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“D’on ets Barcelona’ és un curt metratge que reflecteix la situació política, cultural i
social en el marc de les noves ciutats neoliberals contemporànies.
Per fer-ho, es prèn com a referencia la ciutat de Barcelona discutint diversos aspectes polítics i culturals a través d’un diàleg entre dos personatges.
Un dels punts que el converteix en un discurs poc convencional és la inserció d’imatges de diferents naturaleses durant el relat, aquestes reforcen el significat i donen
dinamisme al relat.

Paraules Clau.
#Barcelona #Cultura #Nous Accents #Geografia Cultural #Turisme #Capitalisme
#Pla de desenvolupament Cultural #Districtes #Arquitectura #Art #Neoliberal
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1. INTRODUCCIÓ
Barcelona és sens dubte una ciutat referent a nivell Europeu i mundial, la seva identitat i factors com
l’arquitectura, l’oci, la cultura, el turisme i el clima entre altres, la transformen en un destí molt atractiu per a moltes persones d’arreu del món.
Dins de la seva història recent, podem destacar el canvi que va patir la ciutat després de les olimpíades
del 92, amb la remodelació de la ciutat i la construcció de noves infraestructures i serveis. Barcelona
va guanyar protagonisme a nivell internacional, un dels factors decisius en aquesta transformació es
troba en el conegut model de desenvolupament cultural que ha seguit la ciutat durant els darrers 20
anys.
Per això, vam voler realitzar un curtmetratge ja que com a format en permetía debatir sobre totes
aquestes qüestions.
2. OBJECTIUS
Es va escollir la idea de la realització d’aquests treball amb un seguit d’objectius i metes a aconseguir,
per què el projecte pogués tenir un acabat professional i així ser una molt bona carta de presentació
de cara a la carrera professional.
Els objectius es poden dividir en dos subgrups:
2.1 Generals
Dins aquest marc, l’objectiu principal del projecte és proposar un debat sobre aquest model
de desenvolupament cultural i les seves conseqüències.
De forma indirecta, però no menys important, es planteja una reflexió sobre la vida en les
grans capitals neoliberals i sobre el valor de l’art.
Crear un pilot del curtmetratge per aconseguir col·laboradors i inversors per poder rodar
amb medis suficients per una producció d’aquesta envergadura.
Crear un estil visual propí.
2.2 Específics
Interès sobre el tema tractat.
Recerca en diferents branques del coneixement.
Gravar Vídeo raw a 16 bits amb una DSLR, flux de treball...
Col·laborar amb un escriptor.
Escollir i desenvolupar la tècnica narrativa visual que complementi el text de forma que 		
recordi, el màxim possible al espectador, de la veritable escenaca del tema tractat.
Relació amb altres treballs i metodologies.
Treballar amb molt material fotogràfic en un format vídeo.
Aprendre a treballar amb metodologia de cinema.
Aconseguir una producció de qualitat amb un pressupost molt ajustat.
Obtenir un treball multidisciplinari.
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3. MOTIVACIÓ
Primer cal destacar el meu interès per la vida en les anomenades Grans Ciutats, un marc únic on es
desenvolupen multituds d’activitats i s’estableixen relacions humanes en un espai geogràfic determinat, tot això sota l influencia d’una cultura, aquest marc dona lloc a multituds de fenòmens estudiats
per diferents ciències, i que em resulten especialment atractius per abordar amb el nostre tipus de
discurs.
Per tant, podríem dir que la meva principal motivació en aquest treball és fer reflexionar a l’espectador sobre la situació actual en les grans capitals democràtiques i capitalistes d’arreu del món, utilitzant com a exemple Barcelona.
També em crida l’atenció començar un projecte de zero i col·laborar amb un guionista.
Per últim i a nivell tècnic, em motiva experimentar amb diferents tècniques visuals per tal d’apropar-me al màxim a l’essència del discurs, on a vegades les paraules no hi poden arribar. M’interessa
utilitzar tots els recursos que estan al meu abast per tal de fer que l’espectador entengui d’una manera més visceral el discurs.
4. CONTEXT I ESTAT DE L’ART
Des dels anys vuitanta fins l’actualitat, el Model Barcelona de desenvolupament local i la política cultural han estat intensament debatuts i analitzats per diferents autors amb l’objectiu de destacar els
seus èxits i/o punts febles.
Per contextualitzar el debat i trobar l’espai que ens correspon dins de la narrativa hem hagut d’entendre el problema des de, aproximadament, els inicis del segle XX. Carl O.Sauer, geògraf nord americà(1920), ja es va preocupar en desenvolupar una forma d’analitzar el paisatge geogràfic tenint en
compte aspectes antropològics amb el treball “The Morphologi Of Landscapes”, l’any 1925.
La causa d’això sorgeix de la influencia de l’excel•lent escola d’antropologia de Bercley, amb noms
com Franz Boas on Sauer, el qual també donava classes a la facultat de Geográfia, la qual posant de
manifest la cooperació multidisciplinar tan extensa a Estats Units, que ha sigut una eina molt interesant per descriure processos i teories més complexes de diferents branques del coneixement.
“La geografia Saueriana se centra en los aspectos materiales de la cultura, analizando los efectos que
sobre el paisaje ha tenido la difuison de diferentes tradiciones culturales, pero no sin tratar los componentes sociales de la creación cultural” (Antonio Luna Garcia, ¿Que hay de nuevo en la nueva geográfia
cultural?)
Sauer, després de ser la veu dominant dels estudis geogràfics Americans durant un llarg període de
temps (1922-1954), va començar a rebre crítiques que proposaven “una mayor atención sobre fenomenos culturales y una nueva visión sobre los procesos de transformación del espacio y el papel que
juega la cultura en ellos” (Procesos de transformación urbana a la Barcelona post olímpica, 1998.
A.Luna). Ho fa de des postures socialment compromeses en un moment de canvi social, econòmic i
urbanístic a l’Anglaterra Tachtcheriana, canvis socials i problemes que han determinat, en gran mesura, les polítiques urbanes de les ciutats neoliberals contemporànies; “Perter Jackson, 1989 Maps of
Meaning., Don Michell, Cultural Geographies., Boletin de la Asociación de Geografos Españoles.
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Entre les moltes teories geogràfiques que sorgeixen a la segona meitat del segle XX, resultat de “diferentes desenvolvimientos epistemológicos e ontológicos” (Antonio Luna Garcia,xxx), hi ha una
que es denomina Nova Geográfia Cultural per la premissa d’investigar “elementos culturales en los
procesos de creación del espacio urbano”(Jordi Selfa Clemente,XX), enfocament escollit per Sauer a
principis de segle.
Nascuda a partir dels treball desenvolupats en el Centre d’estudis Culturals Contemporanis de Birminhan ha denotat a una convergència entre les diverses ciències socials i la geografia, aquesta corrent
de pensament donarà a la cultura un paper de rellevància semblant a l’economia en la construcció del
espai geogràfic en la formació de societats.
En el seu treball “Selfa” cita tres característiques que marquen el caràcter d’aquesta vessant:
a) En primer lugar, la Nueva Geografía Cultural, recogiendo en gran medida la influencia del Centro de
Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, ha mostrado un interés por localizar el papel de la
cultura dentro del resto de relaciones de la vida social. Así, se sitúa la cultura en el centro de las explicaciones de los procesos de creación y transformación de la sociedad. La cultura ya no se considera una
categoría residual subordinada a la economía, sino el medio por el cual el cambio social, y espacial, se
experimenta, se contesta y se constituye (Cosgrove y Jackson, 1987). Como otros autores señalan (Jackson, 1999; Amin, 1999) la localización de la cultura en el mismo plano que la economía que realiza la
Nueva Geografía Cultural, no hace más que abrir la posibilidad y la necesidad de trascender las divisiones
establecidas entre lo económico y lo cultural, lo material y lo inmaterial, haciendo posibles y necesarios
nuevos enfoques.
b)La Nueva Geografía Cultural ha centrado su atención en las formas en que la cultura es invocada y
concebida a partir de representaciones y cómo estas representaciones han de verse como construcciones
sociales. A partir de este momento, las representaciones pasan a tener un papel destacado en el análisis
de la realidad.
c) La importancia concedida a las representaciones, así como el reconocimiento de la imposibilidad de
un conocimiento objetivo, conducen a un tercer elemento que caracteriza la Nueva Geografía Cultural: la
preocupación por las formas de obtener y plasmar el conocimiento acerca de los procesos culturales. Las
aportaciones del postcolonialismo, de la etnografía o del feminismo, entre otros, ponen de manifiesto la
imposibilidad de obtener un conocimiento objetivo y la importancia del sujeto investigadoren la creación
del conocimiento.”
Les contundents crítiques de Mitchell e Barnett es van enfocar principalment en el concepte de cultura fins aleshores treballat, negant el que seria una comprensió ontològica de la cultura per acceptar
com a “allò desenvolupat i utilitzat en la societat moderna (i post moderna) com a medi per promoure
l’ordre i el control i per definir l’altre en nom del poder i del benefici.”(Mitchell,2000).
A partir dels anys noranta la cultura passa a ser estudiada com a un element clau en el desenvolupament dels centres urbans que no s’expandeixen, no només en tamany sinó també en el context de
l’economia globalitzada, buscant posicionar-se com a ciutats globals o creatives.
En aquest aspecte Barcelona es presenta com a un cas paradigmàtic a nivell Europeu i mundial; el
seu model de desenvolupament urbà que va aproximar l’agent públic, privat i el sector terciari en diverses esferes d’actuació, com l’economia o l’arquitectura, per quedar-nos amb els exemples de més
impacte, van tenir en la política cultural un dels pilars del canvi. Rius Selva i Clemente presenten cinc
aspectes mercats d’aquesta política perpetrada a nivell local i regional:
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“la utilización de grandes eventos y la cultura como estrategias de transformación simbólico-material de
la ciudad; ii) la introducción de la lógica de la planificación estratégica; iii) la gobernanza o la cooperación
entre distintos niveles de gobierno, y el partenariado público-privado en la generación de proyectos urbanos de interés público; iv) el protagonismo de los técnicos (arquitectos, urbanistas, gestores culturales) en
el desarrollo del proyecto urbano; v) el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana.“
La manera com la renovació de la ciutat de Barcelona va caminar en paral•lel amb la seva política
cultural des de la redemocratització d’Espanya i especialment després de la potencialització del sector cultural post olimpíades de l’any 1992, ha fet que molts estudiosos dediquessin els seus estudis a
caracteritzar i entendre els seus diferents impactes.
Entre el discurs que ven Barcelona com un gran exemple de ciutat, i l’altre que critica la excessiva
instrumentalització de la cultura, la política cultural de Barcelona s’ha presentat com a un moviment
polifacètic que està estretament lligat al model de desenvolupament econòmic i social que ha canviat
a més de la geografia actual de la ciutat, la seva identitat.
Després d’aquesta aproximació contextual i de definir una manera de gestionar o analitzar el problema del model Barcelona de política cultural i desenvolupament local podem definir el nostre treball
a nivell formal.
5. REFERENTS
ALOYSIO RAULINO, 1947-2013.
Cineasta i director de fotografia Brasileny .
L’autor Brasileny és un dels primers cineastas que han creat productes aparentment documentals
amb una gran carrega teòrica i filosòfica amb les seves imatges, mitjançant relats molt crus i de simplicitat imagètica extrema. Aprofundeix sobre temes politics i socials de manera molt compromesa i
mostra la realitat d’algunes situacions urbanístiques poc conegudes, en aquest cas de Sao Paulo.

