha sigut òptim. Es van utilitzar dos micròfons, cadascun d’ells 

dirigits a un dels protagonistes.  

També s’ha utilitzat aquest tipus de micròfon per a les entrevistes als familiars o amics. És 

a dir, a la ràdio, a la ONCE, a casa el Guille i a casa el Pere.  
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Zoom H4N 

Proporciona dues maners diferents de gravació estèreo de gran so. La tècnica de X/I és una 

excel·lent manera de cobrir una àmplia zona sense deixar de reflectir les fonts de so al centre 

amb claredat i definició, pel que és ideal per a tot tipus de gravació estèreo en viu. 

És la gravadora de so que es va utilitzar en tot moment. 

Kit microfonia Rode NTG3 + Rode Blimp 

És un micròfon de condensador, dissenyat per aplicacions professionals dins de la indústria 

del cinema, vídeo, televisió i producció. La seva resposta de freqüència completa, baix nivell 

de soroll i transparència d’àudio el converteixen en un ideal de cinema, vídeo i veu. 

6.2.2 Problemes i conclusions de l’etapa de producció: 

Tot i tenir les coses preparades prèviament, a vegades les coses no surten com un s’espera o 

hi ha impediments que fa que s’hagi d’improvisar i utilitzar altres recursos per solucionar 

problemes.  

A l’etapa de producció van haver-hi un seguit de problemes que es detallen a continuació. 

El primer dia de rodatge, el 25 de maig, va resultar que, havent demanat els cables canon a 

SERMAT, no es disposaven d’aquests, per tant era un problema molt important ja que eren 

necessaris per connectar el micròfon i poder dur a terme una correcta gravació del so. Tot i 

així, amb molta sort, es va preguntar a la ONCE si es disposava d’un cable canon i 

afortunadament la resposta va ser positiva. No es va poder disposar de dos cables pels dos 

micròfons així que es va haver d’adaptar i utilitzar-ne només un. Per sort l’espai era una sala 

interior sense soroll així que la gravació de l’àudio va ser òptima i la que es buscava. 

Un segon problema va sorgir el dia de la gravació a la ràdio de Mataró. Es disposava de tot 

el material encarregat a SERMAT però resulta que la zoom h4n no funcionava correctament 

i la targeta SD no la llegia, per tant no la detectava i no era possible la gravació de cap 

material. Afortunadament, també es va poder solucionar i allà mateix a la ràdio de Mataró, 

el tècnic que hi treballa, el qual havia estudiat al Tecnocampus, disposava d’una zoom i es 

va poder utilitzar aquesta en comptes de la que s’havia reservat a SERMAT.  
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Els dos casos va ser una sort poder solucionar el problema i buscar alternatives, ja que 

s’havia de gravar aquells dies en concret i una solució inviable era el fet de tornar un altre 

dia a gravar-ho ja que no es depenia només de les integrants del grup, sinó del Pere o del 

Guille. 

Pel que fa a la gravació de l’àudio s’ha fet tot el possible per a que aquest sigui òptim i 

comprensible, tot i així hi ha alguns moments que el soroll de fons era molt molest i continu 

i tot i utilitzar software per corregir l’àudio, no s’ha pogut corregir del tot. Principalment on 

l’àudio no s’ha pogut netejar del tot ha sigut els dies de gravació del goalball, al pavelló 

esportiu de la ONCE, i al entrenament de Crossfit a les Corts. Durant tota l’estona hi havia 

un soroll de fons de pilotes, gent corrents, fent exercici... Es va fer tot el possible per trobar 

un espai més allunyat però tot i així s’escoltaven tots aquests elements, fet que pot fer que 

l’espectador es distregui més, però s’ha trobat que col·locant les imatges reals, on es veu 

perfectament l’espai l’usuari identifica aquest soroll de fons al soroll d’ambient real en aquell 

moment, per tant gràcies a això es pot justificar. 

6.3 Post-producció 

El programa d’edició que s’ha utilitzat ha sigut el Final Cut Pro X. A l’assignatura de 

Postproducció de Vídeo i Televisió, del Rafael Suárez, es va fer servir aquet software durant 

un semestre sencer. Es van adquirir molt coneixements de l’ús d’aquest programa i es creu 

que és molt complert i que ofereix gran diversitat d’opcions diferents per a la creació d’un 

producte audiovisual professional. És un programa molt intuïtiu per tant també facilita la 

feina a l’hora d’editar. En un principi es va dubtar si utilitzar el Final Cut Pro X o l’Adobe 

Premiere, ja que també és un programa molt complet, però finalment es va decantar per 

utilitzar el software d’Apple. (el Final Cut) 

El primer pas que s’ha seguit, abans de començar amb l’edició pròpiament, ha sigut ordenar 

tot el material gravat i rebut prèviament. Aquest és un pas necessari i obligat, ja que es 

disposa d’uns 400 GB de material inicials, per tant cal saber tot el que es té i organitzar-ho i 

ordenar-ho d’una forma clara i fàcil.  

Per a dur-ho a terme s’ha hagut de visualitzar tot el material obtingut i a partir d’allà dividir 

en diferents carpetes depenent de la temàtica de les imatges gravades. Es podia fer de 
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diferents maneres, però s’ha decidit fer una carpeta per cada dia de gravació, facilitant així 

la divisió dels temes importants cara a l’estructura de l’edició. 

Un cop organitzat el material dins del propi espai de l’ordinador cal importar tot aquest 

material al programa d’edició de Final Cut Pro X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.2. Biblioteca del Final Cut Pro X 

Una aspecte molt important a comentar d’aquest programa d’edició és la facilitat 

d’organitzar les coses. En aquesta imatge es pot veure com s’ha creat una biblioteca principal 

(Docu) i dins d’aquesta, seguint una estructura similar a la de les carpetes de l’ordinador, 

s’han dividit les imatges en diferents “Events”. Dins de cadascun s’ha fet ús de l’eina 

keywords, la qual serveix per etiquetar o incorporar paraules claus a cadascun dels vídeos o 

talls triats. És una manera molt útil i fàcil de separar el contingut segons els criteris de 

cadascú. En aquest cas s’han fet diferents keywords com per exemple per tenir totes les 

imatges d’entrevista juntes, les imatges de recurs del carrer, les imatges del carrer, etc. Per 

això només cal seleccionar els vídeos o trossos de vídeo que es volen agrupar i apretar la 

tecla Cmd+K i seguidament escriure el nom corresponent amb que vols etiquetar el material 

escollit.   
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Fig 6.3. Exemple de keywords del Final Cut Pro X 

Primer es van crear 4 projectes: un per la introducció, un per la història del Guille, l’altre per 

la història del Pere, i un per la conclusió final. Però finalment van acabar sent 10 projectes: 

Els 4 esmentats anteriorment, 2 vídeos per l’experiència final, 3 vídeos extres i un segon 

vídeo de la conclusió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.4. Projectes creats al Final Cut Pro X 
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A continuació s’explica detalladament quines pautes s’han seguit per al muntatge de cada 

un dels projectes. 

6.3.1 Introducció 

Pel que fa a la introducció, com ja s’ha esmentat en els referents, s’han agafat alguns aspectes 

d’estructura semblants al del documental “Finding Vivian Maier”.  

Abans de tot, a l’inici, hi ha una petita entradeta on es veuen ulls de diferents persones obrint-

se i tacant-se. Aquestes imatges van al ritme de la música i finalment apareix el títol del 

documental: “Amb quatre sentits”. 

S’ha decidit, que la entradeta sigui visualment creativa, per tant s’ha decidit col·locar els 

trossos de vídeo en petit formant 4 figures i 4 columnes. L’estructura que s’ha seguit és que 

quan un ull es tanca, el següent s’obre. Al arribar a l’últim ull , tots s’obren a la vegada fins 

que apareix el títol del documental: Amb quatre sentits. Aquest petit vídeo d’inici és un vídeo 

que tindrà utilitat per si sol, servint “d’opening”. 

Ha sigut una tasca que s’ha hagut de dedicar força temps, ja que era necessari quadrar cada 

imatge al temps de la música, a més a més de sincronitzar les imatges en global, creant un 

ritme conjunt. S’havia de ser molt curós amb els talls, i les velocitats, ja que s’han hagut de 

modificar totes les velocitats per a que quadrés una imatge amb la següent. 
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A continuació s’observa el timeline del projecte i el resultat final. 

 

 

 

Fig 6.5. Timeline de l’opening i representació final d’aquesta 

La introducció del documental comença amb diferents talls de vídeos de familiars i amics 

dels dos protagonistes de la història, en Pere i en Guille. El que es pretén és que aquestes 

persones comencin a descriure el protagonista amb les seves pròpies paraules i amb els seus 

pensaments. S’han escollit 5 trossos diferents per a cadascun. 

El que es pretén és que a l’inici del documental l’espectador tingui una clara idea de les 

persones que més endavant sortiran i que gràcies a les opinions dels seus familiars, companys 

o amics puguin fer-se una imatge mental. 

Pel que fa al Pere el descriuen la seva dona, la seva filla, un company de la ONCE i una 

companya de la ràdio de Mataró. En canvi pel Guille; la seva mare, el seu pare, i dos amics 

i companys de l’equip de goalball de la ONCE.  

S’ha escollit els talls d’imatge on l’àudio era més interessant i rellevant, ja que a la pre-

producció es van fer diferents preguntes relaciones amb la descripció dels protagonistes. Un 
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cop escollit s’han posat al timeline, i s’han ordenat d’una manera que es vagi alternant 

opinions del Guille amb opinions del Pere. Tota l’estona s’ha deixat la imatge de l’entrevistat 

en qüestió, amb el seu àudio corresponent. 

Després daixò, encara no es volia desvelar l’aparença dels protagonistes, per tant es va 

decidir que es veurien detalls dels dos protagonistes però sense acabar de veure la cara de 

cap d’ells. En aquest cas es va fer una cerca d’imatges on es veiessin només primers plans 

(com ara les mans, els peus al caminar, el rellotge...). Així s’aconseguia seguir amb la idea 

de donar intriga a l’espectador a fer servir la ment per imaginar-se com són aquestes dues 

persones. Al tenir tant material d’entrevista on descrivien a cadascú es va decidir continuar 

seleccionant trossos interessants amb les imatges de detall descrites anteriorment.  

Finalment, un cop havent introduït el personatge a partir d’entrevistes d’amics i familiars ja 

era el moment d’ensenyar al públic com són aquestes dues persones.  

