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GLOSSARI 

A continuació hi ha un llistat ordenat alfabèticament de les paraules, expressions, i 
sigles, tractats en aquest treball i poc conegudes fora dels àmbits especialitzats. 

Acting: Actuació o interpretació. 

Blockbuster: Producció audiovisual en les que s’inverteix un gran pressupost. 
Normalment es tracta de pel·lícules d’acció i aventures. Aquestes produccions són les 
que baten rècords de venda a taquilla i passen a ser fenòmens culturals. 

CGI: Imatge generada per ordinador (En anglès Computer-Generated-Image). Engloba 
totes les imatges 3D i 2D generades completament amb un ordinador. 

Clay Render: Imatges generades per ordinador sense textures ni materials, utilitzades 
per tenir una visualització prèvia, i ràpida de calcular, de l'escena que s'està treballant. 
Com que no hi ha materials, tots els objectes i elements de l'escena es veuen de color 
blanc. Aquest tipus d'imatges són útils per previsualitzar la il·luminació de l'escena i 
les projeccions de les ombres. 

Etalonatge: Procés de postproducció en el que es corregeix el color de les filmacions 
i s’aconsegueix l’aparença desitjada per el producte final. En aquests processos 
d’etalonatge es realitzen correccions tant de llum, contrast i temperatura de color, 
com modificacions de colors i zones concretes de la imatge. 

Lens flare: Fenomen òptic en el que la llum és dispersada i potenciada per un sistema 
de lents. Normalment succeeix amb llums molt brillants, com el sol. En postproducció 
aquet efecte es pot simular mitjançant plug-ins específics, o imatges reals d’aquest 
fenomen amb el fons negre. 

HUD: Originalment HUD son les sigles per les que es coneix la interfície dels 
videojocs. En l’àmbit de la postproducció es coneix com HUD les composicions i els 
elements que es generen per simular interfícies a les escenes. 

Hype: El hype és una emoció generada per estratègies de publicitat que provoquen 
en el públic unes expectatives molt altes sobre un producte, i la necessitat de 
consumir-lo. 

Keyframes: En postproducció tots els objectes amb els que es treballen són 
modificables en mida, rotació, posició, etc. Un keyframe es un marcador que guarda 
informació de les modificacions fetes a l’objecte en un moment determinat de la línia 
de temps. És a dir, si tenim un cub, i a l’inici d’una seqüència es crea un keyframe amb 
una mida, i al final de la seqüència es crea un altre keyframe indicant un augment de 
l’escala del cub, el resultat final serà un cub que va creixent d’escala.  

Moodboard: Collage d’imatges, colors o text, que serveix per donar una idea general  
d’un tema. En l’àmbit artístic ajuda a determinar una estètica al projecte que es 
treballarà. 
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Motor de render: És un software o aplicació externa que permet calcular mitjançant 
algoritmes els rebots dels raigs de llum sobre els objectes d’una escena, tenint en 
compte les propietats de cada objecte (reflexió, refracció, dispersió, etc.), per formar 
una imatge d’aquell entorn. 

Objecte Null: Element emprat en la programació orientada a objectes, com per 
exemple en el modelatge 3D i la postproducció audiovisual. Aquest objecte és 
invisible i no te cap valor. La seva funció és la de guardar informació per posteriorment 
aplicar-la a altres objectes de l’escena. 

Render: Terme amb el que es coneix la imatge final calculada per un ordinador. La 
renderització o temps de render fa referència al temps i el procés de generar la 
imatge en qüestió. 

Tracking: Tècnica de postproducció digital que permet fer un seguiment de la 
posició, escala, i orientació d’un element de la imatge, o per seguir els propis 
moviments de la càmera. En tot cas, per realitzar aquest procés és necessari que 
l’objecte a seguir sigui fàcilment diferenciable del que hi ha al seu voltant. Per aquesta 
raó apareixen els Punts de Tracking, elements molt diferenciats del seu entorn i 
adaptats a l’escala de l’escena que en el procés de seguiment s’empren com a 
referència per facilitar el procés. Una vegada realitzat el procés, aquests elements 
son eliminats. 

VFX: Abreviatura en anglès de “Efectes Visuals”. Forma part del procés de 
postproducció, i engloba tots els procediments pels quals es creen o manipulen 
imatges de manera digital.  
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INTRODUCCIÓ 

La Guia de l'autoestopista galàctic, o The Hitchhiker's guide to the galaxy en anglès, és 
una col·lecció de cinc novel·les de ciència-ficció còmica, obra de l'escriptor britànic 
Douglas Adams, el qual defineix els seus llibres com "una trilogia de cinc parts". 

La història narra les desgavellades aventures per l'espai exterior de l'Arthur Dent, un 
home d'origen anglès que escapa del planeta terra, just abans que sigui destruït pels 
Vogons, amb el seu amic Ford Perfect (un alienígena humanoide que recol·lectava 
informació de la terra per la Guia de l'autoestopista). Al llarg del relat s'uneixen als 
protagonistes el Zaphod Beeblebrox, cosí de Ford Perfect i president de la galàxia, el 
robot paranoic Marvin, i Tricia McMillan o Trillian, també d'origen terrestre i juntament 
amb l'Arthur els últims éssers de la seva espècie. 

Amb aquest projecte es busca crear un tràiler per una nova sèrie web el més fidel 
possible als relats. En tractar-se d'una obra de ciència-ficció, els efectes visuals i el 
CGI tenen molt de pes. Tenim localitzacions i objectes que res més els podem obtenir 
mitjançant modelatges 3D i efectes visuals, com naus i robots. 

La productora i plataforma escollida ha estat Netflix, una companyia d'entreteniment 
fundada el 1997 que proporciona contingut audiovisual baix demanda, que ha anat 
creixent aquests últims anys, fins al nivell de poder produir el seu propi contingut i 
crear sèries icòniques com Stranger Things, Black Mirror, Narcos, i també retornar al 
mercat de les sèries la mítica Star Treck en forma de preqüela de les històries originals. 
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Motivació 

La idea inicial de projecte pel treball final de grau era fer un vídeo que mostrés els 
escenaris més representatius d'una obra literària o audiovisual. 

Per tant vaig iniciar la recerca d'aquesta obra, que ja des d'un principi vaig centrar-me 
en la temàtica de ciència-ficció, i vaig fer una primera selecció de títols: Alguna de les 
novel·les d'Isaac Asimov, Metròpolis, Space Odyssey, Ubik, Cròniques marcianes, La 
Guia de l'autoestopista galàctic, entre altres. 

La raó per la qual vaig decidir seleccionar La Guia de l'Autoestopista galàctic és que: 
a part de ser unes novel·les amb molt de reconeixement en el món de la ciència-
ficció, des del meu punt de vista trobo que és una història amb molt de potencial i 
material per poder fer un bon producte audiovisual, i malauradament les versions que 
ja n'hi ha han quedat desfasades i necessiten una actualització per poder tornar a 
atreure el públic d'avui dia, com per exemple han fet amb la sèrie de Star Treck i 
Doctor Who, dues produccions que es van iniciar als anys 60 i que han anat 
evolucionant i adaptant-se fins avui dia. 

Per tant, l'eina més adequada per conduir aquesta història és una sèrie, a causa de la 
llargària d'aquests relats, i també per la gran popularitat que tenen ara aquest tipus 
de produccions en l'actualitat. Però com una sèrie queda fora de l'abast de treball 
d'un TFG, el que es farà serà un tràiler d'aquesta hipotètica sèrie, ja que el format del 
tràiler ens permet mostrar les escenes i moments més interessants en pocs minuts. 

Per últim, aquest projecte em permetrà portar al límit les meves capacitats i posar en 
pràctica tot l'aprés durant el grau, en concret les meves habilitats en efectes visuals, 
CGI, i aspectes d'il·luminació i càmera tant real com virtual. Tots aquests són àmbits 
del meu interès i en els que en un futur m'agradaria dedicar-m'hi. 

 

Formulació del problema 

La Guia de l'autoestopista galàctic ja ha estat plasmada en diferents mitjans: una sèrie 
radiofònica a l'any 1978, una sèrie televisiva que es va retransmetre a l'any 81, un 
videojoc al 84, i una pel·lícula de l'any 2005. 

La decisió de fer una nova sèrie fictícia d'aquesta història sorgeix a rel que les dues 
representacions audiovisuals ja s'han quedat obsoletes tant estèticament com en 
l'àmbit d'efectes, provocant que no sigui atractiu per al públic actual. 

Per tant, en aquest projecte es presenta una nova adaptació renovada i adaptada al 
temps actual, seguint al màxim possible la història original dels llibres. 
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Objectius generals 

L'objectiu general d'aquest projecte és realitzar un tràiler per Netflix d'una nova 
hipotètica sèrie basada en la "trilogia de cinc parts" de La Guia de l'autoestopista 
galàctic (Hitchhiker's guide to the galaxy), obra de l'autor Douglas Adams. 

Els objectius a escala personal d'aquest treball seran els de: aconseguir un resultat el 
més professional possible, posar en pràctica tot l'après i aplicar nous coneixements 
necessaris per poder dur a terme tot el plantejat; i utilitzar el resultat final 
conjuntament amb el vídeo de presentació del TFG com a portfoli personal per poder 
mostrar les meves habilitats i capacitats en aquest àmbit al món professional. 

 

 

Objectius específics 

Els objectius específics determinats per aquest treball són els següents: 

• Realitzar un vídeo-tràiler que mescli imatge CGI i imatge real. 

• Posar en pràctica coneixements obtinguts durant el grau, com la creació 
d'entorns i models CGI, aspectes d'il·luminació i vídeo, integració d'imatge CGI 
i imatge real, i efectes visuals. 

• Adquisició de nous coneixements i tècniques en els àmbits anteriorment 
mencionats. 

• Profunditzar en els àmbits d'il·luminació i operació de càmera, tant en l'àmbit 
digital com real. 

• Aprendre a utilitzar el motor de render Octane. 

• Desenvolupar la capacitat i la creativitat a l'hora de "traduir" les definicions d'un 
text literari a imatge i vídeo. 

• Fer una bona gestió i planificació durant totes les etapes d'aquest projecte 
multidisciplinari i de gran magnitud. 

• Aconseguir un producte final de qualitat. 
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Abast del projecte 

L'abast fitat per aquest projecte és crear un vídeo-tràiler, per una hipotètica nova sèrie, 
i que aquest producte sigui distintiu del que hi ha ara al mercat, aconseguint 
reconeixement del públic aficionat a la ciència-ficció. 

Aquesta sèrie web aniria dirigida a persones de qualsevol gènere i situació social a 
partir d'envoltant els 15 anys endavant, amb interès en sèries de ciència-ficció i 
comèdia. 

La difusió que fa Netflix dels tràilers dels seus productes és bastant estesa, abastant 
des dels respectius canals de YouTube de la companyia a cada país, i a diferents 
xarxes socials, com Facebook o Instagram, fins a la publicació a la seva pròpia 
plataforma de visualització, i inclús, en determinats casos poden arribar a ser 
retransmesos per televisió. 

En ser un vídeo-tràiler d'una hipotètica nova sèrie per la companyia Netflix, el primer 
beneficiat serà la companyia, ja que els tràilers de les seves sèries són un tipus de 
publicitat per ells. Com a projecte, el benefici és propi, ja que el resultat final serà 
emprat com portfoli personal, i tot el procés de feina i resolució de problemes 
m'ajudaran a créixer com a professional. 
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ESTAT DE L’ART 

Els tràilers 

Els tràilers són peces publicitàries d'una producció audiovisual en format vídeo de 
curta durada, normalment no de més de tres minuts, on se'ns presenta la producció 
en qüestió. Aquesta publicitat és creada per generar interès i expectatives al públic, 
és a dir, provocar una pujada del hype, que després ajuda a vendre el producte. 

El naixement dels tràilers el trobem als inicis del segle XX, quan la indústria 
cinematogràfica ja començava a consolidar-se, es van iniciar campanyes de 
promoció amb vídeos curts dels seus productes per continuar atraient els 
espectadors. Aquestes peces publicitàries varen començar sent molt senzilles, i han 
anat evolucionant amb el pas dels anys fins al que coneixem avui dia. Aquí tenim una 
evolució cronològica dels vídeos tràilers amb els exemples més representatius: 

Durant els primers anys, els tràilers se centraven principalment a publicitar als actors 
protagonistes que hi apareixien, ja que és el que més atreia el públic, i veiem tant 
imatges extretes de la pel·lícula com imatges generades exclusivament pel tràiler. 
Durant els primers anys apareixien escrits sobreimpresos dels productors, directors, i 
els noms dels actors quan aquests apareixien en pantalla. Depenent de la producció 
s'introduïa una veu en off d'un narrador que contextualitza la història. Una vegada feta 
aquesta introducció, tenim un seguit de les imatges considerades els més importants 
o representatives del film. 

The kid, és una pel·lícula muda de Charlie Chaplin de l'any 192, considerada comèdia 
dramàtica on els protagonistes són un vagabund, interpretat per Chaplin i un nen 
abandonat que mitjançant malifetes intenten sobreviure. 

En el tràiler un narrador en veu en off que ens va guiant per les imatges que van 
apareixent en pantalla, fent una presentació formal de la pel·lícula i la història 
d'aquesta, després ens presenta als dos actors protagonistes. 

 
Charlie Chaplin "The Kid" Trailer English Version [Vídeo online]. 

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=rdICo5GAh5Y   [23 de febrer del 2018] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rdICo5GAh5Y
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Gone with the wind dirigida per Victor Fleming, és una pel·lícula històrica-romàntica 
del 1939 basada en una novel·la del mateix nom. 

D'aquesta producció podem trobar dos tràilers. En el primer veiem un llibre il·lustrat 
en el qual es van passant les pàgines. Tenim una introducció del guionista i el director, 
seguit del títol i la presentació dels actors. Finalment a l'última pàgina ens aconsellen 
que consultem els diaris per disposar de detalls addicionals. 

 
Gone With The Wind - Official Trailer [Vídeo online].  

Disponible a https://youtu.be/1Yza_faToLM  [20 de febrer del 2018] 
 

En aquest segon tràiler, se segueixen més les pautes descrites anteriorment: 
Inicia recordant el centenni de la guerra civil nord-americana, i una introducció de la 
pel·lícula i el títol, i continua amb la presentació dels actors principals. Tot seguit, 
comença una veu en off que ens acaba d'introduir la pel·lícula amb les imatges més 
representatives. 

 
Gone with the Wind (1939) Official Trailer - Clark Gable, Vivien Leigh Movie HD [Vídeo online].  