Porto de Santos. https://www.youtube.com/watch?v=qZ7l_Nvsm5c
O tigre e a Gazela. https://www.youtube.com/watch?v=zRGoXEtwppc
Aquets són dos dels seus treballs relacionats amb la Politica i el desenvolupament Urbanistic desde
perspectives socials. El primer fa referència al Port de Santos, una zona portuària del litoral Paulista.
El segon discuteix temes profunds de desigualtat política mitjançant relats amb so ambient i imatges
que expliquen la cultura per si soles.
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WIM WENDERS 1985, Tokio GA.
Aquest documental parla del director de cine Yasijiro Ozu, però ho fa contextualitzant les escenes i
filosofia del autor en el Tokio contemporani. És molt interesant ja que tracta la imatge, com parla de
qutidià, com ens apropa a la narrativa des d’un espai geogràfic determinat. Mostra la cultura d’una
manera molt especial.

https://www.youtube.com/watch?v=nXOT9snYNnY
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GUSTAVO TARETTO, Argentina. Medianeras.
Aquesta pel·lícula argentina va néixer com a curtmetratge, però gràcies a les seves crítiques favorables, més tard es va ser transformat en un llarg metratge de bastant èxit.
Parla de les relacions socials en ciutats contemporànies inscrites dins d'un sistema neoliberal de capitalisme.
El seu discurs és molt visual i s’articula de diversos elements metafèrics per explicar conceptes culturals mitjançant, per exemple, l'arquitectura i l’espai urbanístic.

https://www.youtube.com/watch?v=kDj9yoBJ0k8
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MIKHAIL KAUFMAN, 1912.
Cineasta Rus de principis de segle. Va produir diversos treballs relacionats amb ciències polítiques a
la Rússia Comunista.
El seu treball em sembla interesant pel fet que busca una narrativa allunyada de guions previs, actors
o decorats, sinó que busca una imatge documentalista i la tracta de forma experimental construint
un relat amb força que, d’alguna manera, vol mostrar aquesta veritat.
No discuteixo l’autor a nivell ideològic.
Vesnoy, In Spring.

https://www.youtube.com/watch?v=NJd7qs84QXM

ROB WHITWORTH, 2014. Barcelona Go.
(https://vimeo.com/98123388)
Aquest és un hyperlapse amb molts dels llocs més coneguts de la ciutat. A nivell d’imatge està molt
ben produït i a més a més, simula un pla seqüència llarguíssim que ens presenta gairebé la ciutat al
complet.
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PAU GARCIA, 2013. Midnight Barcelona.
(https://www.youtube.com/watch?v=EyEyojMvveY)
Aquest és un treball amb la tècnica timelapse on també ens presenta diverses escenes nocturnes de
la ciutat- La fotografia està molt aconseguida i el relat té un ritme molt fluid.
Però un altre cop trobem un discurs buit, només és interessant a nivell d’imatge.
Bye Bye Barcelona, 2014.
(https://www.youtube.com/watch?v=kdXcFChRpmI)
L’últim treball és un Documental que ofereix una opinió sobre un dels temes específics de Barcelona,
el turisme.
Aquest debat està tractat amb un to molt documental, entrevistes entre altres.