A continuació s’ha escollit el material on els dos personatges es descriuen a ells mateixos. 

S’ha utilitzat la imatge de l’entrevista principal com a base, combinant-ho amb  imatges de 

recurs per a reforçar el que diuen.  

 

Fig 6.6. Timeline del capítol Introducció 

6.3.2 Vídeos individuals 

Pel que fa als vídeos principals de les dues històries s’ha seguit una estructura similar, ja que 

tot i que cada un d’ells faci unes activitats diferents i no expliquin el mateix, al estar dins del 
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mateix projecte s’ha de seguir una forma narrativa semblant ja que totes dues històries 

formen part d’un projecte global. 

L’estructura que s’ha decidit seguir ha sigut la següent: presentació, vida laboral/estudis i 

temps d’oci i finalment, mirant cap al futur. 

A continuació s’explica de quina manera s’ha dut a terme l’edició en cadascun dels vídeos. 

6.3.2.1 Vídeo d’en Pere 

1à Presentació:  

S’inicia el vídeo amb un timelapse10 on es visualitza gent caminant amunt i avall. S’ha afegit 

un efecte de difuminat i es pot veure com la imatge es va transformant de totalment nítida a 

totalment borrosa. S’ha escollit aquest efecte ja que està relacionat amb la temàtica del 

documental, el fet de no veure-hi bé. Començar directament amb l’entrevista era massa brusc 

per tant s’ha trobat interessant afegir aquest timelapse contextualitzant la societat en general. 

El vídeo comença amb el propi Pere, descrivint-se a ell mateix. S’ha utilitzat la imatge base 

de l’entrevista principal que es va dur a terme a la ONCE.  

A partir de la presentació del propi Pere des de primera persona, s’ha decidit tractar el tema 

de la seva malaltia i com va ser el procés de quedar-se cec. S’ha vist que en el material 

d’entrevista a vegades no quedava clar quina era la pregunta, ja que en alguns casos contesten 

de manera directa sense contextualitzar, per tant s’ha decidit fer ús del text amb la pregunta 

en qüestió per a que l’espectador entengui millor sobre que es parlarà.  

En aquest cas es comença parlant del procés de quedar-se cec, com va ser l’adaptació a 

aquest canvi...  

 

 

Fig 6.7 Exemple visual de l’efecte emprat en les preguntes 

                                                   
10 L'efecte visual que s'aconsegueix amb el timelapse consisteix en un moviment molt ràpid 
de l'esdeveniment enregistrat. 
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Per tal de caracteritzar el text amb la temàtica del documental s’ha decidit que aquest apareix 

nítid i llegible i poc a poc es va difuminant fins a quedar totalment indefinit, illegible i 

acabant amb una transició de color a negre. És una manera que l’espectador s’involucri més 

amb els protagonistes i que es posi en els seus ulls. L’efecte triat és Difuminado Gausiano. 

S’ha anat repetint aquest efecte al llarg de tots els moments on apareix una pregunta. 

La tipografia usada per les preguntes és Helvetica Neue fina. És un tipografia senzilla però 

que arriba perfectament a l’espectador. No es volia usar cap tipografia molt carregada ni 

difícil de llegir. El color escollit ha sigut el blanc, sobre un fons de color negre. Fent que 

destaqui i creant un clar contrast.   

Es van combinant les imatges de l’entrevista del Pere amb l’entrevista de la seva dona, ja 

que aporta informació rellevant i ho reforça encara més. És molt enriquidor que en un 

documental es visualitzin entrevistes de familiars, amics o companys del protagonista de la 

història donant el teu propi punt de vista.  

S’ha decidit que de manera que el documental sigui més ric i dinàmic s’utilitzarà la càmera 

lenta o càmera ràpida com a transició en alguns moments del documental, acompanyat tota 

l’estona de música. Hi ha moments que el tall d’una imatge a l’altre és molt brusca pel que 

fa a l’àudio, per tant s’ha deixat que el vídeo i l’àudio durin una mica més mentrestant 

s’escolta la música de fons, fent així que el canvi d’un tall d’imatge a l’altre sigui més suau 

i dissimulat. 

Una eina molt útil del Final Cut són els efectes que incorpora, juntament amb les transicions.  

L’efecte que s’ha utilitzat ha sigut el Enfoque i la Máscara de figura. El que s’ha volgut 

transmetre és la sensació de perdre la vista, mentre el Pere ho va descrivint. S’ha trobat molt 

interessant reforçar la seva explicació amb una demostració, per a que l’espectador pugui 

entendre-ho més. S’ha utilitzat el Enfoque per a que la imatge anés de nítid a desenfocat. La 

Máscara de figura s’ha utilitzat per a crear un contorn negre al voltant de la pantalla, i a 

mesura que avança el vídeo aquest contorn negre es va fent més gran fins arribar al punt que 

només es veu un cercle al mig de la pantalla amb la imatge real, fins que el negre ho ocupa 

tot. 
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Fig 6.8. Fotogrames representants de l’efecte de pèrdua de visió 

S’ha anat combinant imatges del Pere i de la dona, juntament amb imatges extres de primers 

plans del Pere, de la ONCE quan està treballant...  

El segon sub-apartat dins de la presentació ha sigut el de “Com  va ser el canvi? Com et 

trobaves psicològicament?” En aquest apartat s’ha seguit una estructura similar, imatges del 

Pere a l’entrevista, imatges de recurs seves i combinant trossos d’entrevista de la seva dona 

i la seva filla.  

L’última pregunta dins del primer apartat ha sigut: “Hi ha quelcom que t’imaginis amb 

moltes ganes?” En aquest cas s’han combinat imatges del Pere a la ONCE amb imatges del 

Pere a casa seva, ja que parla d’un tema familiar per tant l’espectador a través de les imatges 

es pot imaginar el Pere en un context més familiar. 

 

 

 

 

Fig 6.9. Timeline del capítol Presentació d’en Pere 

 

2àVida laboral i temps d’oci 

S’inicia el capítol amb un timelapse, igual que al primer apartat. En aquest cas s’ha escollit 

un timelapse exterior on es veu l’entrada de la ONCE. És una forma de contextualitzar, ja 

que seguidament es parla de la seva vida laboral, la qual està directament vinculada amb la 

ONCE.  



Desenvolupament 65 

Es poden diferenciar dos apartats importants: la vida laboral i els seus hobbies. 

Per una banda s’introdueix, igual que el primer capítol, la pregunta a través del text que surt 

a la pantalla. La primera pregunta és “Quina és la teva professió?”, on s’intercalen imatges 

seves de l’entrevista amb imatges de la ONCE treballant. L’altre pregunta és “Fas ús de les 

noves tecnologies i les seves adaptacions?”. Aquí s’ha incorporat un exemple pràctic on el 

Pere fa ús del ordinador portàtil i l’espectador pot escoltar i visualitzat el funcionament del 

programa especial de veu que utilitzen les persones invidents.  

Per altra banda l’altre tema a tractar són els hobbies. En aquest cas s’introdueix la pregunta 

“Tens algun hobbie?”. Aquí s’han escollit imatges d’en Pere a la ràdio combinant-les amb 

imatges de l’entrevista. Per tal que l’espectador s’involucri més s’ha escollit un tros de vídeo 

on el Pere comenta una anècdota en el programa de ràdio de tertúlies. S’ha escollit aquest 

tros juntament amb l’àudio real, per a que l’espectador visualitzi com és comentar el 

programa, com si fos en directe.  

Per finalitzar aquest apartat s’ha conclòs amb dues entrevistes de companys de feina del 

Pere. 

 

 

 

 

Fig 6.10. Timeline del capítol Vida laboral i temps d’oci d’en Pere 

 

3à Mirem endavant 

S’inicia el capítol amb un timelapse de núvols en moviment. S’ha escollit aquest vídeo ja 

que es una manera de representar el pas del temps, dels dies... relacionant-ho al tema a 

tractar, el futur. 
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És el capítol més curt de tots. Es mostra la pregunta “Com et veus de cara el futur” i a 

continuació es veu l’opinió del Pere i de la seva filla respecte això. Per acabar, s’ha escollit 

una frase representativa i s’ha combinat amb imatges del Pere. 

 

 

 

 

 

Fig 6.11. Timeline del capítol Mirem endavant d’en Pere 

6.3.2.2 Vídeo d’en Guille 

1à Presentació:   

S’inicia el vídeo de la mateixa manera que en el vídeo del Pere, amb un timelapse on es 

visualitza gent caminant amunt i avall. S’ha afegit un efecte de “difuminat” i es pot veure 

com la imatge es va transformant de totalment nítida a totalment borrosa. S’ha escollit aquest 

efecte ja que està relacionat amb la temàtica del documental, el fet de no veure-hi bé. 

Començar directament amb l’entrevista era massa brusc per tant s’ha trobat interessant afegir 

aquest timelapse contextualitzant la societat en general. 

El vídeo comença amb el propi Guille, descrivint-se a ell mateix. S’ha utilitzat la imatge 

base de l’entrevista principal que es va dur a terme a la ONCE.  

A continuació s’intercalen imatges de les entrevistes realitzades a la mare i el pare d’en 

Guille. Es comença parlant de la malaltia, per tant és interessant que els familiars més 

propers aportin informació extra, ja que van viure-ho en primera persona i poden explicar 

detalls i informació extra que el propi Guille pot haver no explicat. Al quedar-se cec des de 

petit, s’ha decidit afegir imatge extres del Guille de quan era petit, contextualitzant 

l’espectador i fent una referència visual al que s’està explicant.  
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Com ja s’ha dit anteriorment, s’ha fet ús de títols amb la pregunta a tractar, ja que en alguns 

casos no quedava massa clar. En el cas del Guille les preguntes que apareixen en pantalla, 

en el primer capítol de Presentació, són: Com va ser el canvi?, Que veus? Ho pots descriure? 

, Com va ser el procés psicològicament?  

En aquest primer capítol de Presentació, al tractar-se d’un tema personal s’ha decidit 

involucrar només als familiars més propers (com són el pare i la mare), ja que tracten temes 

directes del Guille. 

De la mateixa manera que en el vídeo del Pere, s’ha volgut representar la pèrdua de visió del 

Guille mentre ell ho va descrivint. S’ha fet ús dels efectes “Radial” i “Gausiano”, represent 

així el canvi de nítid a borrós, i acabant finalment amb una fosa a color negre fent veure que 

el que s’està duent a terme és l’acció de tancar els ulls. 