Disponible a https://youtu.be/0X94oZgJis4 [20 de febrer del 2018] 
 

https://youtu.be/1Yza_faToLM
https://youtu.be/0X94oZgJis4
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Un altre exemple d'aquest tipus de tràiler és el de la pel·lícula de Some Like it Hot, 
comèdia romàntica del 1959, basada en l'any del crac de la bossa americana (1929). 
La història es basa en dos musics que escapen d'uns gàngsters i acaben ficats a una 
banda musical femenina fent-se passar per dones. La protagonista principal és 
interpretada per Marilyn Monroe, que és l'estrella de la banda. 

El tràiler comença amb el títol emmarcant a Marilyn, i ens presenta als tres actors 
principals. Continua amb un muntatge de parts de la pel·lícula amb una veu en off, i 
després torna a presentar als actors, aquesta vegada incloent també als secundaris. 
Acaba amb una escena de la pel·lícula on Marilyn canta una cançó. 

 
Some Like it Hot (1959) Movie Trailer HD [Vídeo online].  

Disponible a https://youtu.be/rI_lUHOCcbc [20 de febrer del 2018] 
 

Per la mateixa època Alfred Hitchcock creà el seu propi estil de tràilers que el van 
ajudar a diferenciar-se, on ell mateix narra la història de la pel·lícula i ens fa un tour 
per les localitzacions del film. En cap moment del tràiler podem veure cap material 
gravat de les pel·lícules. Aquí tenim un exemple: 

Tràiler de la pel·lícula Psycho on Hitchcock ens presenta les localitzacions i fets de la 
pel·lícula, com si fossin fets reals. Comença ensenyant-nos l'exterior del motel que 
està just al costat d'una casa antiga i sinistra on van succeir els assassinats, a partir 
d'allí seguim el tour a l'interior de la casa, on el director sembla una espècie de 
detectiu que ens ensenya i explica les escenes del crim. 

 
Psycho (1960) Theatrical Trailer - Alfred Hitchcock Movie [Vídeo online]. 

Disponible a https://youtu.be/DTJQfFQ40lI [20 de febrer del 2018] 

https://youtu.be/rI_lUHOCcbc
https://youtu.be/DTJQfFQ40lI
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Curiosament, hi ha una altra producció en la qual tenim un format lleugerament 
semblant al del Hitchcock, però més teatral, en el que un dels personatges explica la 
situació i l'entorn en el qual es desenvolupa el film i ens presenta als altres 
personatges i les seves relacions i conflictes personals. Es tracta de The shop around 
the corner, una comèdia romàntica dels anys 40, basada en una obra de teatre 
hongaresa. Els fets succeeixen uns anys abans de la segona guerra mundial, a una 
botiga on dos empleats que no es duen bé, s'enamoren l'un de l'altre mitjançant 
correspondència anònima. 

El tràiler s'inicia amb l'encarregat sortint a rebre'ns a l'entrada de la botiga, es presenta 
i ens ensenya l'aparador, ens parla de la botiga, i ens ubica geogràficament. A 
continuació passa a presentar-nos els protagonistes (mencionant qui és l'actor) amb 
una escena extreta de la pel·lícula que representa tant al personatge com les 
relacions que hi ha entre ells. Les conversacions que apareixen a aquests fragments 
ens ajuden a tenir una idea de la història de la pel·lícula. Finalment el director entra en 
escena i l'encarregat ens el presenta. 

 
The Shop Around The Corner Trailer  [Vídeo online].  

Disponible a https://youtu.be/6HqoWwMrPVA [20 de febrer del 2018] 
 

Posteriorment Stanley Kubrick inicià una etapa de pura experimentació, on els vídeos 
publicitaris arriben al punt del surrealisme, jugant amb la música, efectes sonors, els 
colors, i el muntatge. Un exemple molt representatiu d'aquest estil és el tràiler de A 
Clockwork Orange, pel·lícula violenta i distòpica de 1975, on el protagonista Alex, un 
home antisocial i violent lidera una petita banda igual de violenta. Els fets de la 
pel·lícula se centren en els seus crims i les conseqüències que suposen aquests fets. 

El tràiler consta d'un seguit de fotogrames i petits fragments il·lustratius de la pel·lícula 
combinats amb títols i paraules, muntats extremadament ràpid. 

 
A Clockwork Orange (1975) Official Trailer - Stanley Kubrick Movie [Vídeo online].  

Disponible a https://youtu.be/SPRzm8ibDQ8 [20 de febrer del 2018] 

https://youtu.be/6HqoWwMrPVA
https://youtu.be/SPRzm8ibDQ8
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A partir d'aquí ja entrem a l'època dels bockbusters passant a una etapa més 
conceptual, on l'interès es centra en l'atmosfera de la pel·lícula i el concepte de la 
història, cosa que genera més incertesa i curiositat a l'espectador. Al contrari del que 
hem estat vent fins ara, els actors passen a un segon pla, sent més importants els 
personatges que interpreten. 

El 1975 tenim el thriller Jaws dirigida per Steven Spielberg que narra una sèrie de fets 
provocats pels atacs d'un tauró gegant. Va ser la pel·lícula blockbuster de l'estiu del 
75, sent la producció amb més recaptació de la història fins que va arribar l'estrena de 
Star Wars, de la que parlarem més endavant. Però Jaws va donar peu a la creació del 
nou model de negoci de Hollywood: 

• Produccions d'acció i aventura. 

• Pressupostos elevats. 

• Estrena a l'estiu a totes les sales de projeccions possibles. 

• Grans campanyes de publicitat per atreure el màxim públic possible, 
convertint-lo en un fenomen cultural, implicant una associació d'alt estatus a 
qui coneix i ha vist la pel·lícula en qüestió. 

Com hem mencionat anteriorment, aquesta època es caracteritza per centrar-se 
primer en l'ambientació i posteriorment en la història, i com podem observar al tràiler 
de Jaws, aquestes premisses es compleixen. 

Comencem amb una introducció amb un narrador que ens parla d'un ésser terrorífic 
(el tauró), fent un recorregut baix l'aigua com si nosaltres mateixos fóssim aquest ser, 
acabant amb un atac a una dona que està nadant a la superfície. Després passa a 
introduir-nos la pel·lícula i una idea de la història que aquesta conta. Tenim un resum 
de l'escena de la platja, on la història comença, seguit de talls de la resta de la 
pel·lícula, on els diàlegs estan muntats de manera que puguem entendre l'argument, 
és a dir, estan substituint la funció que estava fent el narrador. Finalment dedica els 
últims segons del tràiler per fer una petita menció dels actors protagonistes. 

 
Jaws Official Trailer #1 - Richard Dreyfuss, Steven Spielberg Movie (1975) HD [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=U1fu_sA7XhE&t=125s  [20 de febrer del 2018] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U1fu_sA7XhE&t=125s
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Com a representants dels tràilers de ciència-ficció d'aquesta etapa tenim els següents 
tràilers: 

2001: A Space Odyssey 

Encara que aquesta pel·lícula es va estrenar anys abans que Jaws, i no és considerada 
un blockbuster, aquest tràiler seleccionat comparteix les mateixes característiques 
d'aquesta secció. 

La introducció del tràiler ens serveix com contextualització i ens dóna una idea clara 
de l'ambient que veurem: Ciència-ficció i suspens. Consta d'imatges molt 
representatives del film, com "l'ull" del robot HAL9000, el protagonista amb la roba 
d'astronauta creuant un passadís i la sala del terra lluminós, entre altres, mentre 
sentim la sinistra veu de HAL9000. Seguidament tenim un tall, i comencem la segona 
part, on ens donen petites pistes de la història, les localitzacions i personatges que 
intervenen. 

 

 
2001: A Space Odyssey Official Re-Release Trailer (2014) - Stanley Kubrick Movie HD [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=XHjIqQBsPjk   [20 de febrer del 2018] 
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Star Wars. A New Hope 

Aquest tràiler també s'inicia amb una seqüència introductòria, començant amb la 
característica fase de "A long time ago in a galaxy far, far away" continuat per una 
seqüència d'acció amb tirs i explosions, on ens mostren també les primeres imatges 
de dos dels protagonistes. Seguidament comença una veu en off dient que George 
Lucas ens presenta una aventura inèdita al nostre planeta, donant a entendre que la 
pel·lícula serà un esdeveniment únic, i per tant el públic que qui la vegi podrà formar 
part d'aquesta exclusivitat. Tal vegada per aquest tipus de publicitat que ven el 
producte com una cosa única i que pots formar part d'aquesta, va influenciar els 
rècords de venda a taquilla, i el gran reconeixement que ha rebut, sent una història 
de la que avui dia s'hi segueixen produint pel·lícules d'èxit. 

Després tenim una part en la qual entre el narrador i parts dels diàlegs ens expliquen 
com serà la història que veurem, acabant amb una seqüència d'acció i el títol de la 
producció. 

 

 
Star Wars A New Hope 1977 Trailer [Vídeo online]. 

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=1g3_CFmnU7k  [23 de febrer del 2018] 
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Alien 

En el cas de la pel·lícula Alien, és un tràiler molt més conceptual, en el que no hi ha ni 
diàlegs ni narrador. 

Comencem amb una seqüència molt lenta en la que a poc a poc es va entenent 
l'ambientació de la pel·lícula que ens presenten, mentre que el títol va apareixent per 
parts i fins que no està quasi resolt semblen lletres d'un alfabet alienígena. Una 
vegada resolt el títol veiem un ou, un element molt important i característic de la 
pel·lícula. 

Per començar la segona part, l'ou es trenca i es continua amb imatges ràpides de 
moments de tensió del film mentre que de fons sona una alarma de la nau. Hi ha un 
moment d'inflexió a partir del qual res més se senten crits amb talls molt ràpids dels 
moments de màxima tensió, acabant en silenci i amb una escena de l'espai amb tres 
planetes i la nau, juntament amb la popular frase "In sapce on one can hear you 
scream". 

 

 
Alien (1979) Trailer [Vídeo online]. 

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=LjLamj-b0I8  [20 de febrer del 2018] 
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Tràilers de ciència ficció en l’actualitat. 

Avui dia aquesta etapa més conceptual que és comentava abans ja ha finalitzat, ara 
mateix l'atmosfera de la pel·lícula s'introdueix al mateix temps que la història, i 
s'elimina completament la presència del narrador, quedant substituït pel muntatge a 
forma de narració de diàlegs del film, que depenent de cada producció es camufla 
quedant aquest diàleg com a veu en off. 

Una altra cosa a remarcar és que en general el context en el qual es desenvolupa la 
història s'obvia, centrant-se tot en els protagonistes i la seva història personal, a no ser 
que el context sigui completament determinant per poder entendre el que passa i 
per què passa, i encara així la informació donada sobre això és la justa per poder 
seguir el que veiem. 

Actualment podem trobar tot tipus de tràilers completament diferents entre ells, però 
si ens fixem bé, tots segueixen una mateixa estructura que depenent de la història 
que es conta varia lleugerament l'ordre, però sempre trobarem els mateixos 
elements. 

Per tant, els tràilers de les pel·lícules i sèries actuals han arribat a ser tan iguals entre 
si que fins i tot han sorgit vídeos com aquest que tenim a continuació que fan una 
crítica a aquesta estandardització, presentant-se com si fos la plantilla que s'utilitza 
per generar tots aquests tràilers. 

 
How To Make A Blockbuster Movie Trailer [Vídeo online]. 

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=KAOdjqyG37A  [28 de febrer del 2018] 

 

Com es pot veure al vídeo, aquesta plantilla divideix el tràiler en les següents parts: 

 

 
Figura 1 - Cronograma de les parts que formen un tràiler. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAOdjqyG37A
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Star Wars. The Last Jedi 

En aquest tràiler del 2017 veiem com es compleix l'estructura mencionada. 
Comencem amb una introducció pausada amb la veu en off d'un discurs que fa un 
dels personatges durant la pel·lícula, on es dóna una idea de l'ambientació i les 
primeres pinzellades d'informació de l'argument. Després del logotip de Lucas Films 
ve el nus del tràiler, on es dóna informació més completa del plot de la pel·lícula 
mostrant les imatges dels moments més estètics, rellevants, i moments d'inflexió del 
guió. Continuat per la temporada d'estrena, en aquest cas al nadal, i un muntatge ràpid 
amb els moments de més tensió i una resolució final "esperançadora", acabant amb 
el títol en pantalla i la data exacta d'estrena. 
 

 
Figura 2 - Cronograma del tràiler de Star Wars. The Last Jedi. 

 

 
Star Wars: The Last Jedi Trailer (Official) [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=Q0CbN8sfihY&t=1s [26 de febrer del 2018] 
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Solo 

El tràiler d'aquesta pel·lícula que s'estrenarà el 2018 compta amb una estructura 
pràcticament igual a l'anterior, però cal tenir en compte que les dues formen part d'un 
mateix conjunt de pel·lícules basades en el mateix món, i res més hi ha cinc mesos 
de diferència entre l'estrena de les dues pel·lícules, per tant és normal que 
comparteixin tantes similituds estructurals. Encara que la durada i el contingut de les 
parts varia en tractar-se d'una història que gira al voltant d'un sol personatge, tot al 
contrari que en el cas anterior. 

Aquí tenim una introducció molt curta, continuada pel logotip i el nus, que se centra 
a presentar-nos al protagonista Han Solo i les seves ambicions, narrat per ell mateix, 
es talla un moment per posar la temporada en la qual s'estrenarà, i continua amb 
moments de tensió narrats per un altre personatge. Per finalitzar tenim el títol i una 
escena extra. 
 

 
Figura 3 - Cronograma del tràiler de Solo. 

 

 
SOLO: A Star Wars Story Extended Trailer (2018) [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=K9PkToULL1c  [26 de febrer del 2018] 
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Blade Runner 2049 

Aquest tràiler, al contrari que els altres sí que se centra a contextualitzar-nos una mica 
la història general, no se centra exclusivament en el personatge, això pot ser per dues 
raons: 

És una seqüela d'una pel·lícula del 1982, per tant poden haver decidit fer un tràiler 
com els antics però actualitzat. 

La contextualització on es desenvolupen les històries de la pel·lícula té molta 
rellevància i el fet de mostrar aquest món distòpic diferencia aquest tràiler del la resta. 

 

 
Figura 4 - Cronograma del tràiler de Blade Runner 2049. 

 

 
BLADE RUNNER 2049 - Official Trailer [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=gCcx85zbxz4  [26 de febrer del 2018] 
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Interstellar 

En el cas de Interstellar té un tràiler més tranquil, sense pics alts d'acció. Se centra 
més a introduir l'argument sense contar més del necessari, i mostrar qui són els 
personatges en els quals se centra la pel·lícula. 

Comença amb una introducció als protagonistes i el món distòpic en el qual viuen, 
després de les productores tenim més especificacions del context i la presentació 
d'un problema al protagonista. Continua amb una menció al director i passa al següent 
nus, on veiem que el protagonista decideix marxar per salvar la humanitat, seguit d'un 
parell d'imatges d'aquest viatge a l'espai, el títol de la pel·lícula i la data exacta 
d'estrena. 