6. PREPRODUCCIÓ
6.1 Idea
Aquesta és l’etapa on neix el projecte com a tal, l’etapa on construïm tot el que es vol expresar.
Podem estudiar el desenvolupament del concepte de la idea a partir d’unes fases d’actuació:
-Recerca i selecció de contingut.
La recerca ha estat el pilar conceptual del relat, tota informació presentada en el curt esta
contrastada i extreta de diferents textos provinents de diferents àrees del coneixement com;
Geografia: Processos de transformació urbana en la Barcelona post olímpica des de la pers		
pectiva de la Nueva Geografia Cultural, Jordi Selfa Clemente, Treballs de la Societat Catalana
de Geografia.”
Política: Modelo Barcelona y política cultural: usos y abusos de la cultura por parte de un mo
delo emprendedor de desarrollo local, Joaquim Rius. Universidad de Barcelona, Barcelona, 		
España.“
Filosofia: Ensaios sobre o conceito de cultura, Zygmunt Bauman.
Entre d’altres.
-Revisió, debat i tria del contingut conceptual:
Un cop realitzades les lectures es debatia sobre elles. Per primer posar en comú les conclu
sions extretes i segon per entendre millor els textos.
Finalment, una vegada revisat i debatut es van anar separant conceptes que ens interessava
treballar.
#Model desenvolupament cultural #nous accents #nova geografia cultura #societat
líquida #cultura #art
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-Tipus de producció:
Escollir quin tipus de producció seria (fotogràfic, cinematogràfic, ideogràfic...)
En aquest cas es va optar per una base o fil narratiu d’estil cinematogràfic barrejat amb diferents blocs d’imatges que reforcen el missatge i completen la narració.
-Estructura del curt; com introduir els conceptes.
Es va decidir fer servir fil narratiu continu, en aquest cas una idea senzilla qeè ens permetia
debatre sobre diferents temes com una conversa.
D’aquesta conversa esdevenen diferents debats, que en alguns casos i durant un temps 		
determinat, són explicats amb imatges externes al fil narratiu i d’un altre naturalesa, anomenats blocs:
1-Dialeg Cinematogràfic, Fil narratiu.
2-Bloc 1: Barcelona/ Disneylona
3-Bloc 2: Vida Quotidiana
4-Bloc 4: Històric
5-Bloc 5: L’art i L’altre.
Tant el fil narratiu com els blocs seguiran un estil semblant per formular un discurs amb co
herència i unitat.
-Idea de crear un pilot
Una de les coses que ens permet tenir aquets estructura tan “ modular” és poder gravar una
part de la narració i després poder afegir els blocs d’imatges per separat. Com el projecte
consisteix en fer un pilot d’un projecte major, ens permet aprofitar tot aquest material per
acabar el relat.
6.2 Guió literal
El Guió Literal és fruit de tot el desenvolupament conjunt de la idea, però el treball d’escriure
el guió corre a càrrec d’Alexandre Cleaver, el guionista amb el que col·laboro.
A continuació presento el text sencer, s’ha de tenir en compte que només s’ha produït una
part del mateix per limitacions de medis, hi ha una marca fins on esta produït.
Two men sitting over the edge of an empty swimming pool. From there they can over		
look the city.
DIRECTOR
The weather is always great around here, isn’t it?
ASSISTANT
Yeah, well, it doesn’t rain much... I suppose people like that.
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DIRECTOR
Well, when your traveling that’s just the thing you want, blue skies and sunshine.
ASSISTANT
Maybe, but I’m sure that’s not why people come here...
DIRECTOR
Oh, you don’t think they come over for the weather?
ASSISTANT
They might come FOR the weather, but I don’t think they come BECAUSE of the weather.
DIRECTOR
Seems to me like there are a hell of a lot of tourists lying all day on the beach.
ASSISTANT (OFF) (IMATGES)
Of course they enjoy the beaches, but that’s not why they’re here... I mean, there a 		
whole lot of great beaches all around the Mediterranean, and the ones here in the city aren’t
even close to being the nicest ones. Thirty million people visit every year, fifteen spend just
the day; men, women, children; families, teenagers, hundreds of excursions made out of
tiny Asians as old as the hills… for what? To burn their asses on a crowded beach? That’s not
it, that couldn’t be it. People are here to enjoy a thriving city, a capital of culture... We’re tal
king about a city with more than 50 museums and exposition centers, places that receive 25
million yearly visitors... In a city with 3 million inhabitants! I’m not saying everyone that
comes here wants to visit a museum... but not everyone wants to go to the beach. And
maybe that’s just it, you can find everything here, anything you’re looking for… There are
always big events going on, and festivals, so many festivals! A hundred and seventy odd
festivals in a year, with an estimate of 2 million visitors… a thing for each and every person,
entertainment that can please the fussiest of travelers, a large spectrum of activities... just
like we are nowadays! We all have our likes and dislikes, our tastes and hobbies that make
us who we are... And it’s all here! The beach, the food, the arts, the genius, the party, the
action, the misfits and the oddballs, the eccentric and the naïve… it’s all at an arm’s reach!
Coming here now is like going to Paris in the XIX century, you find the world and the world
finds you!
DIRECTOR
I really don’t think the world notices you around here; or anywhere else for that matter.
ASSISTANT
It depends on what you do! If you put it out there and grab their attention, they will see it!
And here they will really see it, or they will see it first, or better. Everyone is around town.
DIRECTOR
Might as well have no one if they’re all going to forget it. And how the hell is it that such a
small city can stand taking in so many people? Now there is something worth investigating.
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ASSISTANT
Yeah, well, we can talk about that, sure... and will find plenty to say about it, there is no
denying that... But if we do it we don’t talk only about the noise complaints, the quarrels...
I can’t stand these petty monothematic views on such complex subjects... I mean, do people
actually see only black and white in our society? Don’t worry, we’re not sticking to the
thriving tourism motto either, I know you wouldn’t do that... No, if we go for this bit, then it
will be about life! Life in this wonderland, or supposed wonderland, or who cares! We’re not
saying anything about it, we’re showing life as it is around here.
(IMATGES)
The two men go on talking, as they walk down some flight of stairs.
DIRECTOR
Well, be that as it may, we’re going to have to worry about not having some monothematic
views of our own.
ASSISTANT
What do you mean?
DIRECTOR
Well, don’t we have to talk about culture around here?
ASSISTANT
Yes…
DIRECTOR
Well, what’s it going to be then? The beautifully polished and shinning city, wrapped in
acceptance paper and displaying its neat cultural bow as the perfect excuse to catch a
dollar? Or the everyday life of so-called regular citizens, resuscitating the dead and buried
concept of culture as the brick and mortar of social order and personal identity?
ASSISTANT
Well, if you come to think of it, they do have something in common. I mean, this
contemporary concept of a culture that can be produced, attained and understood
through a market-mediated ecosystem doesn’t stand that far away from the systematic
view that was used for so long to justify and explain nation-building efforts. At least not in
their results. And just as anthropologists found proof after proof of this clockwork
mechanism for two centuries, now geographers encounter the sly presence of culture in
every aspect of the way cities are run. That is why science must be more auto critical about
its actions this time, and the ideology veil must be exposed, instead of legitimized.
DIRECTOR
So you do have a critical stance on the way things are run around here.
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ASSISTANT
Oh, it’s not just me. We are very well aware that applying culture as a means for urban and
economic development is a long extenuated model that has already imprinted some of its
malefactions on society. It has been ten years now since we rewrote our parameters for cultural policies. You see, it was a bit of a natural process, reaching this overstretched point, given
what the world was becoming. But it wasn’t in the heart of our proposals until very late. When
we first gained our political independence back, the primary focus of cultural policies was to
democratize culture, and for that the government should participate as an agent for inclusiveness and provider of institutions and facilities. But dictatorship had kept us under its shadow
for too long; the world was not the same as it had been after the war, when the rebuilding
efforts provided a unique opportunity for governments to finance and lead such projects.
No, reaching these goals wouldn’t be possible relying solely upon political will anymore. And
this is when the city made its stand. It was through the joint efforts of local government and
economical elites that we managed to overcome our industrial past, which was crumbling
with every new change. It was not a transition especially focused on culture, at first, because
it involved every aspect of urban life. It presented a new dynamic for the economy, focused
on services and tourism, and it built a new landscape to fit this proposal; it demanded a different way of administrating all the novice and renewed institutions; it set the path for our
contemporary political and social scenario. Of course, this movement can hardly be acquitted
of taking excluding measures, such as the removal of poorer people from areas the rich were
interested in exploring economically, I mean, having the money to revitalize cultural facilities
came at a price, but the perspective on cultural policies was still the old one, and the local
government took this opportunity to provide the people with what they thought was imperative, that is, sites were culture could be produced and offered. This, however, laid the ground
for the next period, which turned the city into such a symbolic phenomenon. We had the
infrastructure, the economic model and the organization scheme: the path for the city was
set. Was it not natural for cultural policies to follow in the footsteps of the urban development
plans? Were they not intertwined from the start? Be it as it may, all we needed was the right
mindset to unleash the beast. In the ten years between 1995 and 2004, our cultural policies
adopted the view that seemed to be guiding all other aspects of society: everything must be
economically justifiable. The end of this money-craving run had us staring at an exquisite cultural complex, surrounded by gorgeous hotels, newly paved streets, eye-popping museums,
a full set of modern artefacts replacing obsolete buildings that once stood by a noble patch
of seafront land. And despite all the glory passionately simulated in thousands of handshakes
and back pats, our hearts dropped. Maybe the value of a society can be measured by the way
a society measures its value. How long would we keep justifying profit through culture? In the
end, had this extenuated concept come down to this? No better than the church proclaiming
its divine right, or fat bourgeois charioting progress over everyone’s head, we were making
way for our new rulers under a curious adage: cultural diversity. History repeated itself once
again, and the only original claim we could make was to a new layer of hypocrisy. But there is