 

Fig 6.12. Fotogrames representants de l’efecte de pèrdua de visió 

En l’última part de la Presentació s’ha decidit escollir imatges del Guille fent esport i amb 

els amics, ja que parla sobre la inclusió i acaba amb una frase positiva, per tant s’han afegit 

imatges de recurs que representin el positivisme i on es vegi el Guille en un àmbit còmode 

com es l’esport i el companyerisme.  

A més a més, és una bona manera de tancar el primer capítol ja que introdueix de manera 

molt superficial el tema que es parla al segon capítol (el temps d’oci i l’estudi). Es pretén 

que d’aquesta manera l’espectador tingui ganes de saber més coses sobre la vida del Guille 

i vulgui avançar i seguir veient el documental.  
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Fig 6.13. Timeline del capítol Presentació d’en Guille 

2à Estudis i temps d’oci 

De tal manera que en el vídeo del Pere es comença el capítol amb un timelapse de la ONCE, 

en el vídeo del Guille s’ha decidit introduir el capítol amb un timelapse que es va gravar 

durant l’estada d’Erasmus a Newcastle Upon Tyne. Està filmat al costat de la universitat de 

Newcastle, i es veu gent caminant i un monument al mig. 

En aquest apartat es comença parlant dels seus estudis, del braille, de les eines que utilitza 

per estudiar... En tot moment es veuen imatges extres del Guille, a la biblioteca, treballant 

amb l’ordinador...  

Després s’introdueix un dels temes mes importants pel Guille, l’esport, el seu principal 

hobbie. Es tenen moltes imatges d’aquest apartat, del Guille jugant, dels seus companys de 

goalball, del crossfit... per tant s’ha decidit utilitzar-ne el màxim material possible. A més a 

més, s’ha fet ús d’imatges sense cap mena d’element sonor extra, de manera que l’espectador 

pot escoltar l’àudio del vídeo sense cap altre element que el modifiqui. Això es degut a que 

el goalball, l’esport que el Guille practica, utilitza una pilota amb un cascavell a dins. La 

intenció és que l’espectador pugui apreciar el soroll d’aquesta, per això abans que es 

visualitzi el Guille parlant s’han afegit aquestes imatges de gent jugant, a més a més que 

serveixen per a contextualitzar i per a afegir un moment més tranquil, sense veu en off. 

Al tractar temes com l’esport, no hi ha ningú millor que persones com el seu entrenador o 

company de goalball per a parlar-ne. S’ha afegit dos talls d’entrevista del seu entrenador de 

Crossfit i del seu amic de goalball. 

Per finalitzar el capítol s’ha escollit tractar un tema com és el transport públic a Barcelona, 

ja que es creu que té un pes suficient com per a formar-ne part dins del documental. En 
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aquest cas s’han escollit les imatges del Guille caminant al Metro de Barcelona, a més 

d’imatges en càmera ràpida des de l’andana d’una estació de Metro. 

 

Fig 6.14. Timeline del capítol Estudis i temps d’oci d’en Guille 

3àMirem endavant 

S’inicia el capítol amb un timelapse de núvols en moviment. S’ha escollit aquest vídeo ja 

que es una manera de representar el pas del temps, dels dies... relacionant-ho al tema a 

tractar, el futur. 

És el capítol més curt de tots. Es mostra la pregunta “Com et veus de cara el futur” i a 

continuació es veu l’opinió del Guille, de la seva mare i del seu pare. Per acabar, s’ha escollit 

una frase representativa i s’ha combinat amb imatges del Guille. 

 

Fig 6.15. Timeline del capítol Mirem endavant d’en Guille 
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6.3.3 Per acabar 

Es podria dir que aquest capítol és com la conclusió pel que fa a l’estructura narrativa del 

documental.  

Es tenia dos propostes diferents per aquest apartat. Per una banda, es demanava que 

apareguessin els dos protagonistes en l’entrevista que es va dur a terme a la ONCE, escollint 

les imatges on els dos discutien i debatien diferents temes. Es va revisar tot el material on el 

pla principal era un pla general del Pere i el Guille, asseguts un al costat de l’altre. Hi havia 

molt material on els dos opinaven, per tant era difícil decidir quines imatges posar. 

El principal problema era que hi havia molt material gravat d’ells dos però no tant d’imatges 

de recurs, per tant s’havia de buscar alguna solució ja que visualment era molt avorrit 

col·locar només pla generals d’ells dos tota l’estona. 

Es va elaborar una conclusió on es parlaven diferents temes de la societat i algunes curiositats 

o anècdotes, però després de visualitzar el material realment es va veure que no funcionava, 

era massa llarg, massa monòton i no enganxava.  

Finalment es va decidir fer un vídeo més curt, ja que es creu que després dels vídeos de tota 

la vida dels protagonistes el final havia de ser alguna cosa curta, dinàmica i que cridés 

l’atenció. Mirant i remirant tots els vídeos es va decidir que era interessant incloure els 

trossos de vídeo on tant en Pere com en Guille donen consells a la gent que està en la mateixa 

situació que ells, de manera directa, però també per a tota la societat que un dia pot esdevenir 

amb aquesta discapacitat o conèixer algun familiar o amic que es trobi en la situació 

esmentada. 

S’ha decidit començar el vídeo amb un tros d’entrevista on es veuen els dos protagonistes 

parlant entre ells, de tal manera que així l’espectador es situa, sap que la localització que a 

continuació sortirà es la ONCE i que per primer cop surten els dos personatges junts. 

Després d’aquest tall de vídeo curt s’introdueix la pregunta en qüestió: “Quin missatge 

donaríeu a la gent que es troba en la mateixa situació que vosaltres?”. A partir d’aquí 

s’inclouen els dos trossos d’entrevista on els protagonistes responen. En primer lloc es 

visualitza en Guille contestant i després en Pere. Durant els dos trossos, a més a més es 
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combinen primers plans de cadascun d’ells en el moment que estan parlant, i imatges que 

reforcen el missatge que volen ensenyar a la societat.  

Finalment, s’ha decidit acabar l’apartat de la mateixa manera que ha començat. Amb imatges 

del Pere i el Guille rient, parlant entre ells i donant un missatge de positivisme i bon rotllo. 

 

 

 

 

Fig 6.16. Timeline del capítol Per acabar 

6.3.4 Descobreix l’experiència  

Els altres dos vídeos que s’han elaborat són els de “Descobreix l’experiència”. Es tracta de 

dos vídeos extres on l’espectador pot visualitzar com les pròpies integrants i creadores del 

projecte s’han posat a la pell dels protagonistes i han experimentat el fet d’utilitzar les noves 

tecnologies sense veure-hi.  

Per una banda s’ha creat un vídeo on la Rosa Vallespinós, amb un antifaç als ulls, ha 

d’intentar obrir el software Word i teclejar amb el portàtil una frase. 

En segon lloc, a l’altre vídeo es visualitza la Joana Balagué amb l’iPhone del Guille, amb 

l’objectiu d’agregar el telèfon de la Rosa i enviar-li un missatge de veu a través de l’aplicació 

del Whatsapp.  

En tots dos vídeos està present el Guille, qui ajuda i guia a les dues per on moure’s i com 

dur a terme l’acció a realitzar.  

Tant per un vídeo com l’altre s’ha seguit una estructura similar. Per fer-lo dinàmic i ràpid, 

ja que el vídeo original durava més de 15 minuts, s’ha escollit els trossos interessants 

combinant-los amb talls a càmera ràpida per a que l’espectador interpreti que va passant el 

temps. A part del pla general del Guille i la Joana o la Rosa, es va combinant amb primers 

plans del aparell tecnològic en qüestió o primer plans de la cara, de les mans...  
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Aquests dos vídeos no formen part de l’estructura narrativa del documental, sinó que és una 

de les coses extres, la qual l’espectador podrà visualitzar només si ell ho vol. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.17. Timeline del capítol Descobreix l’experiència 

6.3.5 Àudio 

Pel que fa a la postproducció d’àudio s’ha utilitzat el programa Audition del pack Adobe i el 

mateix Final Cut, ja esmentat anteriorment. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.18. Interfície del software d’àudio Audition 

 



Desenvolupament 73 

S’ha utilitzat l’efecte que incorpora el programa Audition: Reducción de ruido, entre d’altres 

(depenent del grau de soroll de fons que s’escoltava)  

En tots els àudios s’ha controlat el nivell i en la majoria s’ha amplificat per tal que sigui 

major, augmentant els decibels (dB). 

Pel que fa al Final Cut, tot i ser un software d’edició d’imatges principalment, també 

incorpora eines de millora de so, les quals han sigut de gran ajuda.  

Primer s’han millorat tots els àudios amb l’Audition, i un cop importats al Final Cut allà s’ha 

fet un últim repàs a tots els àudios, un per un, igualant els seus nivells i eliminant algun soroll 

de fons que podia haver quedat.  

Les opcions del final Cut que s’han afegit als àudios són les següents: Intensidad, 

Eliminación de Ruido de fondo i Eliminación de zumbido. Depenent de l’àudio s’ha corregit 

afegint una o més d’aquestes millores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.19. Millores d’àudio incorporades del Final Cut Pro X 

6.3.6 Interactivitat 

L’element que defineix aquest projecte com a innovador és la interactivitat. Com ja s’ha dit, 

no es tracta d’un documental tradicional, sinó que la feina extra i diferent recau en aquest 

element nou.  
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Prèviament es disposa d’un guió amb l’estructura d’aquesta interacció i els elements que ha 

d’incorporar.   

Tot i que el guió, tant literari com tècnic, es creïn a la pre-producció, és essencial que en la 

post-producció es tinguin en compte, ja que és a partir d’allà on es crea el muntatge, tant del 

documental com de la interacció en si.  

Per tal que sigui dinàmic, a continuació s’explica l’estructura d’aquest projecte interactiu, a 

la vegada que es comenta com s’ha dut a terme. 

S’inicia el projecte amb el vídeo dels ulls obrint-se i tancant-se que serveix d’entradeta, ja 

creat anteriorment. Quan aquest s’acaba, un cop apareix el títol “Amb 4 sentits”, s’incorpora 

un botó de PLAY, de manera que dona lloc a l’inici del documental.  

Es visualitza la Introducció i un cop finalitzada l’usuari es torna a trobar amb un botó de 

play on pot llegir la frase “Continuar”. És a partir d’aquí on comença un nivell d’interacció 

més alt.  