 

 
Figura 5 - Cronograma del tràiler de Interstellar. 

 

 
Interstellar Movie - Official Trailer [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=2LqzF5WauAw [26 de febrer del 2018] 
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Guardians of the Galaxy 

Per acabar aquesta secció tenim el tràiler de Guardians of the Galaxy, pel·lícula basada 
en uns còmics de Marvel que no varen tenir molt d'èxit i ja començaven a ser oblidats, 
però amb una bona actualització han aconseguit que la història guanyi reconeixement 
per part del públic actual. 

Aquesta peça se centra molt en el protagonista i els personatges secundaris, i deixa 
més a part la història que veurem a la pel·lícula. 

 

 
Figura 6 - Cronograma del tràiler de Guardians of the Galaxy. 

 

 
Guardians of the Galaxy Official Trailer #1 (2014) - Chris Pratt, Marvel Movie HD [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=2XltzyLcu0g  [26 de febrer del 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XltzyLcu0g


Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 24 de 133 

Tràilers de sèries 

Westworld 

Westworld és un thriller de ciència-ficció de HBO basat en la pel·lícula del mateix 
nom. 

El tràiler comença introduint-nos els protagonistes i el context en el qual es troben, 
talla amb el logotip de HBO i continua amb una contextualització més concreta del 
que succeeix, seguit pels noms dels productors executius i un seguit d'imatges 
d'acció i intriga, acabant amb el títol i data exacta d'estrena. 

 

 
Figura 7 - Cronograma del tràiler de Westworld. 

 

 
Westworld Season 1 Official Trailer (2016) | HBO (MATURE) [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=IuS5huqOND4&t=45s  [26 de febrer del 2018] 
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Tràilers de sèries de Netflix 

Com veurem a continuació, les sèries de Netflix no segueixen un patró concret, ja que 
cada sèrie es produeix de manera independent entre elles. Els únics requisits que 
sembla que posa Netflix pels tràilers és que a l'inici ha d'aparèixer el seu logotip, i en 
algun moment del tràiler ha de sortir la frase de "A Netflix original series". Per la resta, 
els seus tràilers segueixen l'estructura marcada en tots els tràilers actuals en general. 

 

Stranger Things 

Sèrie coproduïda i distribuïda per Netflix que va rebre molt bona acceptació per part 
de les crítiques, que van adular tant la interpretació, com caracterització i atmosfera 
de la sèrie, i de moment ha pogut comptar amb una segona temporada. 

El tràiler compta amb una introducció del context, dividida en dos pel logotip de 
Netflix, en el que ens trobem: Poble dels Estats Units als anys 80, seguit per la 
introducció del problema amb el protagonista i la data d'estrena de la temporada, i 
continua amb més detalls sobre la desaparició d'aquest personatge. Per finalitzar 
tenim el títol i la data d'estrena amb el logotip. 

 

 
Figura 8 - Cronograma del tràiler de Stranger Things. 

 

 
Stranger Things | Trailer 1 [HD] | Netflix [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=XWxyRG_tckY  [26 de febrer del 2018] 
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Black Mirror 

Black Mirror és una sèrie emesa a Netflix que es va iniciar el 2011. És mundialment 
coneguda per la seva temàtica de ciència-ficció distòpica, en la que es mostra com 
la tecnologia pot arribar a afectar a la humanitat, però no segueix una única història, 
sinó que cada capítol tracta una història diferent fent-los independents entre ells. 

Aquest tràiler és el general de la temporada on veiem històries molt diferents entre 
elles, així que el que s'aprofita és buscar una temàtica general per unificar les històries 
entre elles i crear així una unitat. Per tant, comencem amb el logotip de Netflix i una 
introducció molt general amb les imatges i discurs de la protagonista del tercer 
capítol. Prosseguit pel "A Netflix original seires" i un nus amb pinzellades de les 
diferents trames dels capítols de la temporada. Finalitzem amb les imatges més 
dramàtiques, el títol de la sèrie i la data d'estrena. 

 

 
Figura 9 - Cronograma del tràiler de Black Mirror. 

 

 
Black Mirror - Season 4 | Official Trailer [HD] | Netflix [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=5ELQ6u_5YYM  [26 de febrer del 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ELQ6u_5YYM


Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 27 de 133 

Star Treck: Discovery 

Star Trek Discovery és una sèrie de Netflix estrenada el setembre del 2017, basada en 
els fets que varen succeir una dècada abans dels esdeveniments de la sèrie original 
del 1966. 

El tràiler compta amb una introducció molt curta on res més veiem una nau que 
recorda a la de la sèrie original enlairant, i ja ens donen una idea clara del que veurem. 
Continuant amb la introducció de la protagonista, un petit tall on apareix la frase de "A 
Netflix original series", i la introducció del context en el qual es troba aquesta 
protagonista introduint també altres personatges. Per acabar, surt el títol de la sèrie i 
la data d'estrena exacta. 

 

 
Figura 10 - Cronograma del tràiler de Star Trek Discovery. 

 

 
Star Trek: Discovery | Official Trailer [HD] | Netflix) [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=oWnYtyNKPsA  [26 de febrer del 2018] 
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Petites produccions 

Com a exemple de tràilers de petites productores tenim aquest d'un curt fan-made 
que va sortir fa uns temps i que va tenir un gran èxit, ja que va aprofitar la gran 
popularitat de les pel·lícules de Harry Potter per fer una preqüela sobre Lord 
Voldemort el dolent de la història principal. 

La idea de realitzar aquest curt surt arran de que la història d'aquest personatge no 
està quasi explicada a les pel·lícules, i gràcies a un crowdfunding varen aconseguir un 
pressupost de quinze mil euros per poder dur-lo a terme. I és que encara que compti 
amb un pressupost tan escàs, ha rebut molt bona acollida per part del públic, per tenir 
un guió ben treballat, i uns bons efectes visuals. 

 

 
VOLDEMORT Official Trailer (2017) Origins Of The Heir, Harry Potter New Movie HD [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=uGt_KbjQa_g  [26 de febrer del 2018] 
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Precedents de “La Guia de l’Autoestopista Galàctic” 

Sèrie de televisió 

La primera sèrie de la Guia de l'autoestopista galàctic va ser produïda i emesa per la 
BBC (British Broadcasting Corporation) als inicis del 1881. 

La sèrie va constar res més d'una temporada de sis capítols de trenta minuts de 
durada cadascun. Es va plantejar una segona temporada, però per desacords entre 
Douglas Adams i la BBC per temes de pressupost i guions mai es va dur a terme. 

Aquesta adaptació amb el pas del temps i l'evolució de les tecnologies, en l'àmbit 
estètic, i d'efectes especials i visuals ha quedat completament obsoleta. Encara que 
s'ha de destacar que alguns dels efectes visuals que apareixen a la sèrie són dibuixos 
lineals animats en els quals no va haver ordinadors implicats.  

 
Imatge 1 - Fotogrames i cartell la sèrie original de la BBC. 
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El tràiler de la sèrie s'inicia amb el títol, una posta de sol de fons i una veu en off 
descrivint-nos com és la història de la guia de l'autoestopista galàctic. Continua amb 
un resum de la introducció de la novel·la on els Vogons vénen a destruir el nostre 
planeta per fer una via de circumval·lació galàctica. Acaba amb un gag on dos 
personatges anònims beuen un còctel famós de la sèrie caient desmaiats a l'acte i 
amb el títol i la data exacta d'estrena de la sèrie. 

 

 
The Hitch Hikers Guide to the Galaxy (1981) - Original BBC TV-Trailer (english) [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=f8z4JAenBPo [17 de febrer del 2018] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8z4JAenBPo


Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 31 de 133 

Pel·lícula 

El 2005 es va estrenar la pel·lícula de la Guia de l'autoestopista galàctic, amb Martin 
Freeman (Arthur Dent) i Zoey Deschannel (Tricia McMillan o Trillian) com 
protagonistes, i altres actors britànics reconeguts a la resta del càsting, com la veu 
d'Alan Rickman pel Robot Marvin. 

Malauradament, encara que el Douglas Adams va poder participar en la creació del 
guió, va morir abans que es comencés la producció. 

La pel·lícula ja suposa una millora a escala estètica i tècnica respecte a la sèrie, però 
en poc temps s'ha quedat enrere. 

A part hi ha aspectes millorables, com: l'equilibri d'efectes visuals entre escenes, ja 
que hi ha moments en els quals o són molt ambiciosos, o no hi ha i farien falta. La 
direcció fotogràfica també és un punt a millorar, ja que és molt senzilla, sobretot pel 
que fa a termes de fotografia, i ara mateix s'estan emetent series molt més treballades 
en aquest aspecte. 

Per altra banda, a mesura que la pel·lícula avança la història es va separant de l'original 
de manera exponencial, i volen abastar massa trames en pocs tems. Per tant, podem 
dir que una sola pel·lícula no és el suport ideal per aquesta història. 

 

 
Imatge 2 - Fotogrames i cartell de la pel·lícula “The Hitchhiker’s guide to the galaxy”. 
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Per començar tenim el teaser, que encara que és senzill és molt efectista. Es tracta 
d'una seqüència on veiem el planeta terra amb la cançó de fons de What a Wonderful 
World de Louis Amstrong, i just quan diu la paraula "world" el planeta explota, amb 
una pausa per posar el la frase de "Don't Panic", i per acabar el títol i el logotip de la 
pel·lícula. 

 
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (trailer 1). [Vídeo online]. 

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=C2kKdNBbz2M  [17 de febrer del 2018] 

 
Per altra part tenim el tràiler de la sèrie amb un resum de l'inici de la pel·lícula on els 
Vogons destrueixen la terra, mesclat amb frases que ens ajuden a posar-nos en la 
pell del protagonista. Segueix amb el títol i una contextualització cronològica del que 
succeeix a la pel·lícula, seguit amb la temporada d'estrena i les imatges d'acció més 
interessants, i amb el títol i una escena extra per acabar. 

 
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (trailer 2). [Vídeo online].  

Disponible a https://www.youtube.com/watch?v=SBWvN5Nlf-E&t=6s  [17 de febrer del 2018] 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2kKdNBbz2M
https://www.youtube.com/watch?v=SBWvN5Nlf-E&t=6s
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Què diu la Guia de l'autoestopista galàctic sobre els tràilers? Per acabar tenim aquest 
vídeo, en el que el narrador busca a la guia de l'autoestopista què és un tràiler seguit 
per la resposta que dóna la guia, i posa exemples amb les mateixes escenes de la 
pel·lícula, i continua amb una mena de crítica satírica als tràilers i com solen ser. I per 
acabar, el títol del film 

 
Hitchhiker's Guide To The Galaxy Movie Trailer. [Vídeo online].  

Disponible a  https://www.youtube.com/watch?v=MbGNcoB2Y4I  [17 de febrer del 2018] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbGNcoB2Y4I
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Els efectes visuals o VFX. 

Els efectes visuals són els processos per els quals es manipulen imatges de vídeo a 
la fase de postproducció. Tots aquests processos es basen a manipular imatge real 
amb un ordinador, o mesclar-la amb imatges generades per ordinador, per crear 
elements, ambientacions, paisatges, i tot allò que per qualsevol raó no es pot disposar 
d'elles de manera física al rodatge. 

Avui dia els efectes visuals estan presents a produccions independentment del 
pressupost i temàtica, ja que és un recurs que, ben utilitzat, pot facilitar la realització 
d'algunes o moltes escenes, perquè ens permet crear localitzacions impossibles i 
afegir objectes o éssers que no existeixen o són impossibles d'aconseguir en un 
projecte com aquest. 

Com que durant anys s'ha fet un ús excessiu i descontrolat dels efectes visuals, 
aquests han arribat a estar molt mal vistos per part del públic, però a poc a poc va 
ressorgint la seva popularitat pels avenços que està havent-hi i l'hiperrealisme que 
s'està aconseguint. I és que la virtut dels efectes tant especials com visuals està en 
una bona combinació d'aquests dos per assolir el millor resultat possible. 

 

Softwares de CGI 

A causa de la gran quantitat de software que existeix per la generació de CGI, i la 
impossibilitat de mencionar i explicar-los tots, en aquest apartat es mencionaran els 
més importants i utilitzats per la indústria, i els que es faran servir en aquest projecte. 

 

3D. 

En el món del modelatge els softwares més emprats a la indústria audiovisual son 
Maya i 3Ds Max, ambdós productes d'Adobe, i Cinema 4D que es reserva més per 
parts de motion graphics i treballs ràpids per la seva facilitat d'ús. 

 

Motor de render. 

En el cas dels motors de render un dels més emprats és Arnold Render. Un altre que 
també està en el top d'utilització és Vray, però està perdent popularitat per la dificultat 
de configuració. Per altra part, hi ha un motor de recent llançament, amb un nivell 
competitiu respecte al qual hi ha mercat: Octane Render, sent una de les seves 
característiques més populars la facilitat de configuració i creació de materials. 

 

VFX. 

Aquí tenim dos softwares molt diferents entre ells que lideren el mercat d'aquest 
sector: Adobe After Effects i Nuke. El primer, com la majoria de programes d'Adobe 
està basat en un sistema de capes intuïtiu, on els elements que estan més per baix 
queden per darrere de les que estan en posicions superiors. Mentre que Nuke es basa 
en un sistema de nodes on s'han de connectar els diferents elements que componen 
l'escena per ordenar-los i fusionar-los com volem. 
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Les tècniques d'efectes visuals que s'implementaran en aquest projecte són les 
següents: 

Croma 

El croma o chroma en anglès és una tècnica de postproducció que té la finalitat de 
poder ajuntar les parts que volem de dues imatges. Principalment s'empra per 
col·locar personatges o parts d'una localització a una escena generada per ordinador 
o fer composicions amb altres imatges i vídeos. 

Si per exemple el que volem fer és integrar un subjecte a una localització que no 
disposem, el que farem serà col·locar-lo sobre un fons de color, normalment verd o 
blau, com que aquests són molt diferents del nostre to de pell; però el verd és el més 
emprat, ja que les càmeres digitals amb filtre Bayer són més sensibles a aquest color, 
i per tant podem aconseguir resultats més nets. Després a la fase de postproducció 
s'eliminen les zones del color que seleccionem, i mitjançant transparència col·loquem 
el fons desitjat darrere del nostre personatge. 