a great advantage in being at the forefront of history: you face the next generation’s dilemmas before anyone else. We were the paradigm of success, so failure hit us harder. The world
had also begun to shake; all the lies that had brought us to this point were giving signs that
they would not hold. We rewrote our goals: it was time culture became an end in itself, a real
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representation of our society and the human experiences that plenish it. It has been another
decade since then. And this is why we need you. You’re the perfect man to show the world
what is being done here, to make them familiar with our work and this new way of promoting
and understanding culture!we need you. You’re the perfect man to show the world what is
being done here, to make them familiar with our work and this new way of promoting and
understanding culture!
FINAL DEL PILOT
They reach a flat and uncovered terrace, in front of a large house. The sun is nearly setting.
DIRECTOR
If such a thing could be found here than I would have heard about it before and you wouldn’t
have had to look for me, I would have come to you. I would have come as an apostle, not a
preacher, to bend before your school of thought and offer all my skills and all my will; to help
you turn the world upside down from this very place where our age made such a firm grip,
like the swift arrival of a silent tide. You say your different, but reducing the number of strokes
doesn’t mean your swimming against it.
ASSISTANT
Everywhere I look I see people going sideways, many drowning. But you always seemed to be
standing on something…
DIRECTOR
On my own vanity, maybe. You see, it is not that I deny everything I’ve done so far, its worth,
its artistic value... I have reached out and spoken to men, I’ve given my little contribution to
the swarming sea of bits and pieces that tries to represent our fragmented lives. But we’ve become too scared, or disenchanted, or both, to paint a whole picture. Through modern times,
art always made it its business to have a say on what people were doing, on the ways of society and the meanings that sustained it. It offered to men and women the truth that they could
not find in the promises of order that came from the powerful. Matters not if they were for or
against the specific goings of their time; the Romantics could admonish progress and end up
soothing a dying nobility or Zola’s men could try and apply science to expose where science
was leading… the results and motivations often ended up in opposite sides… but they had
this driving force that was not limited to creating. Expression was not enough; there was this
need to create a new aesthetic that would keep driving us forward. But then again, in those
times the thinkers of the world clearly felt they could see where we were going. The lure that
blinds and leads to the trap... Philosophy was the first to head down that hole, and art could
not help falling on behind. In a way, everyone was a sort of positivist back then, and the big
problem with wanting to lead is resenting those who wish to follow another path. The more I
think of it, the more I come to believe that it was all a question of humility. Finally, the twentieth century came, and it had us all on the driver’s seat: politicians, scientists, revolutionists,
explorers, entrepreneurs... and artists. When the train crashed they were all inside, arrogant
dreamers of a world that would fit their standards. For art it meant a profitable self-reflection,
a valuable turn to itself that gave it freedom and new life... however, like everything else,
shackles became our worst fear, and the price we have paid is of standing alone.
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ASSISTANT
You want to weigh in; I suppose we all do, really. It’s what I’ve seen the most, recently...
DIRECTOR
It is not about what I want, or what I can do. Humanity needs art as a beacon, or it will choke.
Look at everything you’ve told me so far! All the rates you were chasing after have increased:
you produce more, more people consume what you make, more money comes in to your city,
all the little gatherings that have a place in our society find entertainment here… so what do
you need me for? Why do you feel this type of food for the soul doesn’t quite fill you? Why is
every artist in the 21th century doomed to feel empty? Well, THIS is something I can actually answer, for I have looked long and hard at myself at the end of many days when I should
feel great about what I’ve done, what I’ve created. About how I unveiled something new and
relevant to mankind, something that is actually worth understanding and believing amidst
this swarming wave of paralyzing confusion. And all I ever see, every damn time, is someone
incapable of bettering even his own tribe. A voice that must fade away with all the others,
including those who are chanting similar songs, simply because we no longer believe that we
have the right of reaching out, as one, to humanity. So, day after day, we conform, settle in,
take up our role in society. Our burden is to pretend we don’t know that life’s possibilities are
endless, and that the feeble explanations that sustain every wrongdoing are no match for the
will of man.
Night falls. The men enter a dimly lighted room.
ASSISTANT
One would not speak thus if he did not still believe in art’s power of transformation.
DIRECTOR
I don’t know anymore. Sometimes I think we’ve never been so scared.
ASSISTANT
It’s the uncertainty that scares us. We’ve never been so unsure of our actions.
DIRECTOR
But that’s just it! At the same time were not sure what we’re doing is totally right, it seems so
blatant that some of it is surely wrong. All the suffering and the misery that keeps on growing,
that refuses to leave us be… It’s on our streets, it’s at our neighbors, it’s on the way to work…
And someone tells you that across the sea it’s even worse, so you stop to think about what
keeps all this madness going on… it’s YOU! THIS is what hurts the most, it all comes back to us
and everything we do… Like mice, we spin the wheel indefatigably. Fear is our fuel, we feed
on it. What do we fear? More than anything else?
ASSISTANT
Becoming them…
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DIRECTOR
Because they are us. They are us, ripped from the masks we buy for ourselves and stripped of
the means for getting new ones. There is something peculiar about our poverty, which makes
it so appalling. It seems like the loneliest place on Earth, like not having anywhere to turn to.
To imagine oneself on the other side of that blind eye we turn every single day…
ASSISTANT
Such a complex rhetoric we’ve built to justify ourselves… We need it to keep on feeling brave
enough to wake up, don’t we? No one is responsible for anyone, anymore; do your best with
what you’ve got, if you fail it’s your fault… But it’s not true, is it? I mean, we still live together,
don’t we? We use to be more honest about the Other. He was a problem for us to solve; all
sorts of atrocities were committed for the fulfillment of this mission: we segregated, dominated, execrated, annihilated… but we acknowledged his existence. The Other won, he could
not be beaten or kept in place, he claimed his right to life… and so we ignore him? “We shall
share the world, but there isn’t a place in society for us all…” says the honest man’s conscience. “Fight for it! I earned it!” says the hypocrite’s. Ridden with fear that he will take our place,
that’s what we are! There is no safe spot, there are no guarantees. All this knowledge and all
this wealth just to live in anticipation of the day doom will reach out doorstep!
DIRECTOR
In the depths of our solitude we go on seeking for private solutions; none will be found. Of
those at the helm I expect only a straight course to the abyss… when have they led us anywhere else? Our salvation rests in the association of brave men; brave to face the truth, to
press together and use what may be the only true mean of communication to reach out to
humanity and emancipate man. There is still hope if there are still values, never have we had
more resources; but they must be ready to do things differently, together. You tell me you’re
the one that so it first… Will you shall us a new way? Have you the courage? The search for
yourself will be over the minute you stop hiding from who you are, and then you will finally be
ready to be who you say you want to be! Until then, look all you like, because you shall remain
as the others… a city indenial.
6.3 Estil visual
El relat està pensat per funcionar amb dos línies visuals que es complementen i formen un
estil visual propi.
Aquest estil està marcat per intentar, d’alguna manera, apel•lar a la memòria visual popular,
utilizar imatges reconegudes per nosaltres i que puguin venir de diferents àmbits, tant digitals com analógics, o editorials per formular un discurs amb més informació a nivell d’imatge.
El resultat és un relat visual que es construeix a través de la diferència i s’ajusta a ella per explicar millor el discurs.
1 Diàleg. (Eix del discurs, condueix la història i planteja el debat)
Es va triar un estil cinematogràfic per la producció, potser d’un estil de cinema d’autor amb
diàlegs llargs i pocs canvis de plans.
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Bloc D’imatges.
Funcionen de forma autònoma i tenen una durada determinada dins del discurs.
Podem diferenciar dos blocs d’imatges;
Bloc 1 (Es presenta a principi del relat, mentre l’assistent parla sobre la Barcelona més turística i superficial).
A nivell visual, aquest fragment es planteja com un vídeo amb moltes tècniques diferents i
que segueixi un ritme vertiginós, un munt d’estímuls a la pantalla passant a una velocitat molt
elevada, com uan metàfora d’aquesta capital de cultura on a cada moment tens una activitat
interesant a fer.
Dins aquest bloc s’utilitzen diversos tipus d’imatges per apropar el màxim possible l’espectador a tot aquest món imagètic, ja que sens dubte es tracta d’una capital cultural que produeix
una quantitat enorme d’imatges, ja siguin reals, publicacions, iniciatives populars, vandalisme, etc…
Bloc2.(Es presenta la Barcelona quotidiana.)
Per a aquest bloc es presenta un discurs a nivell d’imatge molt diferent a l’anterior, ja que
a nivell conceptual i de contingut ens trobem justament a la negació d’aquesta Barcelona
massiva i plena d’estímuls.
Per representar de manera visual aquest contingut i crear una experiencia més sensorial, es
va triar utilizar el següent recurs;
Plans d’estil fotorreportatge però amb una fotográfia i tècnica ben cuidada.
Aquets fan referència a diferents carrers de varis barris de Barcelona, es presenten de manera
contínua amb una estructura que es repeteix, cada pla té una durada mitja de 5/8 segons, dels
quals la cèmera es manté immòbil com un espectador imparcial, i deixa que l’acció es desenvolupi dins el quadre per els moviments de la gent que habita en aquest espai.
Les ombres, les persones, els carrers, els pisos, tot acaba expresant-se tal i com és i, en algún
moment, esdevé la màgia d’intentar compendre un espai d’alguna altre manera .
Estructura:
“Barri 1
Carrer 1 (P.G Frontal)5s
Carrer 2 (P.G Frontal)5s
Carrer 3 (P.G Frontal)5s
Transició”
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6.4 Blocs de treball.
Com he mencionat anteriorment, per treballar el relat d’una manera més flexible, àgil i organitzada, es va dividir el discurs en diferents blocs:
-Diàleg Cinematogràfic,
-Bloc 1 Barcelona/ Disneylona,
-Bloc 2 Vida Quotidiana
-Bloc 3 Històric		
-Bloc 4 L’art i L’altre.		