Aquesta peça interactiva consta de 2 protagonistes principals, en Pere i en Guille. Un cop 

visualitzada la introducció l’usuari es topa amb una imatge fixa on apareixen els dos 

protagonistes. A baix de cadascun d’ells es troba un botó amb el seu nom corresponent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.20. Interfície del Klynt. Representació del Menú principal 
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Un cop aquí l’usuari té el control de poder escollir quina de les dues històries vol veure.  

Quan l’usuari arrastri el mouse damunt del botó, apareix un text damunt del personatge 

contrari, amb una petita descripció del personatge el qual s’ha fet click. El mateix passa amb 

l’altre personatge.  

Tota la interfície visual d’aquest menú s’ha creat amb el Photoshop CC, ja que és l’eina més 

adient i útil per crear aquest tipus d’edició en imatges fixes. 

A continuació s’observa com són els menús on apareix la descripció de cada personatges.  

 

 

 

 

 

Fig 6.21. Menús individuals, creats amb Photoshop 

Amb això, l’usuari té una petita idea sobre cadascun dels personatges. A partir d’aquí té el 

poder de decidir cap a quina història vol tirar: la del Guille o la del Pere. Quan l’usuari faci 

click damunt del botó apareix una pantalla diferent, ja sigui una història o l’altre, es veu el 

personatge a la mateixa localització, per en aquest cas, sol.  

A continuació, s’explica l’estructura interactiva del Pere. Més endavant es duu a terme el 

mateix però amb la del Guille. 

Història d’en Pere 

Els diferents apartats que hom pot escollir són: Presentació, Temps laboral i temps d’oci, 

Mirem endavant, per acabar i descobreix l’experiència  
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A primera vista és veu una llista amb els diferents apartats, quan l’usuari arrastri el mouse 

damunt, apareix un requadre el qual crea la sensació de botó, fent que l’espectador pugui 

saber que es tracta d’un botó.  

 

 

 

 

 

Fig 6.22. Menú individual d’en Pere 

A continuació s’explica la interactivitat que conté cada apartat, el contingut visual dels vídeo 

ja s’ha comentat anteriorment. 

• Presentació:  

En aquest capítol es troben dos elements extres. El primer es tracta d’un text que remarca la 

informació que es diu al documental. En aquest cas, sobre la malaltia: “Retinosi pigmentaria” 

i simultàniament apareix un botó amb la lletra “i” (d’informació). Aquest botó fa que l’usuari 

sàpiga que es tracta d’un element interactiu. Quan es prem d’amunt d’aquesta “i”, apareix 

un text a la banda esquerra de la pantalla amb informació extra sobre la malaltia. Aquesta 

pantalla extra es visualitza mentre el documental s’està reproduint. Quan es vol, es prem la 

“X” que hi ha a la banda dreta superior, per tancar la finestra.  

Un altre element extra és un altre tipus d’informació. En aquest cas no es tracta d’un text 

reforçant alguna cosa que es diu o apareix al documental, sinó que es tracta d’una curiositat. 

El que s’ha creat és un botó, amb el Photoshop, amb el text “Curiositat”, i col·locant la “i”, 

com abans, per a que l’usuari sàpiga que es tracta d’un element extra. Al apretar, també 

apareix un text a la banda esquerra, seguint el mateix estil que l’anterior. 

• Vida laboral i temps d’oci 

Vídeo extra: demostració de com funciona l’ordinador portàtil, exemple, demostració del 

programa Jauss.  
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Apareix un botó amb el text “Per saber-ne més”,  quan l’usuari clica, apareix el vídeo extra. 

En aquest cas, es para el vídeo base, per a que l’usuari només pugui visualitzar l’extra. Un 

cop acabat es tanca la finestra i el vídeo principal segueix.  

Àudio extra: arxiu de so amb el programa de ràdio sencer on el Pere és comentarista.  

En les imatges on el Pere comenta que un dels seus hobbies és la ràdio, apareix el text 

“Escolta el programa” i un botó en forma de PLAY. Quan l’usuari faci click, el vídeo es deté 

i es té l’opció d’escoltar aquest arxiu d’àudio. Un cop acabat, o quan un vulgui, es tanca i es 

continua visualitzant el documental. 

• Mirem endavant 

En aquest apartat no hi ha cap element extern.  

• Per acabar 

En aquest apartat es troba un element extra al final de tot. Quan s’acaba el vídeo l’usuari 

descobreix un botó de PLAY el qual el condueix a una pantalla la qual no apareix al menú 

principal.  

Aquesta pantalla és la del missatge final, la qual l’usuari només pot visualitzar si ha vist 

l’apartat “per acabar”. Aquesta pantalla del missatge final, incorpora dos vídeos extres en 

els quals els protagonistes parlen des de primera persona cap als espectadors, donant un 

missatge.  

Es visualitza un missatge a través del Skype i un altre a través d’una nota de veu del 

Whatsapp.  

Es creu que aquest apartat és molt enriquidor, tant pel projecte com per la interactivitat. És 

un element interessant i innovador, ja que es veu com els propis protagonistes tenen veu no 

només a través del documental, sinó d’una manera personal i directa cap als espectadors.  

Un cop acabat aquest apartat, si l’usuari continua, va a parar a la pantalla de Descobreix 

l’experiència. 

Aquesta pantalla també és molt interessant, ja que en aquest cas són les pròpies creadores 

del documental interactiu les que participen al documental. El públic, en aquest cas, veu com 
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les dos autores es posen a la pell del Guille i intenten utilitzar les noves tecnologies des del 

punt de vista d’una persona invident. 

L’usuari pot escollir quin dels dos vídeos decideix escollir, ja sigui el de la Rosa Vallespinós 

o la Joana Balagué, les dos creadores del projecte. 

Història d’en Guille 

Pel que fa a la interactivitat de l’altre personatge, en Guille, és similar a la d’en Pere, per tant 

només s’explica allò nou. 

Els diferents apartats que hom pot escollir són els mateixos: Presentació, Temps laboral i 

temps d’oci, Mirem endavant, per acabar i descobreix l’experiència. 

A primera vista és veu una llista amb els diferents apartats, quan l’usuari arrastri el mouse 

damunt, apareix un requadre el qual crea la sensació de botó, fent que l’espectador pugui 

saber que es tracta d’un botó.  

 

 

 

 

Fig 6.23. Menú individual d’en Guille 

A continuació s’explica la interactivitat que conté cada apartat, el contingut visual del vídeo 

ja s’ha comentat anteriorment. 

• Presentació  

Pel que fa aquest capítol, el grau d’interactivitat és igual que en el Pere, amb la diferència 

del primer text que apareix, el nom de la malaltia, que en aquest cas és: “Retinoblastoma 

bilateral”.  

Pel que fa a la manera que es crea la interacció, no hi ha res a afegir. 

• Estudis i temps d’oci 
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Conté dos vídeos extres: un amb la demostració de com funcionen les eines primitives que 

en Guille utilitzava,  l’altre com funciona l’eina actual que utilitza, el portàtil.  

En els dos casos pareix un botó amb el text “Per saber-ne més”,  quan l’usuari clica, apareix 

el vídeo extra. En aquest cas, es para el vídeo base, per a que l’usuari només pugui visualitzar 

l’extra. Un cop acabat es tanca la finestra i el vídeo principal segueix.  

Imatge extra: abecedari Braille. 

Quan el Guille comenta que és el Braille, apareix una mena de botó rodó, indicant que 

aquella zona és interactiva. Quan l’usuari arrastri el mouse damunt, apareix de forma 

automàtica una imatge de l’abecedari Braille. Aquest imatge reforça el que el Guille està 

explicant, a més a més és una manera amena de donar informació visual extra. 

Els apartats MIREM ENDAVANT, PER ACABAR i DESCOBREIX L’EXPERIÈNCIA 

tenen la mateixa interactivitat que en el cas d’en Pere. 

A l’apartat PROPOSTA ESTÈTICA(7.3) s’aprofundirà en l’aspecte visual que s’ha seguit 

durant tot el projecte interactiu.  

Fig 6.24. Exemples d’elements interactius incorporats en el documental interactiu 
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Cal destacar que en tot moment s’ha vetllat per què l’usuari sàpiga en quin punt del documental es 

tracta. És per això que en tots els capítols d’aquest producte interactiu s’han incorporat botons amb la 

funció de fletxa, per a que l’usuari pugui tirar endavant o endarrera. Quan l’usuari passa el mouse per 

damunt d’aquest botó, surt el text amb el nom del capítol corresponent, per tant l’usuari pot saber quin 

camí seguirà si prem aquell botó. Es pot apreciar els dos estats del botó a la figura 6.35., quan està en 

repòs i quan el ratolí passa damunt. Quan clica automàticament apareix el capítol escollit 

 

 

 

 

 

Fig 6.25. Exemple interactivitat dels botons. 

També, és molt important l’usabilitat, com bé s’ha comentat en el marc teòric. És per això que també 

s’ha incorporat un menú a la part inferior esquerra on l’usuari, en tot moment, podrà tornar el menú 

principal o bé als menús individuals (ja sigui d’en Pere o d’en Guille). És un element molt útil ja que 

ajuda a l’usuari pugui decidir anar a qualsevol dels menús principals i no haver-se d’esperar fins al final 

per tornar a l’inici o bé per anar a la història de l’altre personatge. 

 

 

 

Fig 6.26. Exemple del menú inferior (footer) 

6.3.6.1 Aspecte tècnic del Klynt 

El software Klynt és l’utilitzat per crear i dissenyar projectes multimèdies interactius.  

Cal destacar que mai anteriorment s’ha fet ús d’aquest programa ni de cap altre similar amb 

les mateixes funcionalitats, es tracta d’un món completament nou per l’autor d’aquest 

projecte. És per això que es creu convenient fer un petit resum per les diferents possibilitats 
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tècniques que ofereix aquest programa, per a que es vegi com hi ha hagut una recerca prèvia 

per tal de conèixer bé el funcionament. 