Aquesta tècnica s'empra tant per integrar els actors a escenes generades per 
ordinador, com per tapar zones o objectes d'una escena per després substituir-ho, o 
per posteriorment realitzar integracions. Aquí podem veure exemples de les diferents 
aplicacions: 

• Marcador d'objectes o personatges que posteriorment se substituiran. La seva 
funció principal és tant ajudar a l'actor amb l'acting, com perquè els tècnics de 
postproducció puguin fer una bona integració de l'objecte. El fet de que aquest 
marcador sigui un croma ajuda a l’hora d’eliminar de l'objecte que hi havia al 
rodatge. 
 

 
Imatge 3 - Abans i després en dos escenes amb integració de personatges. 
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• Una altra aplicació és la substitució de fons, per tractar-se d'una localització 
impossible d'aconseguir pel rodatge, ja sigui perquè suposaria posar en perill als 
actors, per qüestions de pressupost, o perquè la localització necessitada no 
existeix i no hi ha res que s'hi sembli.  
 

 
Imatge 4 - Comparació d’imatges originals amb els seus respectius resultats finals. 

 

• La funció d'integració de personatges és la més coneguda de totes per l'home del 
temps. Es tracta de col·locar a un personatge sobre fons de color uniforme que 
després anirà integrat a una escena. Normalment es tracta d'escenes en les quals 
cap element del fons és real. Com podem observar a moltes escenes d'aquest 
tipus el pla mai és de cos sencer, solen ser plans americans, mitjans o primers 
plans, ja que és més senzill que quedi un bon resultat, ja que ens estalviem la 
integració entre els peus i el terra. 
 

 
Imatge 5 - Comparació de la imatge original i el resultat final a una escena de Guardians of the Galaxy. 
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• Per altra part tenim casos molt extrems on gran part de la pel·lícula o la seva 
totalitat està rodada amb croma, i l'única part que es manté del material rodat és 
un o pocs actors. En aquest cas veiem totes les aplicacions del croma explicades 
anteriorment: Referència de personatges que posteriorment se substituiran per 
personatges en CGI, en alguns casos l'actor que l'interpreta té punts de tracking; i 
integració completa d'un personatge real en un entorn digital. 
 

 

Imatge 6 - Abans i després a una de les escenes de la pel·lícula Alice in Wonderland de Tim Burton. 
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Rotoscòpia 

La tècnica de la rotoscòpia es basa en la creació i animació de màscares que 
segueixen el moviment d'un element concret d'un clip de vídeo. L'animació 
d'aquestes màscares es fa per frames. Podem trobar diferents aplicacions de la 
rotoscòpia: 

• Màscares per retallar per exemple un personatge o objecte en el qual no s'ha 
previst o no s'ha pogut col·locar un croma per facilitar aquest retall, o també hi ha 
casos molt comuns en el que el croma és molt petit o mal col·locat i l'actor o actors 
s'han sortit fora, i per tant aquestes parts en les quals no estan a sobre del coma 
s'han de retallar mitjançant aquesta tècnica. La rotoscòpia per màscares també 
s'empra per a la correcció de color puntual. 
 

 
Imatge 7 - Exemple de planificació de les màscares d’una rotoscòpia. 

 

 
Imatge 8 - Rotoscòpia aplicada per fer correccions de color puntuals. 
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Una aplicació més artística és a partir d'un vídeo crear una animació 2D dels elements 
que hi apareixen mitjançant rotoscòpia i sòlids de color. Aquesta tècnica va ser molt 
emprada per Disney a l'hora d'animar personatges; gravaven una actriu o actor 
semblant al personatge fent l'acció que necessitaven per a després fer-li una 
rotoscòpia i crear el dibuix animat. 

 

 
Imatge 9 - Frame de la pel·lícula A Scanner Darkly, que està feta completament amb aquesta tècnica. 

 

 
Imatge 10 - Abans i després de les rotoscòpies aplicades per les pel·lícules 2D de Disney. 
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Matte Painting 

El matte painting originalment era la tècnica de pintar a mà el fons d'una escena per 
integrar-la posteriorment amb el material gravat al rodatge i crear la il·lusió de què 
aquell paisatge existeix i que la nostra escena es desenvolupa en aquesta localització, 
cosa que depenent de l'entorn hauria set impossible de gravar. 

Actualment aquesta tècnica té la mateixa funció que als seus inicis, però avui dia en 
canvi de fons pintats s'empren fotografies o imatges CGI. Aquesta tècnica es combina 
amb la tècnica del croma o la rotoscòpia dels elements l'escena real que es volen 
mantenir. Això pot servir tant per afegir detalls als paisatges com per crear entorns 
complets. 

 
Imatge 11 - Abans i després del matte painting a dues escenes de Mad Max Fury Road. 

 

Compositing 

El procés del compositing és el de combinar els diferents elements o capes generats 
per una escena i combinar-los de manera que sembli tot un mateix conjunt. 

Aquesta és una part essencial dels efectes visuals, ja que és el moment en el qual 
s'acobla tot el material, i depenent de la bona execució d'aquest procés, el resultat 
final de l'escena varia molt. 

 
Imatge 12 - Esquema de les diferents capes composades per una escena. 
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PLANIFICACIÓ 

DAFO. Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. 

Taula 1 -DAFO. 

Debilitats Amenaces 

- Pressupost escàs. 
 

- Necessitat de molt temps de 
producció. 

 

- Requisit d’un equipament específic. 
 

- Actors no professionals. 
 

- Treball individual. 
 

- Temps de render. 
 

- Nou motor de render . 
 

- Produccions professionals. 
 

- Sobreproducció de sèries. 
 

Fortaleses Oportunitats 

- Coneixements de CGI i VFX. 
 

- El públic ja coneix la història. 
 

- Ciència ficció poc comú. 
 

- Netflix. 
 

- Portfoli. 
 

- Ampliació de coneixements en 
CGI i VFX. 

 

- Popularitat series online. 
 

- Popularitat tràilers. 

 

Debilitats 

• Pressupost escàs: El pressupost pensat per aquest projecte és el mínim necessari. 
 

• Necessitat de molt temps de producció: En haver de generar de zero molts dels 
espais i objectes. 

 

• Requisit d'un equipament específic: Per poder treballar en les millors condicions 
és necessari un ordinador molt potent. 

 

• Actors no professionals: Com que no hi ha pressupost per gastar, s'ha de recórrer 
a amics, companys i familiars perquè actuïn, cosa que depenent de la 
interpretació que hagin de fer pot ser complicat aconseguir un acting creïble. 

 

• Treball individual: Aquest tipus de produccions sempre compten amb equips de 
diverses persones en les quals cadascú s'ocupa d'una part. En aquest cas tota 
aquesta feina es concentra en una sola persona. 
 

• Temps de render: Sent quasi tot entorns virtuals s'ha de dedicar una part del 
temps per renderitzar les escenes, i depenent de la complexitat els temps es 
poden allargar moltíssim. 
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Amenaces 

• Nou motor de render: Per renderitzar les escenes s'emprarà el nou motor de 
render Octane Render, amb el qual tinc escassa experiència. 
 

• Produccions professionals: El resultat final del projecte és susceptible a ser 
comparat per part del públic amb altres tràilers de produccions professionals. 

 

• La temàtica en la qual es basa la sèrie és ciència-ficció còmica, una temàtica poc 
comuna i que pot ajudar a diferenciar aquest producte dels altres que hi ha al 
mercat. 

 

• Sobreproducció de sèries: A causa de la gran popularitat que tenen avui dia les 
sèries comença a haver-hi excessiva quantitat de produccions. 

 

Fortaleses 

• Coneixements de CGI i VFX: Coneixements previs de CGI i VFX gràcies a les 
assignatures cursades durant el grau i per aprenentatge autònom durant aquests 
anys. 
 

• La història ja és coneguda i apreciada per part del públic: A l'estar basat en unes 
novel·les conegudes el públic estarà més predisposat a donar-li una oportunitat a 
aquesta nova versió. 

 

• Popularitat de la plataforma Netflix: Aquesta companyia ha crescut molt aquests 
últims anys i avui dia és una plataforma de referència coneguda per tothom. 

 

Oportunitats 

• Portfoli: El resultat final d'aquest projecte em servirà per ampliar el meu portfoli 
personal. 
 

• Ampliació de coneixements en CGI i VFX: Aquest projecte dóna l'oportunitat 
d'investigar diferents tècniques i processos per la generació de material digital 
que permet augmentar els coneixements en aquests temes. 
 

• Popularitat sèries en línia: El format de sèrie web compta amb gran popularitat i 
reconeixement avui dia. 
 

• Popularitat tràilers: Els tràilers també s'han tornat una part essencial de les 
produccions, molt aclamats pels fans, i fins i tot hi ha sèries que fan diversos 
tràilers generals de la temporada i després tràilers individuals per cada capítol de 
la temporada. 
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Riscos i pla de contingència. 

Com bé se sap, tota producció està sotmesa a uns riscos que poden dificultar el 
treball, fins al punt de no poder arribar a les entregues determinades o inclús no poder 
acabar-ho. Per tant, per poder dur un bon projecte a terme i finalitzar-lo en els terminis 
estipulats, és de vital importància detectar els riscos que poden posar en perill la feina 
i buscar solucions en cas de ser necessari poder reconduir el projecte. 

Els possibles riscos identificats d'aquest projecte, i les seves corresponents solucions 
són les següents, ordenades de menor a major importància: 

 

Taula 2 - Riscos i Pla de contingència. 

Risc Solució 

Climatologia adversa, o que no sigui la 
desitjada per l’escena: Gravar un altre dia. 

Indisposició d’actors el dia de rodatge: Buscar substitut si es possible, en cas 
contrari canviar el dia de rodatge. 

No trobar bones localitzacions: Seleccionar la que podria funcionar 
millor. 

Equívocs durant les gravacions que 
requeriran postproducció i que dificulti el 

procés. 
Tornar a gravar aquella escena. 

Temps insuficient per poder generar tots 
els modelats i efectes: 

El guió està obert a modificacions, i hi 
ha escenes que poden ser 

prescindibles en cas necessari. 

Temps de render excessius que puguin 
suposar no poder entregar a temps 

Enviar les escenes més 
problemàtiques a alguna granja de 

render. 

Perduda de tot el material generat per 
fallada als discos o altres problemes 

Intentar recuperar els arxius amb 
programes de recuperació de dades o 

dur el disc a una empresa 
especialitzada. També ser previsor i 

tenir còpies físiques i on-line. 

 

 

 

 



Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 44 de 133 

Anàlisi inicial de costos 

Fent una primera estimació dels costos d’aquest projecte, preveient i tenint en 
compte tots els aspectes que influeixen al pressupost, tenim el següent pressupost: 

 

Tècnic 

Taula 3 - Pressupost hores tècnic. 

Descripció Preu/hora Hores Total 

Preproducció 
Referencies, guions, planificació,... 

10€ 20 200€ 

Producció - Rodatge 20€ 35 700€ 

Producció – CGI 20€ 180 3600€ 

Postproducció 18€ 100 1800€ 

   6300 € 

 

Actors 

Taula 4 - Pressupost hores actors. 

Descripció Preu/hora Hores Total 

Actor protagonista 
Arthur Dent 

65€ 23 1495€ 

Actor de repart 1 
Ford Perfect  40€ 6 240€ 

Actor de repart 2 
Tricia McMillan 40€ 3 120€ 

Actor de repart 3 
Zaphod Beeblebrox 40€ 4 160€ 

Actor de repart 3 
Slartibarfast 

40€ 5 200€ 

   2215 € 
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Materials, software i altres despeses 

Taula 5 - Pressupost materials, software i altres despeses. 

Descripció Preu € Temps Total 

Càmera BlackMagic Cinema 4K 60€/dia 5 dies 300€ 

Càmera Canon 5D Mark III 66€/dia 2 dies 132€ 

Objectiu sigma Art 50mm f/1.4 85€/dia 4 dies 340€ 

Objectiu sigma Art 20mm f/1.4 70€/dia 2 dies 140€ 

Objectiu Samyang 8mm f/3,5 30€/dia 1 dia 30€ 

Trípode de video Manfrotto 40€/dia 5 dies 200€ 

Estació de treball 100€/mes 6 mesos 600€ 

Pack Adobe 60.49€/mes 6 mesos 362.94€ 

Cinema 4D  160€/mes 6 mesos 960€ 

Octane Render 16.66€/mes 6 mesos 99.96€ 

Plató cinematogràfic 400€/jornada 3 jornades 1200€ 

Filtres de color 5€/unitat 10 unitats 50€ 

   4414.90 € 

 

TOTAL 

Taula 6 - Sumatori dels pressupostos. 

Descripció Total 

Honoraris tècnic 6300€ 

Honoraris actors 2215€ 

Materials, software i altres 
despeses 

4414.90 € 

TOTAL ESTIMACIÓ 12 929.90€ 
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Eines per la gestió 

L'eina escollida per gestionar el projecte és el diagrama de Gantt. És una eina que ens 
permet il·lustrar el calendari de realització del nostre projecte i millorar l'eficiència fent 
una previsió de quant temps es disposa per fer cada feina, i establir dates d'inici i final 
d'aquestes tasques, per així sempre saber què s'ha d'estar fent per poder portar el 
projecte a terme sense problemes. 

El diagrama de Gantt per aquest cas ha estat dividit en les tres fases de les quals 
consta el projecte: Preproducció, producció i postproducció, incloent-hi en cada una 
d'aquestes parts les diferents tasques a realitzar. Cada tasca té data d'inici i de 
finalització, per així poder tenir sempre en compte quan s'ha d'estar fent cada cosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 13 - Diagrama de Gantt d’aquest projecte. 
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METODOLOGIA 

En aquest projecte, en tractar-se d'una producció audiovisual, la metodologia 
emprada serà la que divideix la feina en tres fases diferents: Preproducció, producció 
i postproducció, ja que aquesta metodologia és la que es fa servir per a la producció 
de qualsevol projecte d'aquest caire. Aquestes fases mencionades es componen dels 
següents processos: 

Preproducció 

Aquesta primera fase s'inicia amb el procés de documentació sobre el tema, en voler 
ser el més fidel possible a les novel·les, aquesta part de documentació se centra en 
la lectura dels llibres, per poder analitzar cada escena com es desenvolupa, i els 
detalls visuals que es descriuen, com attrezzo, característiques físiques de 
personatges, localitzacions, objectes, etc. Completem la documentació visualitzant 
tota mena de tràilers per tal de fer una anàlisi de les estructures i narrativa emprada, i 
documentació sobre els efectes visuals per ampliar coneixements i estudiar 
tècniques. 

Seguidament continuem amb la recerca de referències visuals per l'ambientació i els 
futurs modelats, la creació de guió literari, guió tècnic i el storyboard, continuat per la 
selecció dels actors, la recerca de les localitzacions ideals, recerca dels equipaments 
necessaris per poder dur a terme tot el planejat, tant de càmeres, òptiques, filtres, 
elements i accessoris d'il·luminació, com de software necessari. Finalment, fer una 
bona planificació per poder dur a terme una bona feina i obtenir un bon resultat. 