Fil narratiu.
Inserció Imatges
Inserció imatges
Fil Narratiu
Inserció imatges

1.El bloc principal o fil narratiu del relat, amb un caràcter continu.
2-Primer Bloc d’inserció d’imatges
3-Segón bloc d’inserció d’imatges
4-Tercer Bloc d’imatges (No es realitza)
6.4.1 Diàleg Cinematogràfic.
		6.4.1.1 Resum
		

El diàleg és el primer bloc i l’eix del treball, el fil narratiu del discurs.

		
		
		

Fa referència als dos personatges parlant sobre la ciutat de Barcelona.
Són dos homes, un es el director de la futura peça audiovisual i l’altre el seu
assistent.

		6.4.1.2 Tècnica.
		
Des del primer moment es va tenir clar que el diàleg principal utilitza el
		
llenguatge cinematogràfic per expressar-se, per això s’ha seguit una
		
metodologia de cinema per a aquesta pre producció.
		6.4.1.3 Estil Visual
		
L’estil visual d’aquest fragment és el cinematogràfic.
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6.4.1.4 Storyboard
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6.4.1.5 Guió tècnic
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6.4.1.6 Actors
Es va publicar un anunci a la pagina web www.soloactores.com especificant que
es buscaven dos homes d’entre 20-30 anys amb físic indiferent, nivell d’anglès alt
i ganes de participar en un projecte no remunerat per a un TCC.
“Hola
Buscamos a dos actores para rodaje de un trabajo de fin de grado.
Muy interesante para material de videobook corto muy cuidado, trabajo fotográfico y de diálogos rodado en inglés.
El corto habla sobre Barcelona y pretende dar un punto de vista reflexivo sobre el
papel de la cultura en el desarrollo de la ciudad.
Personaje 1: Hombre que aparente entre 30-50 años. Buen nivel de inglés. Apariencia y complexión indiferente.
Personaje 2: Hombre que aparente entre 20-30 años. Buen nivel de inglés. Apariencia y complexión indiferente.
Seria para rodar un día a convenir entre el 2 y el 4 de setiembre. No es remunerado.
Para más información contacten al email: ptfreitas89@gmail.com
Muchas gracias.
Pedro Toledo”
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Es van rebre forces respostes, per això es fa realitzar una primera tria segons el
perfil, disponibilitat, possibilitats d’involucració amb el projecte i per descomptat, mirant els videobooks corresponents:
Un cop realitzada aquesta primera tria es va contestar als actors amb el següent
correu més específic:
“Buenas Sr………:
Me presento, soy Pedro Toledo y estoy acabando el Grado en fotografía y creación
digital en la Universidad Politécnica de Catalunya.
Como habéis podido leer en el anuncio, busco dos actores para realizar mi trabajo
de conclusión de carrera, un cortometraje con un formato interesante y mezcla de
técnicas narrativas.
El hilo conductor del relato es un dialogo cinematográfico entre dos personajes que
discuten sobre los valores de las grandes ciudades neoliberales actuales, usando
como ejemplo Barcelona.
Me gustaría contar con tu ayuda para el papel de ……:
Si te interesa adjunto el guion y estaría interesado en hacer un Skype o llamada
para una primera toma de contacto y explicarte más acerca del proyecto.
Gracias y un Saludo
Pedro Toledo”
Posteriorment es va realitzar la tria definitiva basada en les respostes dels actors i en el primer contacte, ja fos via trucada o Skype.
Es van quedar dins la producció; Steven Rowan Jeram, 23 anys i Albert Ferran
de 25. Dos actors joves, un amb més experiència que l’altre, però que sobretot
s’havien interessat per la proposta.
El primer és un anglès que viu a a Barcelona des de fa un parell d’anys i l’altre,
l’Albert, és català, però va viure uns anys a Anglaterra.
Per exigències del guió es va decidir finalment:
Steven; Assistant (perquè parlava millor l’anglès)
Albert; Director.
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Després de tot aquest procés cal esmentar que com a preparació es van fer algunes sessions d’Skype amb primer, una explicació global del project i després,
una més específica amb el fragment que es treballaria, lectures del text amb
Alexandre i resolució de dubtes o preguntes entre altres.
6.4.1.7 Equip de Gravació:
Pedro Toledo, Director // Aleix Conde Tomás, Op Cámera // Marius Comas, Luces
// Jackson Alegre, elèctric // Olinto Dante, Electric // Nuria Brunet, vestuari/maquillatge // Oriol Bou, Só
Leandro Castiglioni Amaral, Producció // Albert Ferran, Actor director // Steven
Rowan, Actor Assistent.
6.4.1.8 Localització
Per a la localització del Bloc 1 es va triar una casa antiga al barri de Vallcarca,
específicament una zona situada a dalt del terreny de la casa on es troba una
piscina buida i des d’on hi han unes bones vistes de Barcelona.
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Tasques de preproducció realitzades.
- Comprovació de trajectòria solar.
Mitjançant el programa on-line TPE, es van observar les trajectòries solars en la
localització.
Es va establir com hora de començament de gravació a les sis de la tarda, per
motius com la qualitat de la llum de la tarda, el seu dominant càlid, la proximitat
amb la hora blava o moment que el cel té una tonalitat blava més intensa.
- Fotos de referència
Es van fer fotografies dels plans imaginats per veure com funcionaven.
- Òptiques a utilitzar.
Primer es va decidir que necessitaríem una òptica bastant angular per explicar
el relat, ja què hi ha molts plans oberts i a més, el format escollit copeja bastant
l’imatge.
Per això es va decidir treballar amb un 25-70mm Cannon.
- Pujar electricitat a la zona de la piscina, necessitat d’allargs de mes de 50mts.
6.4.1.9 Vestuari/Maquillatge.
Tots els detalls són importants, per això es va contactar amb la dissenyadora
Nuria Brunet per tal de demanar ajuda amb el vestuari i el maquillatge.
Ella va elaborar un lookbook amb els possibles estils i posteriorment es van recol•lectar peces de roba que encaixéssin amb els següents estilismes.
Per determinar els etilismes dels actors, es va fer un briefieng inicial amb els
estils que es buscaven per a cada un dels personatges;
DIRECTOR
El director és una home decidit, segur, relaxat i amb una carrera professional ja
assentada. Volíem trobar un etilisme amb un toc vintage, desenfadat i amb toc
desinteressat.
L’etilisme definitiu va sorgir a partir de les següents imatges:

D’on ets Barcelona, Pedro Toledo de Freitas

ASSISTENT:
Aquest personatge és força oposat al director. És una persona més convencional, motivat i amb afany d’aconseguir el seu lloc en la vida professional. Volem
mostrar aquesta personalitat amb un etilismes més conservador a primera vista
però amb estil i força actual. La dea del seu etilisme va sorgir de les següents
imatges:

6.4.1.10 So
Es va contactar amb Oriol Bou, un tècnic de so que ens va ajudar a gravar l’àudio
de l’escena amb un micròfon Sennheiser i un zoom H4n.
Durant la preproducció es van identificar problemes com la reverberació excessiva de la piscina a l’hora de gravar el diàleg.
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6.4.2 Bloc 2. Barcelona/Disneylona
		6.4.2.1 Resum
El segon bloc fa referència a la primera entrada d’imatges durant el diàleg, aquesta
succeeix mentre el personatge continua parlant en veu en off.
”Of course they enjoy the beaches, but that’s not why they’re here... I mean, (ENTRADA
IMATGES) 1.there a whole lot of great beaches all around the Mediterranean, and the
ones here in the city aren’t even close to being the nicest ones.2. Thirty million people
visit every year, fifteen spend just the day; men, women, children; families, teenagers,
hundreds of excursions made out of tiny Asians as old as the hills… 3.for what? 4.To
burn their 5.asses on a crowded beach? That’s not it, that couldn’t be it. 6.People are
here to enjoy a thriving city, a capital of culture...7. We’re talking about a city with more
than 50 museums and exposition centers, 8. places that receive 25 million yearly visitors... In a city with 3 million inhabitants! 9. I’m not saying everyone that comes here
wants to visit a museum... but not everyone wants to go to the beach. 10.And maybe
that’s just it, you can find everything here, anything you’re looking for…11. There are
always big events going on, and festivals, so many festivals! A hundred and seventy
odd festivals in a year, with an estimate of 2 million visitors… 12.a thing for each and
every person, entertainment that can please the fussiest of travelers, a large spectrum
of activities...13. just like we are nowadays! 14. We all have our likes and dislikes, our
tastes and hobbies that make us who we are... And it’s all here! 15. The beach, the food,
the arts, the genius, the party, the action, the misfits and the oddballs, the eccentric
and the naïve… 16.it’s all at an arm’s reach! 17. Coming here now is like going to Paris
in the XIX century, you find the world and the world finds you!”
En aquest bloc les imatges fan referència a la Barcelona internacional, aquell destí
somiat per molts viatgers d’arreu del món, una ciutat cosmopolita, rica en cultura i
arquitectura on tot és possible, on pots trobar-hi tot el que vulguis.
6.4.2.2 Tècnica
Diferents tipus i formats d’imatge que es presenten amb un ritme alt, omplen la pantalla d’estímuls molts cops coneguts i presents en el nostre dia a dia, aquestes imatges canvien repetidament i generen cada vegada noves sensacions.
S’ha utilitzat aquesta tècnica amb un sentit dramàtic clar, metaforitzar el significat
del fragment intentant captar l’escènica d’aquesta Barcelona i representar-la.
6.4.2.3 Estil Visual.
L’estil visual estarà marcat per un continuo canvi de tipus d’imatges, el nexe entre
elles el ritme amb els qual apareixen en la pantalla.
L’estil llavors és no seguir un estil, es mostrar varietat i diferents estímuls.
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6.4.2.4 Localitzacions
No per totes les escenes s’ha necesitat buscar localització, algunes d’elles s’han
extret d’internet, d’altres estan realitzades a l’estudi o casa, per tant, explicaré els
punts que han necessitat la cerca d’una localització externa.
- Pla 2, Timelapse.
Per aquest troç del fragment necessitava grans plans generals des de llocs alts, per
això es va cercar diferents localitzacions
Es important dir que es va buscar fotografia al final de la tarda en tots els casos, per
la qualitat de la llum i per la coherència entre elles.
Arc de triomf, des de dalt d’un edifici particular.
A dalt del mirador de Colon.
A dalt d’un edifici particular de la Plaça Reial.
- Pla 7, Plans frontals de diferents museus.
1-Museo D’Historial de Catalunya
2-Museo D’Història de Barcelona
3-Filmoteca de Catalunya
4-CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
5-La Virreina
6-Macba
8-Museo de la cera
9-Museo Colom
- Plans 8 i 9.
Museu Picasso Barcelona. Va ser important acudir al museu el primer diumenge de
cada més, ja que és gratis l’entrada i es fan cues enormes.
L’horari no va ser tan decisiu aquest cop ja que al carrer gairebé mai toca llum directe, només calía anar-hi de dia.
- Pla 10.
Diferents localitzacions. Normalment aquestes fotografies es realitzen en qualsevol
moment del dia, durant trajectes o desplaçaments...
- Pla 11. Vídeos de dispositius mòbils.
1 Pícnic Electronic Barcelona
2 Concert a la Barceloneta
3-Sonar Fedtival
4-Sala Mooc Barcelona
5-Festes de Gracia
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6.4.2.5 Storyboard
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6.4.2.6 Guió tècnic
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6.4.3 Bloc 3. “Vida quotidiana”.
		6.4.3.1 Resum
Aquest tercer bloc fa referència a la vida quotidiana de les persones que viuen a
Barcelona, és la negació del segon bloc i s’introdueix mitjançant el diàleg, però en
aquest cas sense veu en off, s’escolta el soroll ambient dels carrers.
Es tracta d’una sèrie de vídeos amb una estructura que es repeteix (com els actes
quotidians): plans frontals amb molt poc moviment els quals es separen per barris o
districtes, entre els diferents plans frontals dins d’un mateix barri només hi ha un tall
sec, en canvi les transicions entre barris es faran mitjançant imatges en moviment.
El so en aquest cas és ambient, es sentirà exactament el que passa en el carrer, alguns cops amplificat o manipulat.
Em sembla interessant mostrar diferents llocs des d’un mateix punt de vista per així
poder notar l’essènica de cada una d’elles i les seves diferencies o contrasts.
6.4.3.2Tècnica
Vídeo amb molt poc moviment, diferents plans frontals de carrers de Barcelona. La
càmera es transforma en una observadora passiva i deixa que els diferents elements
es mostrin com realment són dins la pantalla.
6.4.3.3 Estil Visual.
Plans d’estil fotorreportatge però amb una fotografia i tècnica ben cuidada.
5.4.3.4 Localitzacions.
Les localitzacions d’aquest tercer bloc s’han triat de forma que, d’una manera general, es mostra una mica de cada estil de barri, barris antics, nous, nobles, perifèrics,
de construcció antiga i continua, barris organitzats per illes, de platja, de muntanya,
amb rentes més altes i més baixes.
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Aquest tercer bloc fa referència a la vida quotidiana de les persones que viuen a
Barcelona, és la negació del segon bloc i s’introdueix mitjançant el diàleg, però en
aquest cas sense veu en off, s’escolta el soroll ambient dels carrers.
Es tracta d’una sèrie de vídeos amb una estructura que es repeteix (com els actes
quotidians): plans frontals amb molt poc moviment els quals es separen per barris o
districtes, entre els diferents plans frontals dins d’un mateix barri només hi ha un tall
sec, en canvi les transicions entre barris es faran mitjançant imatges en moviment.
El so en aquest cas és ambient, es sentirà exactament el que passa en el carrer, alguns cops amplificat o manipulat.
Em sembla interessant mostrar diferents llocs des d’un mateix punt de vista per així
poder notar l’essènica de cada una d’elles i les seves diferencies o contrasts.
6.4.3.2Tècnica
Vídeo amb molt poc moviment, diferents plans frontals de carrers de Barcelona. La
càmera es transforma en una observadora passiva i deixa que els diferents elements
es mostrin com realment són dins la pantalla.
6.4.3.3 Estil Visual
Plans d’estil fotorreportatge però amb una fotografia i tècnica ben cuidada.
6.4.3.4 Localitzacions
Les localitzacions d’aquest tercer bloc s’han triat de forma que, d’una manera general, es mostra una mica de cada estil de barri, barris antics, nous, nobles, perifèrics,
de construcció antiga i continua, barris organitzats per illes, de platja, de muntanya,
amb rentes més altes i més baixes.
Índex de Localitzacions:
-La Barceloneta.
Carrer Ginebra
Carrer de Monjo
Plaça de la Barceloneta

-Sant Pere i Santa Caterina.
Sant Pere Més Alt
Sant Pere del Mig
Plaça Sant Pere

-Diagonal Mar i el Front Marítim.
Carrer de Llull
Passeig de Garcia Fària
Parc Diagonal Mar

-Raval.
Carrer de L’hospital
Rambla del Raval
Plaça de salvador Seguí
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-Eixample.
Carrer Mallorca
Rambla Catalunya
Pau Claris
-Gracia.
Torrent de l’olla
Carrer de la perla
Plaça del sol
-Sant Adrià del Besos
Carrer d’Eduard Maristany
Carrer de la torrassa
Ronda Litoral

-Pedralbes.
Carrer Panama
Av de Pearson
Passeig de Sant Francesc
-Trinitat Vella.
Carretera de la font de l’alzina des
de ronda litoral.
Carretera de la roca
Carrer se sans
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		6.4.3.5 Guió tècnic
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6.5 Aspectes Tècnics
Bona part del projecte està pensada per ser gravada amb vídeo Raw, un tipo de vídeo sense
compressió que treballa a 16 bits d’informació.
L’inconvenient és que en el mercat les càmeres que treballen amb vídeo raw normalment
són molt cares, càmeres pensades per gravar cinema digital el qual les transformen en eines
potents pensades exclusivament per gravar imatges amb moviment.
És justament aquí on entra MagicLantern, que amb la última actualització permet a través
de modificacions en el script de la càmera gravar en format Raw amb moltes de les DSLR’S
Canon.
Això facilita l’accés a aquesta manera de gravar abans reservada per a pocs dispositius però en
contra demana molt més del processador de la càmera i té un ús complicat que s’ha d’entendre bé per no fer malbé cap component de la mateixa, no ens oblidem que màgic Lantern és
un firmware no original que ens permet millorar les prestacions de les dslr’s però esta pensada
per usuaris experimentats.