• STORYBOARD 

La forma en que es treballa és a través d’una mena de Storyboard, com si fos un Mindmap 

on es pot organitzar l’estructura narrativa. Es podria dir que és la interfície principal, on un 

pot visualitzar totes les seqüències. Per tant, el que es pot fer és crear una seqüència nova, 

modificar-ne algunes propietats com el nom, descripció..., afegir links entre seqüències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.27. Storyboard del documental creat, Klynt 

 

 

• MEDIA LIBRARY 

Permet editar el projecte amb text, imatges, àudios, vídeos i altre contingut (vídeos de 

youtube, google maps...) És important saber en quin format han d’estar els arxius, ja que en 

el cas del vídeo no permet arxius .mov.  
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Tots aquests elements es visualitzen a la llibreria, la qual es troba tant al storyboard com a 

l’edició individual de cada seqüència.  

La llibreria permet visualitzar l’arxiu, ja sigui imatge, vídeo, so... abans d’agregar-lo al 

nostre projecte. 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.28. Llibreria del software Klynt, del projecte creat 

• EDITOR DE SEQÜÈNCIES 

En aquesta interfície és on pots editar les seqüències del teu projecte afegint els elements al 

timeline i ajustant les seves propietats. L’editor de seqüència està dividit en tres parts 

principals: 

1: La escena, per posicionar els elements. Aquesta part l’anomenen: WYSIWYG (What you 

see is what you get).  

 

 

 

 

 

Fig 6.29. Visualització de l’escena, programa Kynt 
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2: El panell de propietats, a la dreta, on pots modificar els ajustos de cada element. 

 

 

 

 

 

 

Fig 6.30. Visualització del panell de propietats, programa Klynt 

3: El timeline, a la part inferior, per manejar els elements corresponents amb el temps i 

l’ordre d’aparició.  

 

 

 

 

Fig 6.31. Visualització del timeline del programa Klynt 

 

• EDICIÓ INTERACTIVA 

Aquest panell d’edició interactiva permet activar accions en base al comportament dels 

usuaris. Aquestes interaccions d’un o diversos elements de la seqüència (imatge, vídeo, 

text...) modifiquen les seves propietats de diferents maneres: al passar el ratolí per damunt, 

al fer click o al passar-lo pel costat.  

Amb aquestes interaccions es poden modificar i afegir moltes coses, per exemple, reproduir 

un so quan es fa clic a una imatge o canviar l’estil d’un element quan arrastres el ratolí per 

damunt, etc.  
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En el cas del documental a realitzar, s’han fet ús d’aquests interactivitats pel que fa a tots els 

botons que apareixen durant el transcurs dels vídeos. S’han afegit vídeos extres, imatges que 

apareixen quan passes al ratolí per damunt d’un element i també sons extra quan cliques al 

botó de play, entre altres. 

Potser aquesta és tracta de l’eina més complicada del Klynt, o bé de les més completes. Per 

tant es creu convenient fer una petita explicació del seu funcionament. 

Quan es vol afegir interactivitat a un dels elements de l’escena, es fa clic amb el botó dret en 

aquest i s’escull l’opció “Edit interactions”.  

 

 

 

Fig 6.32. Visualització de l’edició interactiva, programa Klynt 

Un cop escollit, s’ha de decidir quin tipus d’esdeveniment es vol per activar la interacció. 

Les opcions (en anglès) són: Click, Rollover i Rollout. Un cop escollit apareix una nova 

pantalla, on es pot seleccionar l’element que es veurà afectat amb la interactivitat, el tipus 

d’acció (estil, posició, mida, etc.), els paràmetres, els valors, la durada, el temps...  

 

Fig 6.33. Visualització dels diferents paràmetres d’interacció, programa Klynt 
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• Responsive Player 

Una funcionalitat que té el Klynt és la de “Responsive Player” que permet que el públic ja 

sigui que observi el projecte creat en un ordinador, una tablet o un telèfon mòbil, es pot 

administrar el comportament del contingut de tal manera que s’adapti perfectament a 

qualsevol mida de la pantalla.  

6.4 Problemes i consideracions 

Cal esmentar algunes petites consideracions que s’han tingut en compte a l’hora de dur a 

terme l’edició. 

En la part de producció, pel que fa a la gravació, va haver-hi un seguit de problemes el dia 

de la gravació de l’entrevista principal, a la ONCE. Una de les càmeres va deixar de 

funcionar, la qual s’utilitzava per filmar elements extres, primers plans, recursos, 

d’ambient... És per això que el pla de l’entrevista sempre és el mateix. Només hi ha un pla, 

ja sigui pel Pere o pel Guille, o conjunt. Això ha tingut conseqüències a l’edició ja que només 

es disposava d’aquest tipus de pla. En el cas que la càmera no hagués deixat de funcionar, 

es podrien utilitzar més plans recursos, fet que faria que visualment fos més ric i dinàmic. 

Tot i així s’ha fet el màxim per a utilitzar els plans recursos. Per sort, al crear la interactivitat 

s’han afegit elements interactius en moments on el vídeo era més monòton, creant així un 

element extra.  

Un altre problema va ser que la localització buscada tenia un quadre a la paret, on es reflectia 

el que passava davant. Això va ser un problema que s’hagués hagut de solucionar al moment, 

però no es va tenir constància fins després. És per això que en molts talls de l’entrevista, la 

qual és el lloc on els protagonistes expliquen les seves històries, es veia el reflex de la sala, 

per tant hi havia moviments. Això no quedava bé visualment, despistava a l’espectador, etc. 

Per tant, tot i ser una feina molt lenta i laboriosa, es va decidir afegir màscares per tal de 

dissimular aquest error. Es va intentar col·locar màscares al quadre, tot i que hi ha alguns 

petits fragments que ha sigut més difícil, però en general es creu que s’ha solucionat força 

bé aquest problema. 



86	 Amb quatre sentits: Producció i post-producció d’un documental interactiu – Memòria 

 

Fig 6.34. Ús de l’eina de màscara, Final Cut Pro X 

Per últim, una altra consideració que s’ha tingut en compte ha sigut les zones de seguretat 

del títol.  

Com a norma general, les televisions no projecten les dimensions completes d’un film. 

Pràcticament sempre es limiten a mostrar una porció més petita del veritable quadre 

d’imatge. Mitjaçant una guia visual que representi l’àrea que podria veure’s retallada, es pot 

garantir que allò que un crea pugui ser visualitzat a tot arreu. Per tant, ha calgut tenir en 

compte aquest aspecte.  

El mateix software d’edició té una opció per a visualitzar la pantalla amb aquestes guies. 

Això s’ha utilitzant principalment pels chyrons i textos que apareixen a la pantalla.  

S’ha de dir que no s’havia tingut en compte, però posteriorment es va modificar i es va tornar 

a exportar amb aquest problema solucionat. 
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Fig 6.35. Visualització del quadre amb les zones de seguretat del títol, Final Cut Pro X 

6.5 Conclusions de l’etapa de post-producció 

Després de tot el procés realitzat es creu necessari una petita explicació sobre les possibles 

millores o solucions que es durien a terme cara al futur. 

Pel que fa a l’edició del documental. S’ha dut a terme tot el muntatge d’aquest, s’han creat 

els diferents vídeos que es requerien i s’ha fet el millor treball que s’ha pogut per a que el 

resultat d’aquests sigui satisfactori i òptim. L’edició d’una peça audiovisual és un aspecte 

molt personal, i està clar que es poden obtenir mil resultats diferents. S’ha fet, dins dels 

coneixements i tot el possible, fer que aquest sigui ric visualment, sigui entretingut i no 

monòton.  

Hi ha alguns trossos en els quals abunda força el típic primer pla d’entrevista, i és cert que 

en la història del Guille l’edició ha sigut més rica que en la del Pere, però això es un procés 

que està directament influenciat amb les imatges que s’han obtingut. Pel que fa a les imatges 

d’en Guille s’ha observat que n’hi havien moltes més, per tant era més fàcil afegir plans 

extres i fer més talls per crear més dinamisme. En canvi, en el Pere, hi havia una falta de 

plans extres, de recursos, i per això s’han hagut d’incorporar més plans d’entrevista, fent que 

hi hagi punts on visualment siguin pobres. Per tant, es contempla que cara al futur, s’haurien 

de gravar alguns plans extres, per poder incorporar-los al documental creant un major 

dinamisme i fent que aquest sigui més ric visualment. 

Hi han altres aspectes que no s’han pogut dur a terme, els quals no tenien influencia directa 

al resultat final però que es contempla que cara a un futur, es durien a terme per tal de millorar 
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el resultat. És el cas de l’etalonatge, el procés de correcció de la intensitat del color de cada 

pla d’una pel·lícula per a donar continuïtat visual al conjunt, no era un dels objectius 

principals a dur a terme. Tot i que es tenia la intenció, però finalment per falta de temps i 

altres factors, no s’ha pogut realitzar per tant es contempla que aquesta tasca es duria a terme 

més endavant, contractant un professional.  

Pel que fa l’àudio, es creu que el resultat ha sigut positiu. No es disposava d’un material 

professional ni d’excel·lent qualitat, però amb el material utilitzat i la post-producció d’àudio 

realitzada el resultat ha sigut favorable, fent que aquest sigui totalment comprensible per 

l’espectador.  
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7. Concepció global 

7.1. Sinopsi 

El documental tracta sobre el dia a dia d’una persona invident. Consistirà en passar un o dies 

sencers al costat d’aquesta persona i així poder veure de ben a prop el seu comportament, les 

dificultats a les quals s’enfronten aquestes persones, com es relacionen, com actuen davant 

de situacions difícils… 

Es tracta de fer veure a l’espectador que aquestes persones, tot i tenir una discapacitat, no 

significa que són diferents, sinó al contrari. El que es pretén involucrar i el missatge final 

que  vol transmetre és que aquestes persones poden tenir una vida igual de normal i de feliç 

que qualsevol altre persona. Es pretén ensenyar i mostrar un missatge d’optimisme. 

Es vol captar moments importants de la seva vida des dels nostres propis ulls i sense influir 

en les seves accions. 

A més, a part de tenir un contacte directe amb aquesta persona també es parlà amb el seu 

entorn més proper, és a dir: familiars, companys de feina, amics... Per a tenir un altre punt 

de vista i informació propera sobre aquesta persona. 

Es duran a terme entrevistes, tant a la persona pròpiament com al seu entorn proper, per a no 

perdre’s cap detall important. 

Tanmateix, per gaudir de més informació i crear un documental més amè s’afegeix 

interactivitat, la qual cosa permetrà a l’espectador gaudir d’informació extra mentre 

visualitza el visionat i participa de manera activa en aquest, decidint l’ordre i el què vol 

veure.  