 

Producció 

Encara que a la producció no hi ha tantes tasques, aquestes són de les que més feina 
porten, i de les que més temps ocupen. Primer ens trobem amb la gravació de les 
escenes, algunes a plató i d'altres a localització, amb el desplegament de mitjans que 
suposa un rodatge (preparació del set, quedar i reunir als actors, portar tot el vestuari 
i attrezzo, etc.). A continuació s'ha de fer la part de CGI, en la que tenim disseny i 
modelat d'escenes i objectes, creació i aplicació de materials, il·luminació de les 
escenes, i per acabar el renderitzat de cada escena. 

 

Postproducció 

En aquesta fase és en la que més feina es concentra en tot el projecte, per una part 
tenim tot el relacionat amb els efectes visuals, cromes, integració d'escenes, 
rotoscòpia en cas de ser necessari, integració dels elements 2D, compositing, 
etalonatge i correcció de color de cada escena, muntatge de tot el material visual i el 
muntatge de la música i els efectes sonors. 
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Eines de seguiment del projecte 

Per tal de poder fer un bon seguiment dels avenços del projecte, controlar els temps 
de finalització de totes les fases, i dur a terme una bona planificació, emprarem el 
Trello, una eina imprescindible per controlar tots aquests aspectes mencionats. 

El Trello és una eina en línia d'administració de projectes, basada en un sistema de 
targetes en el que pots organitzar les tasques a fer i anar movent-les per diferents 
llistes, que per defecte se separen per: To Do (treball per fer), Doing (treball que s'està 
fent) i Done (treball realitzat). Aquestes targetes es poden modificar, afegint-les-hi 
dates límit, etiquetes de colors, comentaris, checklists, i adjuntant arxius. D'aquesta 
manera sempre es pot tenir un control de quin percentatge de projecte queda per 
fer, quines tasques tenen prioritat i quines no, quantes coses estan en marxa, etc. 

Per aquest projecte he creat cinc llistes: Preproducció, producció, postproducció, 
treball realitzat i treball validat; a les tres primeres llistes van les targetes 
corresponents a cada feina a realitzar, a les dues últimes el treball que està realitzat 
però que està pendent de validar pel tutor, i finalment les tasques que ja estan 
validades i no es tornaran a modificar. 

 
Imatge 14 - Llistes de les diferents fases del projecte amb les seves corresponents targetes. 

Una de les opcions d'aquesta eina que més he emprat és la dels checklists, ja que 
permet marcar feines fetes i mostra el percentatge avançat en aquella tasta, i estalvia 
haver de crear una targeta per cada tasca específica, podent així mantenir un espai 
ordenat. L'altra opció emprada és la de posar una data límit a les tasques, per així 
organitzar el temps, i delimitar un temps límit de realització de les tasques més 
essencials, com són en aquest cas les gravacions i els temps de modelatge, aplicació 
de materials, il·luminació CGI i renderitzat.  

Imatge 15 - Exemples de dos checklists d’aquest projecte. La primera de gravacions i la segona del vestuari. 
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Eines de validació 

Per fer la validació del resultat del projecte es durà a terme un qüestionari en línia on 
el públic objectiu d'aquest projecte visualitzarà el tràiler resultant i respondrà a una 
sèrie de preguntes de resposta escalar al respecte, com per exemple; "Quant interès 
t'ha generat?", "Et plantejaries veure la sèrie?", "Creus que has entès l'argument 
plantejat?", etc. També s'inclourien preguntes sobre els interessos audiovisuals de 
cada subjecte, ja que poden haver-hi casos en el que aquesta persona no està 
interessada en la temàtica de ciència-ficció, i que directament no es plantejaria veure 
la sèrie per aquest mateix motiu. 

La plataforma d'aquest qüestionari serà Google Forms, una eina desenvolupada per 
Google que permet fer enquestes en línia que una vegada finalitzades, genera un full 
de càlcul amb tots els resultats, tant individuals de cada subjecte, com els generals 
de cada pregunta/resposta. Gràcies a això es podrà fer un estudi i validació de totes 
les respostes obtingudes per poder verificar que el producte final aconseguit 
compleix la seva funció i en quin grau ho acompleix. 
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DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
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PREPRODUCCIÓ 

Estudi de les novel·les 

L'inici de la preproducció comença amb la lectura i anàlisi de les cinc novel·les de 
Douglas Adams, subratllant i recollint en un document les escenes més destacables, 
i les que podrien funcionar millor visualment. A part, també es van apuntar 
descripcions i característiques d'entorns, objectes i personatges rellevants que 
apareixeran al producte final. Per exemple, aquí tenim un extret del llibre on es fa una 
descripció de la casa del protagonista: 

"The house stood on a slight rise just on the edge of the village. It stood on its own and 

looked over a broad spread of West Country farmland. Not a remarkable house by any 

means - it was about thirty years old, squattish, squarish, made of brick, and had four 

windows set in the front of a size and proportion which more or less exactly failed to 

please the eye."  

Com podem veure a les següents imatges, s'han emprat colors diferents per 
diferenciar entre descripcions generals i d'escenaris, noms de personatges i 
descripcions d'aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 16 - Anàlisi i subratllat de capítols del primer llibre. 
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Estructura 

Tal com s'ha vist a l'apartat de l'estat de l'art, un tràiler es pot dividir en fragments ben 
diferenciats. Per tant, després d'analitzar diferents estructures de tràilers de ciència-
ficció de diferents èpoques, s'ha dissenyat la següent estructura: 

 

 
Figura 11 - Cronograma de l'estructura del tràiler d'aquest projecte. 

 

Com podem observar, el tràiler es dividirà en cinc parts: una introducció ràpida de 
l'inici de la història, logotip de Netflix amb la frase de "A Netflix original series", un nus 
on es presentaran diferents situacions que donin a conèixer personatges i entorns de 
la sèrie, una part d'imatges ràpides d'acció i tensió, el títol de la sèrie, i una escena 
extra (opcional) al final de tot. 

 

Guió Literari 

Encara que per a un tràiler generalment no és necessari realitzar guions, en aquest 
projecte s'han realitzat per poder tenir una estructura clara i organitzada de quines 
escenes s'han de fer i com, ja que per aquest cas, al contrari de com es realitzen els 
tràilers, tot el material s'ha de generar de zero. 

Per realitzar el guió, s'ha emprat com a base el cronograma mostrat prèviament, i a 
partir d'aquest s'ha anat seleccionant, assignant, i ordenant la selecció d'escenes 
escollides durant la lectura. 

El guió literari complet es troba a l'annex al final d'aquest document. 
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Guió Tècnic 

El guió tècnic realitzat per aquest projecte consta de les següents seccions: 

1. Número de seqüència. 

2. Número de plano. 

3. Indicacions tècniques de càmera, com l'angulació i el tipus de plano. 

4. Acció de l'escena, remarcant quins personatges hi apareixen. 

5. Localització. 

6. Storyboard. 

7. So/Música. 

 

 
Figura 12 - Primera seqüència del guió tècnic del projecte. 

 

El guió tècnic complet es troba a l'annex al final d'aquest document. 
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Referents estètics i Moodboards 

El gènere de ciència-ficció té moltes variants estètiques, i per aquest motiu s'ha 
realitzat una recerca de referents estètics i un moodboard per definir primer una 
estètica general. 

Els referents cercats i seleccionats són escenes de pel·lícules i sèries de ciència-ficció 
actuals, com: Roge One, Star Wars VII i VIII, Blade Runner 2048, Blackmirror, Dr. Strange, 
Westworld, Star Trek Discovery, Stranger Things, etc. 

 
Imatge 17 - Moodboard general del projecte. 

Una vegada definides les escenes pel tràiler, es van buscar referents i es van realitzar 
moodboards individuals per la majoria d'escenes i objectes, sent més elaborats en els 
casos en què s'ha de modelar l'objecte o l'escenari. Aquests referents vénen de tot 
tipus de fonts, com poden ser il·lustracions dels llibres, fan art, frames de la pel·lícula 
o la sèrie anteriors, o qualsevol tipus d'imatge que inspiri i doni idees per crear aquell 
element. 

 
Imatge 18 - Moodboard de la casa de Arthur dent i dels passadisos de la nau Heart of Gold. 
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Selecció d’actors i disseny de personatges 

Per aquest projecte es necessiten actors per interpretar els següents personatges: 
Arthur Dent, Ford Perfect, Tricia McMillan i Zaphod Beebreblox. 

El criteri emprat per seleccionar els actors ha estat primer de tot que les seves 
característiques físiques siguin semblants a les descripcions dels personatges al llibre; 
però també, ha estat crucial per la selecció la disponibilitat de temps i mobilitat que 
tenien els candidats. 

Seguidament es mostra una breu descripció del personatge, amb les característiques 
físiques, a més d'alguna característica de personalitat rellevant per l'acting, i a 
continuació una comparació de la selecció d'actors entre la sèrie del 81, la de la 
pel·lícula, i la tria per aquest projecte. 

 

Arthur Dent 

Arthur Dent és un home anglès d'aproximadament uns trenta anys, alt, amb cabell 
fosc, que sempre està amb cara de preocupació. Durant els llibres va vestit amb 
pijama, sabatilles i bata, i sempre duu amb ell una tovallola blava. Durant els primers 
quatre llibres porta sempre la mateixa roba, acabant al final completament malgirbat. 

 

Simon Jones - 1981 Martin Freeman - 2005 Jaume Boned - 2018 
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Ford Perfect 

Ford Perfect és un alienígena humanoide procedent del planeta Betelgeuse V. 
Treballa com a investigador per la Guia de l'autoestopista galàctic, i fa cinc anys que 
viu al planeta Terra escrivint un article sobre aquest i els seus habitants. Com que el 
seu nom és impronunciable, a l'arribar a la terra va canviar-lo pel de "Ford Perfect", la 
raó d'aquest nom va ser per guanyar-se el favor dels quals ell creia l'espècie superior 
del planeta: els cotxes. 

Al llibre és descrit com un personatge excèntric, de pell pàl·lida i pèl-roig, encara que 
a cap de les adaptacions mai ha estat realment pèl-roig. 

 

David Dixon - 1981 Mos Def - 2005 David Hernández - 2018 
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Tricia McMillan o Trillian 

Tricia McMillan és de les úniques supervivents de l'espècie humana conjuntament 
amb l'Arthur Dent. 

És astrofísica i matemàtica, i és descrita com una dona esvelta, morena i amb llargs 
cabells negres arrissats. Els seus llavis són carnosos, un nas estrany i els ulls castanys. 

D'ençà que va començar les seves aventures a l'espai es va canviar el seu nom a 
Trillian Astra, ja que segons ella sona més "space-like". 

 

Sandra Dickinson - 1981 Zoey Deschannel - 2005 Meritxell Camacho - 2018 
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Zaphod Beeblebrox 

Zaphod Beeblebrox és el president de la galàxia durant el desenvolupament de la 
trama. Originari del sistema solar de l'estrella Betelgeuse, és semi-mig-germà de Ford 
Perfect, ja que comparteixen tres de les seves mares a causa de un accident amb una 
màquina del temps. 

És hominoide, i té un caràcter hedonista (estableix la satisfacció com a fonament de 
la seva vida), narcisista, solipsista, carismàtic i irresponsable. L'única descripció física 
que es dóna sobre ell és que té dos caps, un més intel·ligent que l'altre; i tres braços. 
El segon cap i el tercer braç no són naturals, sinó que se'ls va implantar. 

 

Mark Wing-Davey  - 1981 Sam Rockwell - 2005 Adrià Gabarnet - 2018 
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Marvin, l’androide paranoide. 

Marvin és un prototip d'androide fallit basat en la tecnologia de simulació d'emocions 
(Genuine People Personalities). És melancòlic, miserable, sarcàstic, avorrit, i menysprea 
i critica la seva existència. 

Físicament Marvin és descrit com un robot no especialment petit, amb cos platejat 
d'acer polit, i amb ulls luminescents de color vermell. 

Ell mateix diu que té el cervell de la mida d'un planeta. 

 

1981 2005 2018 

   

 

Aquest personatge suposa realitzar-lo en 3D i posteriorment integrar-lo a les escenes 
pertinents, però com modelar-lo i fer-li un rigging suposa molt de temps, i per si sol 
ja suposaria un projecte de TFG, per tant s'hauria de buscar un model d'alguna 
llibreria. Per altra part, el personatge de Marvin està completament associat a la forma 
del robot de la pel·lícula del 2005, i redissenyar-lo podria provocar confusió a 
l'espectador. Per tant, el model emprat és d'una biblioteca en línia que segueix la 
forma del robot original de la pel·lícula, i l'únic que s'ha fet ha estat substituir els 
materials originals de blanc, negre i ulls verds, pels materials originals del llibre, és a 
dir, cos metal·litzat, negre pels materials plàstics, i els ulls vermells. 
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Attrezzo 

En aquest apartat res més s'especificarà i justificarà l'attrezzo que s'ha hagut de 
buscar o crear concretament per aquest projecte, ja que hi ha elements que apareixen 
que la seva única funció és d'ambientació o contextualització de l'escena, per tant no 
tenen especial rellevància. 

 

Mirall 

Mirall petit per la segona escena de la seqüència d'introducció. Al llibre es descriu 
com un mirall d'afaitat ajustable. 

“Shaving mirror - pointing at the ceiling. He adjusted it. For a moment it reflected a second 

bulldozer through the bathroom window.” 

 

Peix Babel i gerra 

Per la tercera escena de la segona seqüència tenim una escena on Ford Perfect 
mostra un petit peix groc dins d'una gerra. 

"Ford was holding up a small glass jar which quite clearly had a small yellow fish 

wriggling around in it." 

Per tant, es va buscar una gerra amb tapa prou gran com per poder portar bé un peix 
a dins, però prou petita per que es pugui portar dins d'una bossa de mà, degut a que 
Ford porta aquesta gerra dins d'una bossa que sempre té amb ell. I un peix de la 
classe Betta groc o d'un color fàcilment modificable a groc en postproducció. 

 

Pedres Scrabble 

L'última escena de la segona seqüència succeeix a la terra prehistòrica, on Arthur 
intenta ensenyar anglès als primers homínids mitjançant un Scrabble creat per ell 
mateix amb pedres gravades. 

"Furthermore he had collected together a pile of smallish flattish stones and scratched 

the shape of a letter on to each. Sitting morosely round the rock were a couple of the 

surviving local native men whom Arthur Dent was trying to introduce the curious concept 

embodied in these stones." 