Magic Lantern.
El conegut com a Magic Lantern es una millora del software original de les càmeres DSLR
Canon.
Creat sota un marc obert o open source incentiva el desenvolupament de diferents funcions
per a el firmwere oficial.
MagicLantern llavors és un programa independent que s’executa en paral•lel amb el software
oficial de Canon cada cop que engeguem la càmera.
Un dels seus punts diferencials és que s’instal•la en al targeta de memòria des d’on s’executa
quan encenem la mateixa.
En definitiva ML està pensat per usuaris experts i entusiastes que volen augmentar les prestacions de les seves DSLR’S
Vídeo Raw Amb màgic Lantern.
Com abans he comentat un dels principals avenços del Magic Lanter és la possibilitat de treballar amb vídeo raw d’una forma còmode amb la nostra DSLR Canon, hi ha moltes avantatges al treballar amb 16 bits per vídeo, la quantitat de informació s’exponencialitza, tenim
molta més informació en cada frame, més rang dinàmic entre altres.
Es va decidir que la resolució de sortida del curtmetratge seria de 1792 X 896 en un aspecte de
2.20.1.
L’aspecte 2.20.1 es va utilitzar per Hollywood en algunes produccions per la dècada dels cinquanta, aquest format va ser inventat per Todd-AO una empresa de postproducció que prestava serveis a televisions i produccions cinematogràfiques de l’any 1953.
Aquest aspecte i format és escollit per diversos motius, entre ells els més importants:
- No utilitzar el estandarditzat i senyor de gairebé totes les produccions de vídeo 16/9.
- Fer servir un format més panoràmic de l’habitual.
- Guanyar personalitat i estil a nivell visual.
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7. PRODUCCIÓ
7.1 Diàleg Cinematogràfic (Fil narratiu).
		

7.1.1 Resum

		
		
		
		
		
		
		

La producció d’aquest bloc es pot considerar complicada per dos aspectes; el
ritme alt que es vol donar el relat, i les diferents tècniques que es fan servir i que 		
conflueixen dins d’una mateixa línia de temps.
Amb una bona feina de preproducció va resultar bastant més fàcil obtenir bons
resultats i productivitat amb les sortides.
A continuació explicaré com s’ha registrat tot el material i quines tècniques s’han
utilitzat separant el text per frases d’acord amb les imatges.

		
		
		
		
		
		
		

7.1.2 Aspectes Tècnics
Gravació el dia 27 de setembre.
Convocatòria per a les 15:00hrs en la localització.
Horari de començament de gravació 17:00
Horari de primera escena 18:00 hrs
Vídeo Raw a 16 bits Màgic lantern 1792x 896 a 2. 20 .1, bitrate 2.4mb/s.
Perfil de la càmera, VisionLab.
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7.1.2.1Material
Càmera:
5D MK II amb Vídeo Raw magic lantern
Compact Flash D’alta velocitat 120mb/S
- 16 GB (x2)
- 64 GB 8x2)
Objectiu.
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Subjecció:
Es van fer servir dos trípodes, un Mafroto gran per subjectar la grua Kietcamp
i un Manfroto 546B amb rótula de vídeo.
Grua Kietcamp
Maletí kietcamp pro steadycam.
Il·luminació:
Tres Kit de focus Ianiro mod 1600 de 2kws.2000w amb trípode corresponent.
Kit de reflectors
Electricitat
Allarg de 50 mts (x2)
So
Gravador Digital Zoom H4 amb micròfon Sennheiser MKE 600
7.1.2.2 Metodologia
La gravació es va comprendre com una producció cinematogràfica, per això
es disposava d’un equip de gravació en el que cada persona tenia una funció
determinada.
Les funcions varien segons la persona i van ser determinades en tasques de
preproducció.
Durant el rodatge es va seguir el guió tècnic però es canviar algunes petites
coses que en el moment van funcionar millor
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7.1.3 Procés de producció
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7.2 Bloc 2 (Barcelona/Disneylona)
		

7.2.1 Resum

		
		
		
		
		
		
		

La producció d’aquest bloc es pot considerar complicada per dos aspectes; el
ritme alt que es vol donar el relat, i les diferents tècniques que es fan servir i que 		
conflueixen dins d’una mateixa línia de temps.
Amb una bona feina de preproducció va resultar bastant més fàcil obtenir bons
resultats i productivitat amb les sortides.
A continuació explicaré com s’ha registrat tot el material i quines tècniques s’han uti
litzat separant el text per frases d’acord amb les imatges.

		

7.2.2 Aspectes Tècnics

		
		
		
		

Gravació el dia 27 de setembre.
Convocatòria per a les 15:00hrs en la localització.
Horari de començament de gravació 17:00
Horari de primera escena 18:00 hrs
7.2.2.1 Material
Per realitzar aquets diferents blocs coma material comú necessari, Canon 5D
MK II amb Magic lantern, Flash de reportatge, 24-70mm Canon II USM.
Ordinador.
7.2.2.2 Mètode
S’han seguit varis mètodes de treball diferents que en aquest cas s’aprofundissin més dins el procés de producció.
Procés de producció:
7.2.3 Procés de producció
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7.3 Bloc 3. (Vida Quotidiana)
7.3.1 Resum.
La producció canvia respecte les altres a nivell de que l’única cosa fixada des de 		
preproducció és l‘horari de la toma i el lloc, tots els altres aspectes han d’esdevenir
en aquell moment, es tracta doncs d’una producció de tipus fotorreportatge.
6.3.2 Aspectes Tècnics.
Ens centrem en una tècnica fotogràfica en particular, plans oberts i frontals de
persones dins d'un marc arquitectònic.
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7.3.2.1 Material
Canon 5D MK II amb el mòdul Vídeo Raw Magic Lantern.
Tripode Manfroto.
Filtre ND
7.3.2.2 Mètode
La metodologia seguida és la d’un treball de fotorreportatge.
Després de buscar una localització i un horari del dia depenent de les preferències a nivell de llum i context, havia d’anar a buscar in situ el sentit del discurs,
l’acció es desenvolupava dins el quadre, que em serveix de marc només per
delimitar, sense cap altre intenció.
La càmera llavors, en aquest sentit, es transforma en un observador omnipresent que s’entrega al lloc i a les persones.
7.3.3 Procés de producció.
Cal recordar que el segon bloc té una estructura fixa que es repeteix mentre aquesta
mateixa dura, per aquest motiu i per analitzar el procés de producció del mateix, ens
valdrà amb l’explicació d’una de les escenes per així entendre com es planteja aquesta
producció.
Escena Raval

C/ de lleó P.general
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C/ Joaquim Costa