7.2. Narrativa 

La història principal s’estructura en tres parts: introducció, nus i desenllaç. La introducció 

s’estén des del principi del documental, on es contextualitza a l’espectador sobre els dos 

personatges. Des d’un principi es comença mostrant els familiars i companys dels 

protagonistes, creant així un ambient proper i familiar on l’espectador pugui començar a 



90	 Amb quatre sentits: Producció i post-producció d’un documental interactiu – Memòria 

conèixer una mica més de la vida dels dos personatges, els quals s’introduiran personalment 

per a que els coneguin una mica més. 

A partir d’aquí s’inicia la interactivitat. Un cop acabada la introducció es dona lloc al nus de 

la història, on l’espectador por escollir quina història visualitzar (la del Guille o la del Pere) 

A més a més, dins de cada personatge hi ha també un altre menú amb els diferents temes que 

es poden veure.  

Cada història està dividida en 5 apartats: Presentació, Temps Laboral i Temps d’oci / Estudis 

i temps d’oci, Mirem endavant, Per acabar... i Descobreix l’experiència. L’espectador pot 

escollir que visualitzar i tornar endarrere o endavant en qualsevol moment. 

El desenllaç del documental el trobem a l’apartat Per acabar, on seguidament es veu un 

missatge final sorpresa que l’espectador no espera.  

7.3 Proposta estètica 

El punt més difícil del projecte és crear un estil visual propi i que no té perquè assemblar-se 

als referents analitzats. Es tracta de buscar un estil propi i seguir la línia d’estil d’aquest en 

futurs projectes. 

El dinamisme del projecte s’obté a través del canvi de plans, veus en off i la interacció 

afegida. L’espectador compta amb informació extra per enriquir els seus coneixements. A 

més a més, l’espectador passa de ser passiu a interaccionar amb el documental i escollir tota 

aquella informació que vol o no vol veure. Es proposa un estil clàssic, senzill i intuïtiu. Els 

desplegaments de pantalla senzills amb el text o imatges que segueixen el mateix estil que 

les imatges del documental. El text, clar i fàcil d’entendre utilitzant un color apropiat per a 

la seva ràpida lectura.  

Pel que fa els botons, es proposa utilitza paraules en comptes de botons en si. És a dir, que 

la pròpia paraula treballi com a link per a enllaçar els diferents capítols i apartats del 

documental. Un tipografia clara i senzilla que destaqui sobre el fons.  

És important que tant en l’edició del documental com en la creació dels elements interactius 

hi hagi una cohesió pel que fa a l’estil visual. Els elements gràfics, els títols, els chyrons, els 

textos, els botons... Han de seguir el mateix estil, fet que fa que s’uniformi tot d’una manera 
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conjunta, i que l’espectador relacioni aquests elements com a un conjunt d’un mateix 

producte. 

Tot seguit es mostra l’estil que s’ha creat, els elements comuns i altres aspectes pel que fa al 

grafisme. 

Pel que fa als colors, s’ha decidit que cada personatge es caracteritza per un color determinat. 

Blau, en el cas del Guille i verd en el cas del Pere. Això s’ha escollit ja que a la introducció, 

quan els familiar parlen d’ells, era una mica complicat saber de qui dels dos estaven parlant, 

per tant es va tenir la idea que els chyrons fossin de colors diferents i apareguessin de dos 

llocs diferents, per diferenciar l’un de l’altre.  

Aquesta diferenciació s’ha estès al llarg del documental. Per tant, tots els chyrons que fan 

referència al Guille són de color blau, i els que fan referència al Pere són de color verd. 

 

 

 

 

Fig 7.1. Exemples dels chyrons creats i utilitzats al documental 

Aquest aspecte del color s’ha dut a terme en la interactivitat del documental.  

A l’hora de crear els botons o les imatges de fons representatives s’han utilitzat aquests dos 

colors depenent de si es tractava de la història d’en Pere o d’en Guille. 

 

 

 

 

Fig 7.2. Exemples dels botons creats pel menú principal d’en Pere 
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Fig 7.3. Exemples dels botons creats pel menú principal d’en Guille 

S’ha decidit canviar lleugerament el to del color, per tal que no sigui tan repetitiu, però 

respectant la coherència fent que tot segueixi la mateixa línia visual, colors blaus pel Guille 

i colors verds pel Pere. 

Hi ha elements extra durant la interacció que constitueixen una sèrie de textos on l’usuari 

pot observar informació extra. Aquests elements estan caracteritzats per un fons i el text 

escrit s’hi col·loca damunt. Pel que fa al fons d’aquests elements també s’ha seguit una 

estructura visual respectant l’estètica i els colors anteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.4. Elements gràfics dissenyats amb el Photoshop 

La tipografia utilitzada per tots aquestes elements gràfics ha sigut “Tsukushi A Round 

Gothic”. Es una tipografia que dóna un aspecte delicat, dolç i bonic, i caracteritzada sense 

serif. S’ha decidit escollir una tipografia sense serif ja que es creu que és més senzilla, arriba 

més al espectador i personalment es té preferència en aquest tipus de fonts.  
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Fig 7.5. Exemple de la tipografia escollida 

7.4 Software 

El software utilitzat per crear la interactivitat ha sigut el Klynt. 

És una eina d’edició i publicació de plataformes dedicada a narracions d’històries 

interactives. Va ser dissenyada per ajudar als autors a crear contingut d’immersió en línia 

utilitzant Internet. Amb Klynt, els autors poden concentrar-se a les plataformes més populars 

d’avui en dia i a les xarxes socials per explorar nous formats narratius sense escriure una 

sola línia de codi. 

És un projecte original de Honkytonk Films, un estudi de producció amb seu a Paris, França. 

Inicialment la plataforma va ser pensada per utilitzar la tecnologia Flash però actualment ha 

realitzat el salt a HTML5. 

La principal característica de Klynt i el que ho fa interessant és la integració de diferents 

eines necessàries per la creació d’un documental multimèdia interactiu.  

La gestió d’aquestes eines és reagrupada a la mateixa interfície, tenint diferents efectes. 

Permet integrar i modificar textos, vídeos i fotos, inserta vídeos Youtube o fins i tot afegir 

funcionalitats per compartir mitjançant Twitter o Facebook. 

Una altre avantatge és el seu control intuïtiu. La utilització de Klynt necessita cers 

requeriments precís en matèria d’ergonomia de web i formats de compressió, però és fàcil 

aprendre’n.  

A més a més permet crear mapes heurístics per construir seqüències i sub-seqüències del seu 

documental multimèdia interactiu. 

L’altre software utilitzat ha sigut el Photoshop CC. Ha sigut una eina molt útil per la creació 

de tots els elements gràfics o textuals. Gràcies al ús d’aquest software ha sigut fàcil crear 

diferents elements amb una similitud i coherència, seguint el mateix estil visual, tant sigui 

de color, de text, de forma...  
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Tots els botons, grafismes, textos, imatges de fons, chyrons... del projecte interactiu s’han 

creat amb aquesta eina.  

Ja es tenia una noció bàsica d’aquest programa, però s’ha pogut profunditzar més en alguns 

aspectes de creació d’aquests elements. 

Els altres softwares utilitzats, ja comentats anteriorment, per tant no s’entra en detalls, han 

sigut el Final Cut Pro X i l’Audition. També s’ha utilitzat el Premiere per alguna cosa 

puntual. 

7.5 Banda sonora 

Pel que fa a la banda sonora s’han escollit cançons ja existents. No es contemplava la 

possibilitat de crear-ne, ni composar-ne de noves,  per falta de temps i de coneixements.  

Totes les cançons triades són cançons amb Creative Commons(CC), la qual cosa permet el 

dret fonamental de redistribuir l’obra amb fins no comercials i sense modificacions.   

Afortunadament existeixen moltes webs públiques amb contingut CC, on un pot navegar i 

descarregar una infinitat de material de forma gratuïta. No cal fer ús de cançons famoses ni 

conegudes, sinó que es poden trobar cançons poc conegudes però molt interessants. 

Principalment la web la qual s’han extret les cançons utilitzades al documental ha sigut 

“Jamendo”, la qual és una comunitat de música independent.  

Pel que fa al tipus de música, s’ha buscat que aquesta sigui purament ambiental, que creï una 

atmosfera positiva, que acompanyi a les imatges, però no que distorsioni ni sigui exagerada.  

Les cançons escollides són instrumentals, sense cap veu, ja que es tracta d’un documental i 

el que es pretén és que l’espectador s’involucri en el que expliquen els personatges, per tant 

qualsevol altre factor com una cançó amb lletra, faria que l’espectador es despistes i no 

entengués bé el missatge a donar.  

La música és un factor importantíssim, i com s’ha dit, ajuda a ambientar. Tot i que s’hagin 

escollit cançons instrumentals aquestes aporten molt, ja que són un element molt ric que 

ajuda a que les imatges que es veuen vagin acompanyades tota l’estona de ritme. Si no hi 
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hagués música en cap moment, el missatge arribaria igual, s’entendria, però seria pobre, 

sense res que marqui un ritme.  

Un altre factor a destacar de la banda sonora és que aquesta acompanya molt aquells 

moments on no hi ha veu al documental, on es veuen imatges exteriors sense cap comentari 

de ningú, també a les transicions, etc. Gràcies a la música aquestes cobren més pes i ritme. 
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8. Conclusions. 

El projecte que s’ha realitzat, el documental interactiu creat, ha complert els objectius que 

s’esperaven. S’ha creat un producte complert i acabat que serveix d’entreteniment i a l’hora 

d’eina didàctica per a que el públic conegui tot el que s’amaga darrera d’una persona amb 

discapacitat, invident en aquest cas. S’ha aconseguit una peça d’estil singular i únic i que 

alhora manté punts precisats de referents en l’estil visual. És important destacar que s’ha 

realitzat el projecte podent arribar a totes les fases metodològiques que s’havien planejat. 

Tot i que han aparegut dificultats i problemes que han fet endarrerir la feina, o bé haver de 

modificar-la, s’ha trobat solucions per a cadascun d’ells. 