"They looked over his shoulder. Their eyes popped. There amongst the jumble of letters 

were eight that had been laid out in a clear straight line. They spelt two words. The words 

were these: "Forty-Two."" 
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Per tant es necessiten pedres petites i planes amb lletres gravades per poder 
escenificar aquest moment. Les pedres van ser recol·lectades a una platja, i posterior-
ment van ser gravades amb una Dremel, tenint en compte que entre altres lletres 
aleatòries havien d'haver-hi les lletres per formar les paraules protagonistes. 

 

 
Imatge 19 - Procés de gravació de les pedres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 62 de 133 

Vestuari 

L'únic vestuari que s'ha hagut de buscar i dissenyar intencionadament és el de Arthur 
Dent, ja que és dels que més especificats estan i és el que més apareix durant el 
tràiler. En la resta de casos als altres actors se'ls hi va demanar que portessin un tipus 
de vestuari concret però de roba que ja tenen ells, per exemple, en el cas de l'actor 
del personatge Zaphod se li va demanar que portés una gavardina llarga negra, 
pantalons negres i unes botes fosques. En el cas de Trillian, se li va demanar que 
portés unes esportives Converse vermelles, un jersei gris, i en cas de tenir-ne un peto 
de tela vaquera, i si no en tenia, uns pantalons de la mateixa tela. 

La vestimenta que porta l'Arthur durant tota la història consta d'una bata, pijama, 
sabatilles i una tovallola blava amb estrelles grogues. Trobar la bata va ser 
relativament senzill, es va buscar tant a botigues físiques com en línia i es va acabar 
escollint una de color verd (com la de la pel·lícula) amb quadres i ratlles (com a la 
sèrie). 

Pel que fa al pijama s'ha estriat un que ja tenia l'actor, igual que les sabatilles. Per altra 
part la tovallola ha donat més problemes, ja que no s'ha trobat enlloc cap tovallola de 
mà que sigui blava amb estrelles grogues, per tant, simplement s'ha utilitzat una 
tovallola d'un to blavós que no fos massa cridaner per no donar-li excessiva 
importància a aquest element. 
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Localitzacions 

A l'hora d'escollir les localitzacions s'ha tingut en compte l'accessibilitat d'aquestes, 
és a dir, que es pugui arribar sense problemes amb els mitjans de transport 
disponibles, i que compleixi amb les característiques del lloc fictici que s'ha de 
representar. 

Localitzacions exteriors: 

Per totes les localitzacions exteriors s'han mirat abans les trajectòries i alçada solar 
amb l’aplicació Photographer's Ephemeris per decidir el dia i hora més indicats per 
realitzar la gravació. 

Escena Arthur arriba a la prehistòria (Seq 3, Escena 6): 

 
Imatge 20 - Terreny a Santa Gertrudis de Fruitera. Eivissa. Illes Balears. 

Escena Scrabble (Seq 3, Escena 7):  

 
Imatge 21 - Cap Martinet. Eivissa. Illes Balears. 
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Escena Arthur escapant (Seq 3, Escena 1): 

 
Imatge 22 - Parc de Vallparadís. Terrassa. Catalunya. 

Localitzacions interiors: 

Escenes que requereixen croma o fons llis. 

 
Imatge 23 - Plató CITM. Terrassa. Catalunya. 

Bany de casa de l’Arthur(Seq 1, Escena 2): 

 
Imatge 24 - Cuina. Terrassa. Catalunya. 
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PRODUCCIÓ 

Rodatges 

En aquest projecte hi ha dos tipus diferents de rodatge, els que són al plató, la majoria 
per fer croma o escenes amb fons llis, i els casos que són a localització. Als següents 
apartats s'explicaran els procediments seguits en cada cas. 

Per altra part, durant les gravacions s'ha emprat el mateix equipament de càmera, 
que consta dels següents materials: 

Càmera 

Blackmagic Design Production Camera 4K. 

Canon EOS 5D Mark III 

Objectius 

 

Samyang 8mm f/3.5. 

Sigma 20mm f/1.4. 

Canon 24-105mm f/4. 

Sigma 50mm f/1.4. 

Tamron 90mm f/2.8. 

Filtres 

Filtre de densitat neutra variable. 

Filtre polaritzador. 

Subjecció de càmera 

 
Plató : 
Columna d’estudi per fotografia. 

Exterior: 
Trípode de vídeo Benro. 

Il·luminació 
 

Panells LED Velvet. 

Focus Fresnel LED. Dedolight. 

Torxa portàtil LED. 
 

Filtres de llum 
 

Magenta. 

Rosa. 

Verd. 

Blau. 

Taronja. 
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Rodatge a plató 

A plató s'ha realitzat la cinquena escena de la primera seqüència, i l'1, 2, 3, 5, 6 i 7 de 
la segona seqüència, els quals res més les escenes 1, 3 i 5 no són amb croma. 

 

Realització de les escenes. 

Per il·luminar les escenes amb croma, primer de tot s'ha tingut en compte la 
il·luminació que ha de tenir el personatge i que aquesta sigui coherent amb l'escena 
en la qual se l'haurà d'integrar. Per altra part, una bona il·luminació del croma és 
essencial per posteriorment poder-lo eliminar sense problemes. Per exemple al plano 
02 de la segona seqüència, tenim a l'actriu que fa de Trillian interactuant amb uns 
hologrames de color blavós a la sala de comandaments de la nau Heart of Gold. Per 
tant, hem d'il·luminar el fons de manera uniforme i que no l'afecti a ella, simular la llum 
blava dels hologrames tenint en compte l'alçada, posició i intensitat en la qual han 
d'estar perquè sigui el més semblant possible a la il·luminació de l'escenari 3D, i 
il·luminar-la tènuement per l'esquena per poder tenir prou informació d'ella. Per tant 
l'esquema d'il·luminació és el següent: 

 

S'han emprat dos panells LED Velvet per fer una il·luminació uniforme del fons, tres 
panells LED amb gelatines blaves per simular la il·luminació dels controls de la nau, i 
un altre panell LED per il·luminar-la per darrere. 

 

 

 

Imatge 26 - Esquema d’il·luminació realitzat per el 
rodatge. 

Imatge 25 - Making of de l’escena. 



Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 67 de 133 

En la resta de casos el procediment ha estat el mateix o similar, per exemple, al plano 
numero 6 de la segona seqüència, on Zaphod creua un passadís de la nau Heart of 
Gold el croma que es va col·locar va ser blanc per dues raons: poder aprofitar la 
integració dels peus amb el fons real i fusionar-lo amb el fons de l'entorn digital, i per 
qüestions del color de la il·luminació del personatge. 

 
Imatge 27 - Making of de l’escena 06 de la segona seqüència. 

 

Un altre cas amb variacions ha estat el del plano 9 de la segona seqüència, que a 
l'haver moviment de càmera s'han hagut de col·locar punts de tracking al fons per 
després poder copiar el moviment de càmera als elements digitals a integrar. 

 
Imatge 28 - Making of de l’escena 09. 
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En el cas de les escenes sense croma tenim la primera escena de la segona 
seqüència, en la que els protagonistes apareixen a l'interior d'una sala de parets 
lluminoses de color rosa. Per simular aquest escenari, s'ha il·luminat un fons blanc i 
els personatges amb panells LED filtrats amb gelatines magentes de diferents 
intensitats. 
 

 
Imatge 29 - Frame de l’escena 01. 

Un altre exemple seria la cinquena escena de la segona seqüència, on el protagonista 
apareix de sobte a una cova on unes lletres lluminoses verdes li transmeten un 
missatge. En ser una cova completament fosca on l'única font de llum són les lletres, 
es deixarà el fons completament negre, i aquesta llum se simularà amb dos panells 
LED Velvet filtrats amb una gelatina verda, col·locats a 45° per davant l'actor per 
dibuixar la seva silueta i retallar-lo respecte a el fons. 
 

 
Imatge 30 - Making of de l’escena de la cova. 
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Rodatge a localització 

Per decidir quina hora era la més indicada per gravar s'ha consultat el Photographer's 
ephemeris per analitzar les trajectòries i l'alçada solar, i així seleccionar el dia i l'hora 
més adients per realitzar les gravacions. 

Com a primer exemple del procediment seguit als rodatges d'exterior tenim l'escena 
del pont del parc de Vallparadís (Seq. 3 P 01). És una escena ràpida de poca durada 
on Arthur escapa tot el ràpid que pot d'alguna cosa que no veiem. El dia triat per fer 
la gravació va ser el 19 de febrer durant l'hora blava quan encenen les llums del carrer, 
que per aquell dia era a les set en punt de la tarda. 

 
Imatge 31 - Imatge de satèl·lit del Photographer’s Ephemris amb la direcció del sol el moment de la gravació. 

 

 
Imatge 32 - Making of de l’escena del pont. 

 

Una vegada se li va explicar a l'actor què havia de fer i com ho havia de fer, amb la 
càmera col·locada, enquadrada i configurada, i les llums enceses, es va procedir a fer 
diferents tomes, amb la tovallola col·locada de maneres diferents, corrent més de 
pressa o més pausadament, fins que es va aconseguir el resultat desitjat. 
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Un altre exemple és el del moment en què el protagonista arriba a la Terra 
prehistòrica (Seq. 3 P. 06). La localització que es va buscar és un camp on hi hagués 
vegetació alta sense edificis ni altres elements artificials visibles. Per altra part, com ja 
estava clar quin punt de vista es realitzaria, es va buscar l'hora en la qual es podia fer 
un bon contrallum, així que mirant la localització i el moviment solar amb el 
Photographer’s Ephemeris es va decidir realitzar el rodatge el 2 d'abril a les cinc i mitja. 

 
Imatge 33 - Imatge de satèl·lit del Photographer’s Ephemris amb la direcció del sol el moment de la gravació. 

A l'hora de gravar se li van explicar a l'actor diferents moviments i posicions a fer, per 
posteriorment seleccionar el més idoni per l'escena. 

També s'ha tingut cura amb les escenes que requeriran integracions o grans 
modificacions a postproducció, per exemple, en el cas de l'escena del bany amb el 
mirall se li van donar indicacions concretes a l'actor de com subjectar i moure mirall 
perquè posteriorment la integració fos òptima i no hi hagués problemes, per exemple, 
amb el reflex de la seva mà o braç. 

 
Imatge 34 - Making of de l’escena del mirall. 
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En el cas de l'escena del peix, que requereix un canvi de color radical, s'ha procurat 
tenir el fons el més fosc i diferenciat possible del peix, per així després poder fer una 
màscara mitjançant un threshold i evitar així evitar haver de realitzar una rotoscòpia. 
Per la gravació també es va haver de tenir molta cura amb els reflexos, ja que es va 
haver de realitzar a una sala d'estar, i la gerra on estava el peix reflectia tot el que hi 
havia al seu voltant. Per solucionar això es va necessitar un filtre polaritzador per 
eliminar el màxim de reflexions possibles, a més de crear barreres visuals fosques per 
acabar de bloquejar llums i reflexos indesitjats. 

 
Imatge 35 - Making of de l'escena del peix Babel. 
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CGI 

Tot el CGI d'aquest projecte ha estat modelat amb Cinema4D, ja que és un software 
que s'ha estat emprant durant tot el grau i amb el que tinc un nivell de soltesa suficient 
per a poder generar tot el material necessari del projecte en els timings especificats. 

Per altra banda, el motor de render escollit ha estat l'Octane Render, de la companyia 
Otoy, que durant aquests últims anys ha anat guanyant més i més notorietat gràcies 
a la seva facilitat d'ús, i els bons i realistes resultats que s'aconsegueixen. 

En general, per modelar tots els escenaris i objectes s'ha emprat la mateixa tècnica, 
el box modelling, basat en començar amb una forma geomètrica senzilla, com per 
exemple un cub, i a partir d'allí anar definint, subdividint, modificant i ajustant la 
geometria fins que s'arriba al resultat desitjat. 

 

Objectes 

Els objectes a modelar són: el llibre o tauleta de la guia de l'autoestopista galàctic, la 
nau Vogona, el cartell del restaurant a la fi del món, i el planeta terra. 

Per realitzar el modelatge de cadascun d'aquests objectes s'ha tingut present la 
descripció que es fa al llibre de l'objecte per fer-lo el més semblant possible al que 
l'autor va definir. També s'ha creat un moodboard, i si la complexitat és molt alta i això 
no és suficient, com el cas de la nau Vogona, s'ha realitzat a part un esbós de les 
diferents vistes de l'objecte. 
 

Guia de l’autoestopista: 

La guia de l'autoestopista galàctic és un llibre electrònic que ha substituït a 
l'Enciclopèdia galàctica com a font de coneixement sobre l'univers, és lleugerament 
més barata d'aconseguir i a la portada té inscrit en lletres grans i simpàtiques "DON'T 
PANIC". 

 
Imatge 36 - Moodboard per dissenyar la Guia de l’Autoestopista. 

Com durant els llibres es descriu aquest element entre un híbrid de llibre i tauleta, 
s'ha decidit fer una mescla dels dos elements, i per tant, ja amb una idea de l'aspecte 
que tindria, es va començar a modelar a partir d'un cub per fer les cobertes, se li va 
posar una mena de frontissa circular i les lletres de la portada mitjançant una booleana 
(es resta part o tota una geometria a un altre element). A continuació tenim captures 
que il·lustren de manera general aquest procés: 



Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 73 de 133 

 
Imatge 37 - ases del modelat de la Guia de l’Autoestopista. 

 

 
Imatge 38 - Clay Render del modelat definitiu. 

 

Els materials més destacables d’aquest objecte són: 

• Material lluminós blavós: Molt senzill de configurar amb l'opció de blackbody 
emission d'Octane: 
 

 
Imatge 39 - Ajustaments de l’etiqueta emission del material. 
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• Metall pintat de negre desgastat: Per realitzar aquest material s'ha emprat l'Octane 
Mix Material, material que permet fer la mescla de dos materials mitjançant un 
canal alpha. Els dos materials que s'han fusionat són un de metall platejat i un de 
pintura negra. Per l'alpha del Mix Material s'ha utilitzat l'Octane Dirt, que crea un 
material en escala de grisos concentrant els negres a les cantonades del model, 
per així simular millor el deteriorament de l'objecte. 
 

 
Imatge 40 - MixMaterial d’Octane generat per nodes. 

Conjunt de materials emprats per aquet objecte: 

 
Imatge 41 - Materials emprats pel model de la Guia del Autoestopista. 

 
Imatge 42 - Versió definitiva de la Guia del Autoestopista. 
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Nau Vogona: 

Aquest modelatge ha set el més complicat, ja que les descripcions que donen als 
llibres són molt disperses i van variant molt. Per altra banda ha estat més laboriós, ja 
que s'ha hagut de fer primer un esborrany de les diferents vistes del model per poder 
tenir ben clar com realitzar-lo. 