C/ Rambla Raval

Transició.Google maps.
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8. POST PRODUCCIÓ
8.1 Resum Postproducció General
Ens trobem davant d’un curt que com a premissa inicial funciona amb molts tipus de formats
diferents, això d’entrada ja suposa alguns problemes amb compatibilitats de formats, entre
altres.
Per aquest motiu el gruix del treball de postproducció es fa amb el programa After Efects.
Aquest té compatibilitat amb multitud de formats, ja que no és només un programa d’edició
de vídeo, sinó també de tècniques fotogràfiques, motion graphics...
És capaç d’interpretar seqüencies de Raw’s, crear càmeres visuals per obtenir moviments
digitals de càmera, entre moltes altres funcions.
Encara que l’After Efects ens permeti treballar amb quasi qualsevol format s’han utilitzat
altres programes per la postproducció com :
Adobe Photoshop per preparar les imatges d’una manera més professional,
Illustrator per gràfica,
Autopano Giga per preparar algunes panoràmiques
Mlrawviewer per obrir i exportar el vídeo raws,
Permet treballar a 16 o 32 bits flotants.
Celtx Maquetar el guió literal i crear els esquemes d’il·luminació entre altres.
8.2 Formats de media
Es important conèixer el format de les medias amb els que treballem per poder triar el software que més convingui, en aquesta producció utilitzem:
-Foto, Raws de Canon.
-Vídeo, Vídeo Raw de Magic lantern, format .raw
-Seqüència de DNG’S una vegada transcodifict el vídeo raw.
-Wav per el so.
-.lut per els perfils de color de la càmera.
8.3 Diàleg Cinematogràfic (Fil narratiu) i Bloc 2 (Vida cotidiana).
8.3.1 Aspectes Tècnics (software i pluguins):
El diàleg i el bloc 2, com he comentat nteriorment, es desenvolupen en un entorn
visual cinematogràfic, per aquet motiu segueixen un mateix procés de postproduc
ció.
Per aquest procés s’ha utilitzat:
Mlrawviewer, per exportar els raws
Adobe Cámera raw, per preparar el arxius abans del timeline.
Adobe After Efects, on edito el timeline.
Red Giant Colorista, pluguin de la casa Red Giant.
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8.3.2 Fluix de treball
El flux de treball per la postproducció del vídeo raw es la seguent:
1-Previsualització i exportació del Vídeo Raw a través del programa Mlrawviewer.
Mlrawviewer és un programa desenvolupat per Magic Lantern i pensat per descodi
ficar el vídeo Raw en una seqüencia de Dng’s o .mov a 16 bits.
Com es pot observar la interfície és senzilla, tens algunes opcions de retoc corbes,
exposició, temp. color, qualitat de la previsualització i exportació (Sec dng’s o 		
.mov),

8.3.3 Fluix de treball
El flux de treball per la postproducció del vídeo raw es la seguent:
1-Previsualització i exportació del Vídeo Raw a través del programa Mlrawviewer.
Mlrawviewer és un programa desenvolupat per Magic Lantern i pensat per descodi
ficar el vídeo Raw en una seqüencia de Dng’s o .mov a 16 bits.
Com es pot observar la interfície és senzilla, tens algunes opcions de retoc corbes,
exposició, temp. color, qualitat de la previsualització i exportació (Sec dng’s o 		
.mov),
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2-Exportació en seqüència de Dng’s a 16 bits.
3-Importació de la seqüència de Dng’s a l’After Efects.
4-Preparació de la seqüència amb Adobe Cámera Raw.
5-Edició en el timeline After Efects. (vídeo+ audio)
6-Color
7-Exportació
8.3.4 Color
Després d’aconseguir la seqüència de DNG’S, el primer pas es una preparació dels
arxius en l’Adobe càmera raw.
Un cop dins l’After Efects es fa servir un lut predeterminat, en el cas del diàleg el
Lut de la casa Visionlab anomenat Vision X - Rec.709, per el troç corresponent al bloc
2 faig servir el Vion Lab C-LOG, una curva logaritima.
No ens oblidem que utilitzo aquest lut perquè prèviament es va instal·lar a les preferències de color de la càmera el mateix lut de la casa VisionLab, pensat per preparar l’imatge en la mateixa presa per la postproducció.
Un cop aconseguit el look base que voliem, es fan els últims ajustos amb el pluguin
Color Finesse d’After Efects.
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8.4 Bloc 1. Barcelona / Disneylona
8.4.1 Aspectes Tècnics:
En aquest bloc, com hem estat comentant, és un bloc mixte en el que moltes tècniques i formats conviuen, per això s’han utilitzat els següents programes:
Adobe Photoshop
Adobe After Efects
Adobe Cámera Raw
Adobe Illustrator
Epson Scanpro
Premiere Pro
Autopano Giga
MultiSpecWin32
MIRawviewer
Pluguins,
Photoshop, Alien Skin Exposure 7.
After Efects, Red Gian Suite, Kolor Finesse
Important destacar que es treballa a 16 bits dins de l’After Efects
8.4.2 Fluix de treball
S’ha treballat amb l’After Efects com a programa principal, les fotografies, vectorials
entre altres, es preparaven amb el software que més interessés per després pasar-ho
al After Efects. A nivell de compatibilitat, és bastant funcional perquè llegeix format
.psd, .ai antre d’altres, aspecte que facilita molt a l’hora de treballar, no cal estar
exportant l’arxiu, pots treballar directament amb l’arxiu .psd.
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Dins de l’After Efects s’ha treballat amb precomposicions ja que tenía molt material i
era fàcil confondre’s.
A dins de cada precomposició estava una escena diferent.

Cal esmentar que es va ajustar a la composició els valors de desenfoc per jugar amb
aquest dins de les composicions, es van fer servir màscares, modes de fusió, scripts,
entre d’altres funcions.
8.5 Finalització
La finalització del treball també s’ha fet amb l’after efects, es va triar una dels projectes i es
van portar els altres dos per afegirlos a una precomposicó dintre el timeline.
Un cop totes les escenes estaven al mateix timeline quadrats i sincronitzats, es va fer una
capa d’ajust final per donar un punt de continuïtat en tot el relat mitjançant un ajust de color final i es va exportar el vídeo final en format .mov amb el conegut còdec de compresio
h264.
9. PRESSUPOST

D’on ets Barcelona, Pedro Toledo de Freitas

Link treball https: https://vimeo.com/182950228
10. CONCLUSIONS
Haig de reconèixer que ha estat un treball força complicat i molt el•laborat, però també he pogut
extreure unes quantes conclusions interessants;
La primera i la més important, he entès de veritat la dedicació i l’esforç que es necessita per desenvolupar una idea d’aquesta complexitat. En un projecte on intervenen tants elements diferents,
interns i externs i varietat de tècniques, la principal base ha de ser la organització. També la importància de la recerca i la lectura de diferents autors en base a un mateix àmbit, pero així poder
extreure’n un conclusió i una opinió basada en tots aquests raonaments i punts de vista.
He pogut observar que un cop treballats els conceptes, arriba un punt que pots veure amb molta
més claredat el que vols explicar i com, i es aquí on neix la nostra història.
Considero que el repte de basar el projecte en un treball de recerca ha esta un èxit rotund, ja que
amb aquest exercici he pogut créixer com a persona i entendre d’una altre manera moltes transformacions que estan passant en el nostre medi actual.
Un altre conclusió relacionada amb el món conceptual del treball, és el debat de l’allunyament de
l’art i les ciències, el perquè l’art contemporàni no lluita per oferir contingut que pugui servir per
millorar la nostra manera de viure o criticar coses que no s’estan fent bé, i es queda en aquesta
còmode postura d’art per art, art per oci, art només per bellesa.
Per una altre banda i a part de tota la càrrega conceptual, aquest projecte també m’ha aportat
moltes habilitats noves a nivell tècnic.
Una d’elles es treballar amb Vídeo Raw, em sembla molt interessant aquesta proposta de Màgic
Lanter. Ja que considero que en el futur de la fotografia s’hauria de passar per aquesta mena de
softwares Open SOurce per així democratitzar els recursos i poder oferir la possibilitat d’aprofitar
més l’equipament a usuaris experimentats.
M’ha agradat crear un relat amb una identitat visual tan marcada, i fer-ho per poder transmetre
el missatge de la forma més eficaç possible. Podría dir que he trobat un estil en el que m’agradaría seguir-hi profunditzant, he pogut incloure totes les tècniques i estètiques que m’interessen i
m’atrauen més en un mateix treball, aconseguint un resultat impactant i amb molt rerefons.
Per altre banda, aquest projecte també m’ha aportat molta interacció amb la ciutat, recórrer carrers amb història buscant el moment perfecte i els protagonistes idònis per a cada escena urbana.
La possibilitat de gravar en equip també és un aspecte que em motiva, ja que considero que la unió
de coneixements multidisciplinàris poden donar resultat molt complerts i equilibrats.
I per últim, com he esmentat anteriorment, he disfrutat molt poden treballar amb moltes de les
cares que ens proporciona la imatge i els continguts, aprofundir-hi, millorar i aprendre nous
coneixements sempre és fruit d’un projecte exitós.
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