El fet d’escollir crear un producte com és el d’un projecte interactiu ha alimentat el propi 

interès, factor important per mantenir la constància i motivació en el procés. Com s’ha dit 

en algun punt anterior del treball, el tema de la interactivitat és un món nou ja que mai 

anteriorment s’havia dut a terme cap activitat relacionada. No s’ha cursat cap assignatura 

vinculada en els 4 anys d’universitat, ni s’ha creat cap projecte interactiu. Això ha sigut un 

motiu de superació. Es creu que amb ganes i interès s’ha arribat als objectius personals 

exposats. El desconeixement sobre aquest tema era tan gran que en un principi hi havia 

manca de coneixements però gràcies al projecte s’han descobert i après nous conceptes i 

formes de crear un producte interactiu. S’ha après la utilització d’un software nou, com és 

el Klynt i s’ha descobert un món molt interessant i a pensar d’una manera no convencional 

en l’edició d’un projecte, per tal d’arribar a resultats més creatius i diferents.  

Per tal de realitzar el projecte ha sigut necessari fer una breu ullada al context històric del 

documental, del muntatge i cercar informació sobre aquest nou gènere més modern, el 

documental interactiu. Ha calgut fer una recerca de les diferències existents entre el 

documental tradicional i el documental interactiu, saber quines són les seves característiques, 

per després dur-les a terme i plasmar-les en el producte final.  

El treball realitzat ha constat de dues parts molt diferenciades: per una banda l’edició 

pròpiament del documental i per altra banda la creació de la interactivitat. Cal dir que la 

primera tasca ha sigut més extensa, ja que hi havia molt material gravat, per tant la decisió 

de quines imatges incorporar, quins talls triar, i com unir-los, va ser una feina laboriosa. Tot 

i això, el fet que es tingués un coneixement previ de la utilització del software és una cosa 
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positiva i ha fet avançar la feina. Pel que fa a la creació de la interactivitat, ha sigut una tasca 

on s’han necessitat menys dies, però ha calgut una recerca prèvia major. S’han hagut de 

visualitzar tutorials i llegir les pautes de la web oficial, per tal de saber com funcionava el 

programa. Sense aquesta recerca la feina hauria anat més lenta ja que es perdria temps 

intentant analitzar com s’havien de dur a terme les coses. 

S’ha après a ser constant en la feina i extreure motivació personal. S’han superat els 

problemes i s’ha trobat solucions per a tot. Un aspecte important de l’audiovisual és tenir 

una ment oberta i no tancar-se a res. En la majoria de projectes audiovisuals es té una idea 

principal de com es vol el producte final, però durant tot el transcurs i recorregut de la creació 

d’aquest, s’ha de saber arriscar, provar coses diferents, i saber que el resultat final pot variar. 

Per tant duent a terme el projecte s’ha hagut de reinventar-se, provar ingredients nous i 

testejar noves combinacions. No existeix una equació perfecta per crear una obra audiovisual 

perfecta. L’important és anar més enllà, superar límits, tenir present que pot haver-hi 

obstacles però ser suficientment fort per superar-los i sobretot fer una feina que a un li agradi 

i el motivi. 

En general, s’està content amb el treball personal dut a terme. Les hores dedicades al treball 

durant aquests mesos han valgut la pena, s’han adquirit coneixements i ha sigut una forma 

d’autoaprenentatge molt valuosa, i s’ha gaudit de tota la fase de postproducció. Un aspecte 

a destacar és la passió que s’ha generat per aquest nou gènere interactiu, fent que l’autora 

del projecte hagi descobert que es tracta d’un món que s’està expandint i que a partir d’ara 

es tingui en ment la realització de nous documentals interactius. 
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1. Planificació. 
Per tal de poder organitzar el projecte, es desenvolupa a continuació un diagrama de Gantt que 

permet planificar totes les tasques a executar tenint en compte el temps que comporta fer-les i la 

dependència que tenen a activitats anteriors. 

Es per això que es desenvolupa una llista amb les tasques a dur a terme i una estimació dels dies 

que es tenen per realitzar-la. Aquest càlcul d’hores és orientatiu tot i que es determina al principi 

del projecte segons les capacitats i coneixements del projectista en les tècniques i software a 

utilitzar.  

En aquesta part del projecte s’inclouen totes les tasques per a realització final d’aquest. És a dir, 

s’inclouen les tasques que ha dut a terme la Rosa Vallespinós, per tal de completar el conjunt de 

tot el projecte. 

	

1.1. Planificació inicial. 

 Tasca Dies 

Preproducció Càsting 

Localitzacions 

Entrevista 

Guió 

 

Producció Gravació casa Guille 

Gravació casa Pere 

Gravació ràdio 

Gravació ONCE 

Gravació Crossfit 

Gravació goalball 

Gravació imatges extra 
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Gravació imatges extra 

Postproducció Edició del documental 

pròpiament 

Creació de la interactivitat 

 

Taula 1.1 Dedicació temporal segons les tasques del projecte Desviacions. 

 

1.2  Diagrama de Gantt 

A partir de les tasques i la seva duració, es mostra l’organització del projecte en funció del temps 

representat en un diagrama de Gantt. A continuació s’observa el primer diagrama de Gantt que es va 

dur a terme. Al apartat 1.3 Desviacions es mostra un diagrama diferent amb canvis que es van dur a 

terme. 
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1.3. Desviacions 

El projecte s’ha seguit, a la mesura del possible, com es va preveure. Tot i així a l’hora de la confecció 

d’imatges i realització d’entrevistes va ser difícil quadrar horaris amb els dos protagonistes, ja que el 

Pere treballa i en Guille va a la universitat i té altres activitats. A més a més, les dues integrants del 

grup treballen i estudien per tant la fase de producció va ser la que més es va retardar, a causa 

d’organitzar-se i trobar dies per a que es pogués gravar. 

Es va haver d’ajustar algunes dates, i es va augmentar els dies necessaris per l’edició.  
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2. Anàlisi de la viabilitat tècnica 

Els recursos tècnics i d’infraestructures que es necessiten per la realització del projecte es poden 

veure en el llistat que hi ha a continuació. Encara que aquest projecte es centri en una part de la 

producció i tota la post-producció, també s’inclou tota la part de preproducció per visualitzar tota la 

feina.  

Recursos tècnics 

FinalCut Pro X (10.2.1) 

Ordinador 

Adobe Premiere Pro 

Adobe After Effects Pro 

Transport 

Targeta SD 32 GB 

Targeta SD 32 GB 

Targeta SD 16 GB 

Targeta SD 16 GB 

Targeta SD 16 GB 

Targeta SD 4 GB 

Targeta SD 4 GB 

Targeta SD 2 GB 

Càmera Canon 500D 

Càmera Canon 500D 

Càmera Canon 500D 



8 Títol del TFG- Estudi de la viabilitat 
	

Càmera Canon 1000D 

Càmera esportiva HD 1080 

Trípode Manfrotto 

Trípode Manfrotto 

Trípode Manfrotto 

Micròfon Beringher B5 

Cable Canon Canon 

ZOOM H4N 

Kit microfonia Rode  

Taula 2.1 Recursos tècnics 

A continuació es mostren les funciones i perfils que s’ha dut a terme en cada fase per a la realització 

d’aquest projecte. També s’inclou les fases que ha realitzat la Rosa Vallespinós per tal de que es 

visualitzi tota la feina.  

Preproducció Guionista 

Productor 

Producció Entrevistador 

Càmera 

Àudio 

Postproducció Muntador de vídeo 

Muntador d’àudio 

Taula 2.2 Funcions i perfils de cada fase 
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2.1 Anàlisi de la viabilitat tècnica ideal  

A continuació es mostra l’ideal per a la producció del projecte.  

Recursos tècnics 

FinalCut Pro X (10.2.1) 

Ordinador MAC 

Adobe Premiere Pro 

Adobe After Effects Pro 

Transport 

Targeta SD 32 GB 

Targeta SD 32 GB 

Targeta SD 16 GB 

Targeta SD 16 GB 

Targeta SD 16 GB 

Targeta SD 4 GB 

Targeta SD 4 GB 

Targeta SD 2 GB 

Càmera Canon 60D 

Càmera Canon 60D 

Càmera Canon 60D 

Càmera GoPro 4 hero 
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Trípode Manfrotto 

Trípode Manfrotto 

Trípode Manfrotto 

Kit Àudio 

Llicència software interactivitat KLYNT 

Taula 2.3 Recursos tècnics ideals 

 

A continuació es mostra l’ideal pel que fa als perfils professionals d’aquest projecte: 

Preproducció Guionista 

Director 

 Càmera 

Ajudant de càmera 

Entrevistador 

Sonorista 

Director de fotografia 

Elèctric 

Postproducció Muntador documental 

Editor interactivitat 

Muntador de so  

Grafisme / títols 
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3. Anàlisi viabilitat econòmica  

A continuació es presenta una aproximació del pressupost intern per així valorar els ingressos i les 

despeses del projecte. El projecte, si més no a curt termini i no distribució ni venda. El pressupost 

del projecte, com es pot veure a la taula, ha estat 5491,94 €, atès que no hi ha subvencions i tant el 

material com el personal és propi.  

Tot i així, a continuació es calcula el pressupost del que seria el projecte amb els perfils i recursos 

tècnics adequats. 

Recurs Cost Financiació 

Final Cut Pro X (10.2.1) 299,99€ Pròpia 

Ordinador 1600€ Pròpia 

Adobe After Effects Pro 24,19€ al mes x5 (llicència) Pròpia 

Adobe Photoshop Pro 24,19€ al mes x5 (llicència) Pròpia 

Transport 1200€ Pròpia 

Targeta SD 32 GB 20€ Pròpia 

Targeta SD 32 GB 20€ Pròpia 

Targeta SD 16 GB 10€ Pròpia 

Targeta SD 16 GB 10€ Pròpia 

Targeta SD 16 GB 10€ Pròpia 

Targeta SD 4GB 8€ Pròpia 

Targeta SD 4 GB 8€ Pròpia 

Targeta SD 2 GB 4€ Pròpia 

Càmera Canon 500D 349€ Pròpia 

Càmera Canon 500D 349€ Pròpia 
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Càmera Canon 500D 349€ Pròpia 

Càmera Canon 1100D 300€ Pròpia 

Càmera esportiva HD 70€ Pròpia 

Trípode Manfrotto 80€ Pròpia 

Trípode Manfrotto 80€ Pròpia 

Trípode Manfrotto 80€ SERMAT 

Micròfon Berighner B5 75€ SERMAT 

Cable Canon canon 5€ SERMAT 

Zoom h4n 188€ SERMAT 

Kit microfonia Rode 221€ SERMAT 

Total 5451,94€  

Taula 3.1 Viabilitat econòmica equip tècnic 

 

 Personal Hores 

Preproducció -Productor 

-Guionista 

-Director 

120h 

136h 

120h 

Producció -Tècnic de càmera 

-Entrevistador 

-Sonorista 

88h 

88h 

88h 

Postproducció -Muntador documental 400h 
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-Muntador interactivitat 

-Muntador de so 

100h 

50h 

Taula 3.2 Viabilitat econòmica recursos humans 

 

3.1 Anàlisi viabilitat econòmica ideal 

La taula següent mostra el cost de la realització del projecte segons els salaris audiovisuals més 

representatius i essencials tenint en compte el reglament del Boletín Oficial del Estado.  