Per començar, als llibres les naus són descrites com grans llesques grogues, tan 
grans com edificis d'oficines i silencioses com aus, edificis deformats que no responen 
a un disseny, sinó a una coagulació de peces. 

S'ha decidit seguir la definició d'un edifici d'oficines de color groc, però alhora també 
donar-li un toc d'estil de buldòzer, pel joc que fa l'autor de -buldòzers grocs que 
enderrocaran la casa del protagonista, i al mateix temps venen unes naus grogues a 
demolir el planeta terra-. 

El procés de modelat ha estat el mateix que en el cas anterior, s'ha partit d'un cub que 
se li han fet extrusions i s'ha dividit i modificat per arribar al resultat esbossat.  

Imatge 43 – Plano i Moodboard per dissenyar la nau Vogona. 

Imatge 45 - Malla del modelat de la nau Vogona. Imatge 44 - Clay render del modelat definitiu. 
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Els materials per aquest modelat son molt similars que els creats per l’anterior 
objecte. Hi ha el material lluminós per les finestres, el metall pintat desgastat de color 
groc i de color negre. 

 
Imatge 46 - Conjunt de materials emprats per el model de la nau Vogona. 

 

 

Imatge 47 - Versió definitiva de l’exterior de la nau Vogona. 
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Cartell de Milliways, el restaurant a la fi de l’univers: 

Milliways és un restaurant que es troba al fi temporal de l’univers, on gràcies a una 
màquina del temps, reviuen cada nit la fi de l’univers. El restaurant te forma de carpa 
daurada encallada a unes roques. Com aquest element pot resultar molt complicat 
de dissenyar, s’ha decidit realitzar un cartell lluminós que indiqués la localització 
d’aquest restaurant seguint l’estètica i l’ambientació descrita als llibres. 

Com a referència s’han buscat cartells de motels i altres establiments emprats a estats 
units al voltant de la dècada dels 50.  

 
Imatge 48 - Moodboard per dissenyar el cartell del restaurant. 

 

En aquest cas el modelat s’ha realitzat a partir de splines amb les formes a representar 
en el cartell, que posteriorment s’han modificat amb una extrusió per obtenir un 
objecte tridimensional d’aquella forma base. 

 
Imatge 49 - Algunes de les formes lineals emprades pel cartell. 
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Per tant, a aquestes formes lineals se lis ha aplicat un modificador anomenat extrusió. 
La seva funció principal és donar profunditat als objectes bidimensionals i així 
aconseguir un objecte completament tridimensional. 

En el cas de voler aconseguir l’efecte de tub de neó, el que s’ha fet és aplicar a la línia 
desitjada un modificador anomenat recorregut, que permet allargar un objecte a 
partir d’una guia. En aquest cas la forma principal que es vol aconseguir ha fet funció 
de guia i un cercle 2D s’ha emprat com l’element a estirar, per així obtenir un tub amb 
la forma de l’objecte. 

 
Imatge 50 - La figura del peix en 3D. 

 

També s’han realitzat bombetes emprant petites esferes conjuntament amb un 
clonador d’objectes. Aquesta tècnica s’ha emprat amb el mode objecte, en el que se 
li assigna un objecte guia on s’aplicarà la clonació. Això ha estat emprat per dos casos 
diferents: 

• El nom Milliways: En aquest cas s’ha seleccionat com a objecte el recorregut del 
text com a guia per les bombetes: 
 

 
Imatge 51 - Bombetes pel nom del restaurant. 
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• Fletxa: Per aquest objecte s’ha seleccionat la cara frontal de la fletxa 3D, com a 
superfície on ha d’aplicar-se la clonació. 
 

 
Imatge 52 - Bombetes de la fletxa. 

 

La resta d’elements han estat realitzats amb formes bàsiques cilíndriques. 

 

 
Imatge 53 - Resultat final de la composició del cartell. 
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Imatge 54 – Clay render del cartell amb la composició i il·luminació definitiva. 

 

 
Imatge 55 - Render final del cartell. 

 

 
Imatge 56 - Render final del cartell apagat. 
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Finalment, per aquesta escena s’ha afegit la nau Heart of Gold que vola en direcció al 
restaurant. Com es tracta d’un objecte que es veurà poc nítid pel moviment i la seva 
mida, s’ha optat per no modelar-lo i recórrer a una nau de llibreria que s’assemblés a 
la nau original. Finalment es va seleccionar una nau de la saga de Star Wars, 
concretament la nau reial del planeta Naboo. 

 
Imatge 57 - Nau de la reina Amidala al episodi I de Star Wars. 

La raó de la selecció d’aquesta nau en concret ha estat que a la nau Heart of Gold és 
descrita com una nau blanca amb forma de sabata esportiva tova, i sorprenentment 
bonica. Com això és difícil de representar i més encara trobar una nau amb aquestes 
característiques, s’ha optat per una amb un disseny arrodonit i allargat. 
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Escenaris 

En el cas dels escenaris s'han seguit els mateixos processos que al cas anterior, 
exceptuant que aquí hi ha escenes més complexes, ja que hi ha casos que inclouen 
animacions, com per exemple les escenes de la casa del protagonista on la gespa 
interactua amb el vent, hi ha l'animació dels buldòzers, i els obrers. 

Els escenaris que s'han hagut de modelar són els següents: 
 

Casa de Arthur Dent: 

La casa d'Arthur Dent se situa sobre un petit monticle a la zona rural d'un poble anglès, 
és baixeta i quadrada, està feta de maons i té quatre finestres a la façana de mides i 
proporcions que segons diu l'autor, aconseguien ser desagradables a la vista. 

 
Imatge 58 - Moodboard per dissenyar les escenes de la casa. 

A l'hora de modelar la casa i el terreny on aquesta es troba s'han seguit les 
descripcions al llibre, i una vegada acabada es va passar a crear i animar la gespa del 
terreny. 
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Imatge 59 - Clay render del modelat de la casa i el terreny. 

Es varen buscar diverses opcions per crear la vegetació, d'entre elles diferents pug-
ins de vegetació per Cinema4D, però finalment després de vàries proves, l'opció 
resultant va acabar essent l'eina hair del mateix programa. L'únic inconvenient que va 
sorgir va ser que l'ordinador no suportava el càlcul de tota la gespa que cobria el 
terreny, i molt menys animar-la. Per tant, el que es va fer va ser escalar l'escena a un 
punt on es pogués treballar sense problemes la gespa, i la casa va passar d'estar a 
mida real a mesurar cinc centímetres d'alçada. 
 

 
Imatge 60 - Primeres proves de la gespa amb l’eina Hair. 
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Imatge 61 - Clay render de l’escena de la casa amb gespa. 

Una vegada satisfeta amb el resultat estàtic de la gespa es va començar amb 
l'animació mitjançant la simulació de vent, encara que trobar els ajustos adequats va 
ser complicat degut a l'escala de l'escena. 

 
Imatge 62 - Ajustaments de l’eina de vent a Cinema4D. 

A l'hora de donar-li color, s'han emprat imatges de la pàgina web CGTextures per crear 
els materials del maó, el terrat els elements de fusta, i per les muntanyes del fons. 

 
Imatge 63 - Imatges emprades per els materials de l’escena de la casa. 



Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 85 de 133 

 
Imatge 64 - Escena ja finalitzada del primer plano de la introducció. 

Per finalitzar, hi ha la tercera escena de la introducció, on tenim el mateix plano però 
amb buldòzers i treballadors al voltant de la casa. Les màquines han estat 
descarregades de llibreries en línia i es van animar a mà mitjançant keyframes a 
Cinema4. Els treballadors van ser creats amb el software Adobe Fuse, una aplicació 
d'Adobe que permet crear tot tipus de personatges humanoides, i posteriorment es 
van animar a la pàgina de Mixamo, on hi ha llibreries amb tot tipus d'animacions. 

 

 
Imatge 65 - Escena ja finalitzada amb l’animació dels buldòzers i els treballadors. 
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Cabina de control d'improbabilitat Heart of Gold: 

La cabina de control d'improbabilitat de la nau Heart of Gold és completament blanca, 
d'estructura apaïsada i amb formes arrodonides i provocatives, en general la sala té 
un aspecte atractiu i funcional, amb àmplies pantalles de vídeo col·locades sobre els 
panells de control, i llargues files de cervells electrònics encastats a la paret convexa. 
La idea de que els controls siguin hologrames sorgeix a partir d'una situació del llibre 
on Zaphod interactua amb els controls i aquests es materialitzen baix les seves mans: 

 

"At that moment Zaphod flung himself over to the polished marble surfaces that 

contained the instruments that controlled the conventional photon drive. They 

materialized beneath his hands and he flipped over to manual control." 

 

 
Imatge 66 - Moodboard per la cabina de controls de la nau Heart of Gold. 
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Amb la idea ja clara es va fer una primera prova de modelatge partint d'una esfera, 
obtenint el següent resultat: 

 
Imatge 67 - Prova d’estructura per l’escena a la sala de controls. 

Però com la disposició de les dos taules no acabava de ser convincent en termes de 
composició a l'hora d'integrar a l'actriu, es va modificar el modelat per crear una sola 
barra: 

 
Imatge 68 - Modelat definitiu per l’escena a la sala de controls. 

Els materials d'aquesta escena són molt senzills, res més s'ha emprat un material 
blanc per l'estructura, i un material lluminós blavós pels detalls. 
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Passadís de la nau Heart of Gold: 

Les portes que separen les diferents estances de la nau tenen un marc lluminós rosat, 
i com es descriu al llibre tenen un caràcter alegre i rialler. 

 
Imatge 69 - Moodboard per el passadís de la nau Heart of Gold. 

A l'hora de modelar-lo es va partir d'un cilindre de base hexagonal amb les arestes 
bisellades amb el deformador bisell, una petita plataforma a la zona del terra, i una 
corba al final del passadís creada amb el deformador doblar. 

 
Imatge 70 - Malla del modelat de l’interior de la nau Heart of Gold. 
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En aquest cas els materials també són molt senzills; un material blanc per l'estructura, 
dos materials lluminosos un de color rosat i l'altra més groguenc. 

 
Imatge 71 - Modelat texturitzat i acabat del passadís de la nau. 
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L’ordinador i oficina de Deep Thought: 

Deep Thought és un ordinador creat per una espècie extraterrestre creat per calcular 
la resposta a la pregunta definitiva sobre la vida, l’univers i tot plegat. El servidor 
d’aquest ordinador és tan gran com una ciutat petita, però el terminal es troba a una 
petita oficina. L’ordinador va necessitar mig milió d’anys per calcular la resposta. 

En un inici la intenció era fer una pantalla hologràfica amb un entorn d’oficina clàssic, 
però finalment es va optar per fer una pantalla d’ordinador antiga, perquè els 
hologrames podien recordar els dels controls de la nau Heart of Gold, i relacionar-los 
erròniament. 

Per modelar l’ordinador es va partir de les imatges a continuació.  

Pel que fa a la resta d’elements de l’escena, la taula és un element d’arxiu personal 
que ja estava modelat, i el llum i la gravadora són de llibreries d’objectes en línia. 

 

 
Imatge 73 - Malla del modelat del terminal de l'ordinador. 

 

 

 

 

Imatge 72 - Imatges de referència per modelar la pantalla. 
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Imatge 74 - Clay render de l'escena de Deep Thought. 

Per la mateixa escena s’han renderitzat dos imatges diferents, una amb la il·luminació 
general i la puntual dels objectes, i un altre res més amb la il·luminació ambiental, per 
a després en postproducció poder fer efectes de parpelleig de les llums. 

 
Imatge 75 - Render final de l'escena amb totes les llums. 

 
Imatge 76 - Render final de l'escena res més amb la llum ambient. 
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Interior de la nau Vogona: 

A l’escena final del tràiler hi ha una escena on la Guia de l'autoestopista està posada 
al terra de l'interior de la nau Vogona, i segons després s'obri una comporta 
d'extracció i aquesta surt disparada cap a l'espai. Aquesta seqüència està inspirada en 
el moment en el qual Arthur i Ford són expulsats de la nau Vogona. 

Per aquesta seqüència no s'ha creat un moodboard, simplement s'ha buscat una 
imatge de referència de la pel·lícula, perquè ja s'assembla al que es vol aconseguir, i 
guarda coherència amb l'aparença exterior de la nau. 

 
Imatge 77 - Frame de la pel·lícula del 2005 on Arthur i Ford són expulsats de la nau. 

En aquest cas es va començar amb una estructura rectangular, i amb una llibreria de 
panells per generar enterres per entorns de ciència-ficció i elements modelats per mi 
mateixa, se li va anar donant forma fins a aconseguir un resultat complet però sense 
estar massa carregat. 

 
Imatge 78 - Malla del modelat de l’interior de la nau Vogona. 
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Imatge 79 - Clay render de l’interior de la nau Vogona. 

A l'hora de realitzar els materials per aquesta escena s'ha buscat un resultat per l'estil 
de l'original de la pel·lícula, però al mateix temps, que guardi concordança amb 
l'exterior de la nau, perquè sigui fàcil relacionar-les. 

Finalment s’ha optat per materials de metalls rovellats, metall pintat de groc, i un 
material pintat amb barres blanques i negres. 

 

Imatge 80 - Tots els materials utilitzats per l'interior de la nau. 

 
Imatge 81 - Render final de l'interior de la nau Vogona. 
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Il·luminació de les escenes 

En aquest projecte s'han emprat dos mètodes d'il·luminació: 

IBL (Image Based Lightning), procés el qual el software interpreta la composició d'una 
imatge pel que fa a color i lluminositat, i se simula un cel virtual amb aquesta 
informació, normalment s'utilitzen imatges panoràmiques de cels. 

 

 
Imatge 82 - Imatge emprada per il·luminar les escenes exteriors de la primera seqüència. 

 

 
Imatge 83 - Imatge emprada per il·luminar alguna de les escenes interiors. 
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Llums puntuals i materials lluminosos d'Octane. En el cas del passadís com que no es 
podia utilitzar una imatge per simular un cel, es va optar per il·luminar l'escena 
manualment amb una font de llum a cada extrem del passadís, cada una amb 
temperatura de color i intensitat diferents per aconseguir un efecte més atractiu. A 
part, al llarg del passadís hi ha marcs lluminosos que ajuden a l'ambientació general. 

 
Imatge 84 - Captura en planta de l’escena del passadís. 
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Renderitzat 

Com ja s'ha comentat, els renderitzats de Cinema4D estan fets amb Octane Render, 
per la seva senzilla configuració, rapidesa de càlcul, i els resultats realistes que aporta. 
Però encara que la configuració és molt més senzilla que amb molts altres motors de 
render, en totes les escenes s'ha hagut d'estudiar la millor configuració possible 
qualitat/temps. 