Es té en compte que la jornada laboral és de 8 hores/dia. 

 Personal Hores Preu/dia 

Preproducció -Productor 

-Guionista 

-Director de producció 

120h (15 dies) 

136h (17 dies) 

120h (15 dies) 

111,8€ x 15 dies = 1677 € 

92,64 x 17 dies = 1574,95 € 

120,85€ x 15 dies= 1812,75€ 

Producció -Càmera 

-Ajudant de càmera 

-Entrevistador 

-Sonorista 

-Directr de Fotografia 

-Elèctric 

88h (11 dies) 

88h (11 dies) 

88h (11 dies) 

88h (11 dies) 

88h (11 dies) 

88h (11 dies) 

87,62 € x 11 dies = 963,82€ 

67,28€ x 11 dies = 740,12€ 

58,03€ x 11 dies = 638,377€ 

86,05€ x 11 dies = 946,644€ 

125,17€ x 11 dies = 1376,95€ 

45,85€ x 11 dies = 482,36€ 
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Postproducció Muntador documental 

Editor interactivitat 

Muntador de so  

Grafisme / títols 

424h (53 dies) 

104 h (13 dies) 

48h (6 dies) 

104 h (13 dies) 

107,63€ x 53 dies = 5704,39€ 

107,63€ x 13dies= 1399,19€ 

70,4€ x 6 dies = 422,4 € 

75€ x 13 dies = 975€ 

TOTAL   18713,951€ 

Taula 3.3 Viabilitat econòmica ideal recursos humans 

 

Recursos tècnics ideals Cost 

Final Cut Pro X (10.2.1) 299,99€ 

Ordinador 1600€ 

Adobe After Effects Pro 24,19€ al mes x5 (llicència) 

Adobe Photoshop Pro 24,19€ al mes x5 (llicència) 

Cotxe propi 1200€ 

Targeta SD 32 GB 20€ 

Targeta SD 32 GB 20€ 

Targeta SD 16 GB 10€ 

Targeta SD 16 GB 10€ 

Targeta SD 16 GB 10€ 

Targeta SD 4GB 8€ 

Targeta SD 4 GB 8€ 
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Targeta SD 2 GB 4€ 

Càmera Canon 60D 600€ 

Càmera Canon 60D 600€ 

Càmera Canon 60D 600€ 

Gopro 4 hero 430€ 

Trípode Manfrotto 80€ 

Trípode Manfrotto 80€ 

Trípode Manfrotto 80€ 

Kit àudio 200-300€ 

Llicència software interactivitat KLYNT 500€ 

TOTAL 7711,9€ 

  

Taula 3.4 Viabilitat econòmica ideal equip tècnic 

 

3.2. Costos de producció. Pressupost 

COST TOTAL DEL PROJECTE 

Cost de producció i recursos humans 18713,951  € 

Cost de recursos tècnics 7711,9 € 

Cost TOTAL 26425,851 € 

Taula 3.5 Costos de producció. Pressuposrt 
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4. Aspectes legals. 
Segons la legislació de la propietat intel·lectual, l’article considera que són autors d’una obra aquells 

que hagin expressat la creativitat humana en qualsevol format. Per tal cosa, l’autor d’una obra 

gaudeix del Dret d’autoria i de propietat intel·lectual, i segons l’atícle 87 de la Llei de Propietat 

Intel·lectual, en la indústria cinematogràfica, els autors d’una obra audiovisual poden ésser el 

director, els autors de l’argument, l’adaptació o el guió. L’autor del projecte gaudeix, per tant, 

d’aquest dret.  

A l’autor de l’obra audiovisual se li reconeixen, dins del dret d’autor, drets morals - irrenunciables i 

inalienables, que enforteixen el vincle de l’autor amb la seva obra- i drets patrimonials o d’explotació 

i drets de simple remuneració. En el cas dels drets morals, l’autor decideix el format de divulgació, 

el manteniment de l’anonimat, l’atribució de la creació i la conservació o la modificació de l’obra, i 

la decisió de retirar-la del mercat. A més, amb els drets patrimonials l’autor té el permís d’obtenir un 

benefici econòmic per l’explotació de l’obra, de la seva reproducció en algun altre format i de la 

difusió del l’obra en un suport material. També de la seva difusió en format immaterial i de la seva 

transformació a un altre format.  

Tot i les consideracions que s’esmenten prèviament, el projecte que es presenta és un treball 

acadèmic i segueix les normatives de propietat intel·lectual de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. Per la qual cosa, tot i ser un projecte coordinat amb un tutor, a l’estudiant li 

correspon la totalitat dels drets derivats d’aquesta creació i aquest és el que por reproduir, 

distribuir, comunicar públicament, transformar i/o cedir els drets d’explotació a tercers. 

El projecte és una idea original, per el qual es sotmetrà a través de la protecció de drets 

d’autor. D’aquesta manera, registrant el projecte i arribant a un acord amb Creative 

Commons, el material no podrà ser utilitzat ni modificat sense permís de l’autor. El projecte 

es pot registrar presentant una sol·licitud al Registre de la Propietat Intel·lectual i pagar una 

taxa de 12 euros aproximadament. 
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4.1 Possibles ampliacions 
4.1.1 Concursos 

4.1.1.1  Interdocs 

Intercos consisteix en una secció sobre documental interactiu transmedia de DocsBarcelona.  Són 

trobades professionals dedicades a la reflexió, comprensió, divulgació, creació, finançament i 

exhibició del documental interactiu. 

Existeixen dos activitats interessants relacionades directament amb el projecte que es duu a terme i 

que poden ser molt útils. 

Interactive Pitch: Plataforma de finançament i promoció per projectes documentals interactius i 

transmetia. Consisteix en la presentació de projectes interactius davant d’una selecció de finançadors, 

especialment interessats en aquest tipus de projecte i dels professionals acreditats al Docs Barcelona. 

Taller Interactive Pitch: Dirigit als directors i productors que tenen un projecte documental 

seleccionat al Interactive Pitch, amb l’objectiu de perfeccionar els seus projectes interactius i millorar 

les seves aptituds de presentació i pitch. 

Taller de prototips interactius: Taller intensiu per produir prototips en l’àmbit del documental 

interactiu. Dos dies intensos d’immersió amb grups multidisciplinaris per produir prototips de 

webdocs i presentar-los al final per votar un guanyador. L’equip guanyador obté una llicència de 

software d’un editor multimèdia (Klynt) per cada membre del grup i opten per presentar el prototip 

en la conferència del pròxim any. 

4.1.2 Projectes audiovisuals en règim de producció associada  

Es proposa la presentació d’aquest documental a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 
(CCMA) va aprovar, a mitjans de febrer, la Norma 

que marca els criteris del model de col·laboració amb la indústria audiovisual i que vol potenciar la 

transparència, tant en el procés de selecció de projectes com en el control dels costos. L’objectiu i la 

finalitat de la Norma és assegurar que el procediment de presentació, selecció, tramitació i 

contractació de projectes audiovisuals s’ajusti als principis de publicitat, concurrència, transparència, 

confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que la contractació recaigui sobre el projecte 

que doni la millor resposta a les necessitats de programació, en funció dels continguts i el cost de la 

proposta. Així, donant compliment al que recull l’apartat 1.2 de la Norma l, s’informa de cara a la 
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pròxima temporada 2016-2017 o bé 2017/2018, podrien ser necessàries contractacions per a les 

graelles dels diferents canals de Televisió de Catalunya corresponents a continguts audiovisuals que 

estan descrits detalladament en l’annex 1 i que s’enumeren a continuació:  

- Programes d’entreteniment serialitzable de petit format, familiar, per a tots els públics, com ara 

concursos i espais infantils atemporals.  

- Docusèries culturals de caràcter divulgatiu que abordin temàtiques com ara natura i territori, societat 

i cultura.  

- Programes de gran entreteniment de plató, com ara espectacles amb actuacions i públic.  

- Entreteniment de format, és a dir, produccions originals i innovadores que donen personalitat a la 

graella, per exemple, programes que descobreixen nous talents i en què la idea i el format prenen 

més protagonisme que els grans recursos.  

- Ficció seriada de gran format destinada al prime time i amb vocació internacional.  

- Ficció ‘de situació’, programes de gags i documentals ficcionats. Tots, destinats a un públic 

familiar, excepte els continguts de ficció.  

Pel que fa aquest projecte, entra dins dels dos primers punt, per tant, un cop registrat el projecte, i 

segons les necessitats, una Comissió de Valoració els estudia i formula, si s’escau, una selecció de 

les propostes més avantatjoses en funció del contingut i el cost econòmic. Sempre ho fa seguint els 

criteris de necessitats de programació i els que tinguin una millor valoració dels criteris generals de 

programació: qualitat, incidència social, creació de referents de prestigi, projecció de valors 

constructius, preservació de la llengua i la cultura, innovació i impuls del talent, concepció 

multiplataforma, eficàcia i eficiència en la gestió i administració dels recursos humans, tècnics i 

econòmics, la qualitat artística i el format audiovisual.  

4.1.3 Projectes audiovisuals en règim de coproducció 

Per  la presentació de projectes documental en règim de coproducció s’ha de presentar en el format 

següent dins el termini de presentació de projectes corresponent:  

- Dossier imprès en format DIN-A4 enquadernat amb el formulari de registre com a portada, 

que s’ha fet arribar per correu, missatge o en persona. 
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- Dossier en format electrònic amb dos fitxer: un amb el projecte i un altre amb el formulari 

de registre, en “word” o “pdf”. Es pot enviar per correu electrònic (coproduccions-

ocumentlas_TVC@ccma.cat) o adjuntant un CD al dossier imprès.  
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Annex I. CD-ROM 
	

- Documentació del projecte (memòria, viabilitat del projecte i annexos). 

- Peça audiovisual definitiva. 

 

 