Octane ofereix diverses configuracions més o menys automàtiques: Direct Lightning, 
Path Tracing, i PMC, suposadament ordenades de menor a major qualitat, on el Direct 
Lightning està pensat més per proves i esborranys, Path Tracing per escenes 
definitives d'alta qualitat, i el PMC que és especialment bo a l'hora de renderitzar 
vidres i materials especulars. Totes aquestes configuracions predefinides es poden 
modificar lliurement, i a l'hora de configurar el renderitzat d'una escena s'ha tingut 
especial cura amb la quantitat de samples ideal per l'escena (poc si es tracta d'un 
exterior senzill, i més si l'espai és tancat), i el Diffuse depth i Specular depth, la quantitat 
de vegades que rebota la llum en els materials difosos i els especulars. 

 

 
Imatge 85 - Configuració de renderitzat per una escena. 

 

 

 



Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 97 de 133 

POSTPRODUCCIÓ 

Els softwares emprats per aquesta part del projecte són: 

• Adobe After Effects per tots els efectes visuals. 

• Adobe Premiere Pro per el muntatge de les seqüències i el so. 

• Adobe Audition per l'edició i muntatge de la música i el so. 

S'han utilitzat aquests programes per la compatibilitat, la facilitat d'intercanvi 
d'informació entre ells, i perquè s'han estat utilitzant al llarg de tota la carrera. 

 

Croma i rotoscòpia 

A l'hora de fer cromes s'ha emprat l'eina Keylight d’After Effects. En carregar l'escena 
al programa se li aplica aquest ajustament, i amb la pipeta se selecciona el color que 
es vol esborrar, en aquest projecte trobem croma verd que és el més comú, però 
també s'ha emprat fons blanc per fer el croma, ja que el tipus d'il·luminació de l'escena 
podia distorsionar el color verd i després donar problemes a l'hora d'extreure'l. També 
pel fet de poder aprofitar les ombres que l'actor projecta gràcies al fet que el terra 
real i el digital són molt semblants. Però encara així ha estat laboriós eliminar tot el 
fons, aquí tenim el procediment seguit en aquest cas: 
 

 
Imatge 86 - Frame de l’escena del passadís. 

Es va intentar extreure tot el fons d'una vegada, però a causa de la il·luminació hi ha 
dos colors diferents en el fons, per tant, es va dividir la imatge per eliminar cada part 
del fons per separat. 
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Imatge 87 - Extracció del fons per l’escena del passadís. 

Però encara així quedava una línia impossible de treure, que es va haver d'extreure 
amb rotoscòpia. 

 

 
Imatge 88 - Màscares de la rotoscòpia per eliminar la línia. 

Perquè la integració de les ombres fos òptima i aquestes fossin realistes, el que s'ha 
fet ha estat aprofitar les ombres originals que projectava l'actor, i integrar-les amb 
poca opacitat a l'escena. 
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Aquí tenim un exemple d'extracció de croma verd, en aquest cas a l'haver moviment 
de càmera es varen posar uns punts de tracking al fons que s'han hagut d'eliminar 
amb rotoscòpia. Altra part que s'ha hagut de rotoscopiar són la zona dreta de 
l'espatlla, i part de la mà quan comença el moviment de càmera, ja que el croma era 
massa estret perquè tot l'actor hi entrés sense afectar l'esquema d'il·luminació. 

 

 

 

 

Imatge 89 - Procés de l’extracció del fons i la rotoscòpia. 
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Integració d’elements 

Com a exemples d'integració d'elements reals en entorns digitals es posaran el de la 
sala de controls i el passadís. 

En el cas de la sala de controls, una vegada s'ha extret a l'actriu del fons, s'ha procedit 
a col·locar-la a l'escena procurant que l'escala i la posició fossin coherents. Per 
completar la integració s'ha simulat una ombra projectada, i s'han afegit ombres a la 
base de les sabates. 

L'altre cas d'integració d'actors en entorns digitals és el del passadís, on com es pot 
observar a les captures de l'apartat anterior, s'han aprofitat les ombres reals de 
l'escena per millorar la integració en l'entorn digital.  

 
Imatge 91 - Resultat final de la integració de l’actor al passadís. 

Imatge 90 - Procés d’integració de l’actriu en la sala de controls de la nau. 
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Altres Efectes Visuals 

Autoestop. 

L’efecte del autoestop ha estat un dels més complicats, ja que als llibres l'acte de 
l'autoestop "galàctic" no està molt definit, en general l'únic que s'explica és que es 
necessita un "polze electrònic" que envia senyals i et permet colar-te a la nau més 
propera. Finalment s'ha utilitzat com a referència l'efecte creat a la pel·lícula, on Ford 
té un anell electrònic que et permet fer autoestop, i el senyal se simula amb un raig 
de llum, com podem veure a continuació: 

 

 
Imatge 92 - Frames de l'escena de l'autoestop a la pel·lícula del 2005. 

 

Per tant, després d’investigar opcions de com realitzar aquest efecte es va optar per 
un plug-in gratuït anomenat Saber, de l’empresa Video Copilot. Després de diverses 
proves, quan ja estava clar el seu funcionament i les opcions que ofereix, es va 
procedir a realitzar l’efecte de l’autoestop a la seqüència. 
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Els elements que componen aquesta escena són: El fons CGI de les naus apropant-
se a la superfície terrestre, el braç de l'actor que fa de Ford, que es va gravar amb un 
croma de fons, i un objectiu ull de peix de 8 mm per aconseguir l'efecte de pla 
subjectiu. Una vegada muntats aquests dos elements, es va continuar amb l'efecte 
del raig. Una de les coses que es van haver de fer per realitzar la integració va ser 
falsejar la perspectiva mitjançant la posició de l'inici i el final de la línia del raig de llum, 
i l'escala d'aquesta al final, una vegada fet això se li va modificar el color i altres 
característiques per aconseguir el resultat desitjat. Per finalitzar, com que el braç té 
cert moviment, s'ha hagut de fer un tracking d'aquest emprant com a referència l'anell 
que se li va posar a l'actor. El resultat del càlcul d'aquest moviment es va aplicar a la 
posició d’inici de la línia perquè l'efecte es mogués conjuntament amb la mà. 
 

 
Imatge 93 - L'escena abans d'aplicar el raig de llum. 

 

 
Imatge 94-Realització de l'efecte d'autoestop. Es poden veure els marcadors d'inici i final del raig. 
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Caps de Zaphod. 

Com bé ja s'ha comentat anteriorment, Zaphod té dos caps i tres braços, per tant 
aquests s'han hagut d'afegir a postproducció. Per aquesta escena hi ha hagut molta 
preproducció per intentar trobar la manera òptima per afegir aquests elements. Així 
que, el que es va idear en un principi va ser posar punts de tracking a l'esquena de 
l'actor, gravar-lo caminant amb aquests punts, i després gravar els caps i el tercer 
braç per separat, per després integrar-los a postproducció. A l'hora de la gravació se 
li va deixar un moment a l'actor perquè fes proves de postures i maneres de caminar 
una vegada se li va explicar la naturalitat del personatge que havia d'interpretar. 
Després se li van col·locar els punts de tracking i es van gravar la resta de planos que 
tenia pensats, però a l'hora de seleccionar la toma bona, la seleccionada va ser un 
dels assaigs, tant per la manera de moure els braços, com la manera de caminar i els 
moviments de la gavardina, i per tant no hi havia punts de tracking per integrar els 
caps i el braç. Així doncs, el que es va fer al final va ser duplicar el cap de la mateixa 
gravació, escalar-lo i encaixar els dos caps a la zona superior de les espatlles. 

Imatge 98 - L'actor abans de la integració dels caps. Imatge97 - Eliminació del cap original i 
preparació de l'espatlla per integrar els caps. 

Imatge 95 - Preparació dels caps. Imatge 96 - Resultat final de la integració. 
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           Explosió del planeta Terra. 

Per la postproducció d’aquesta escena es va haver de realitzar una composició 3D a 
After Effects per simular de manera més realista la profunditat i els diferents planos 
que componen l’escena. 

Per tant, una vegada rodat tot el necessari per generar aquesta escena (El plano de 
l’actor d’esquena, i el mateix plano gravat per davant l’actor per simular el reflex al 
vidre), es va prosseguir a muntar tot el material de la següent manera: 

1. Eliminar el fons croma de la gravació de l’actor d’esquena. 
 

2. En un inici, l’actor feia el gest de col·locar la mà a un vidre imaginari, però com 
tenia cert moviment quan havia d’estar quieta, es va optar al final per deixar un 
frame fixat per la mà i deixar la gravació com estava per la resta del cos. 

 

3. Passar a l’actor a una composició 3D d’After Effects, carregar la textura que farà de 
vidre, i col·locar-la al pla de la mà. 

 

4. Com l’escena de la gravació té moviment de càmera, es fa fer un seguiment dels 
punts de tracking que es van col·locar al croma, i es va crear un objecte Null on 
guardar la informació del seguiment per aplicar-la a la resta d’objectes que no 
tenen aquest moviment. 

 

5. Integració del reflex al vidre. 
 

6. Col·locació del fons amb el planeta terra i el cel estrellat. 
 

 
Imatge 99 - Escena resultant abans de la correcció de color. 

 

Pel que fa a l'explosió del planeta terra en si, es varen mirar moltes referències tant 
de la pel·lícula i sèrie anteriors com d'altres fonts. Es varen provar diferents opcions, 
però al final es va optar per simular una mena de calentament de la terra i reproduir 
l'explosió mitjançant la lluminositat que desprèn el planeta.  
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Per tant, es van realitzar les següents modificacions per simular tots aquests efectes 
explicats: 

 
Imatge 100 - Planeta Terra abans de l'explosió. 

1. Simulació de l’efecte de calentament mitjançant un soroll fractal tenyit de vermell 
amb unes corbes i en mode de fusió pantalla. L’efecte de expansió es va realitzar 
amb màscares. 

 

2. Seguidament, per simular l’explosió final, es va realitzar una combinació d’una 
capa de corbes per sobreexposar el planeta, i diverses capes de lens flares 
animats per fer l’efecte més realista. 
 

 
Imatge 103 - Resultat final del punt màxim de l'explosió. 

Imatge 102 - Soroll fractal emprat per aquest efecte. Imatge 101 - Resultat del primer efecte de l’explosió. 
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3. Finalment es va fer una continuació de l’efecte, quedant la Terra com una mena 
de sol fent una composició amb diferents sorolls fractals i flares. Però 
malauradament, degut al ritme del muntatge final, aquest moment s’ha hagut de 
tallar. 
 

 
Imatge 104 - Resultat final del moment de combustió de la Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cintia Coll Boned 
 
 

Pàgina 107 de 133 

Lletres a la cova. 

En aquesta escena s'il·lustra una part de la història en la qual Arthur Dent es troba dins 
d'una cova fosca i humida en què apareixen unes lletres flotants de color verd que 
l'amenacen. 
Per ambientar aquesta situació, una vegada gravada l'escena a plató amb llums 
tenyides de verd per simular la llum projectada per les lletres, s'ha procedit a fer una 
neteja d'elements que apareixen dins l'enquadrament, com les llums, el fons i 
l'ajudant, quedant res més l'actor dins l'escena. 
 

 
Imatge 105 - Fotograma del clip original. 

 
Imatge 106 - Resultat de la neteja d'elements de la imatge. 

Amb el plano ja net, s’ha procedit a col·locar les lletres a on han d’aparèixer, 
seleccionant una tipografia distorsionada. Cal afegir que d’aquesta situació s’han 
realitzat dos escenes diferents, una quan les lletres li donen la benvinguda amb el 
seu nom, i un altre on les lletres li diuen que s’espanti molt. 
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Imatge 107 - Imatge amb les lletres col·locades. 

 

A partir d'aquí s'han anat fent proves de diferents animacions de les lletres, ja que la 
descripció que es dóna al llibre de com apareixen i desapareixen és molt abstracta. 

Per tant, després de moltes proves, es va optar per aplicar-li efectes de parpelleig, 
distorsió, i resplendor. 
 

 
Imatge 108 - Resultat final de l'escena amb l'animació de les lletres. 
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Slartibarfast 

Aquesta escena representa una situació que succeeix al segon llibre, on Arthur i Ford 
troben congelat dins d’una paret de gel a Slartibarfast, un dels dissenyadors del 
planeta Terra, juntament amb unes lletres d’algun llenguatge alienígena.  

S'havia seleccionat a un actor per posar per aquesta escena, però malauradament, a 
causa de problemes externs al projecte no es van poder realitzar les imatges, per tant, 
el que es va fer va ser demanar a una altra persona que posés i en postproducció 
canviar el cap. 

 
Imatge 109 - Resultat del canvi de cap. 

Seguidament, es va procedir a generar la paret de gel en After Effects mitjançant 
fotografies. 

Imatge 110 - Les tres imatges emprades, i el resultat final de la paret de gel. 
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Una vegada realitzada la paret, es van colocar les lletres i al personatge darrera 
aquesta, a més de aplicar-lis un efecte anomenat mapa de desplaçament, el qual 
deforma les voreres d’un objecte a partir d’una imatge amb informació de la rugositat 
d’un material u objecte, i així simular la distorsió del que està rere el gel. 

 
Imatge 111 - Imatge emprada per el mapa de desplaçament. 

 
Imatge 112 - Les lletres i el personatge col·locats rere el gel. 

 
Imatge 113 - Resultat final de l'escena. 
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Títols i Elements 2D 

Netflix 

Primer de tot s'han analitzat el tipus d'animacions que fa Netflix, i s'ha trobat que 
utilitzen una animació temàtica o un estàndard, en funció de la sèrie. Per aquest cas 
s'ha dissenyat una animació personalitzada amb estètica de pantalla, i el procés de 
creació ha estat el següent: 

1. Disseny del títol: Al ser la cartel·la que surt després de la introducció del tràiler, 
segons s’ha observat, és obligatori que aparegui la frase de "A Netflix original 
series", per tant s’ha realitzat un disseny senzill mantenint el logotip de la 
companya. Per la resta de la frase s'empra la tipografia Gotham, molt utilitzada per 
Netflix. 
 

 
Imatge 114 - Títol de Netflix. 

2. A continuació, amb l'efecte quadrícula de After Effects s'han simulat els píxels de 
la pantalla, també se li ha aplicat una mica de resplendor amb l'efecte Glow, i una 
mica de parpelleig modificant l'opacitat amb un Wiggle, un modificador aleatori 
que funciona amb una freqüència i una amplitud màximes donades per l'usuari. 
 

 
Imatge 115 - Títol de Netflix amb l’efecte de pantalla. 
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3. Per acabar, per realitzar l'animació d'entrada es varen realitzar diferents versions i 
proves fins a arribar a la versió definitiva: que el títol aparegués com si fos unes 
taques de tinta, per això es van buscar vídeos de recurs d'aquest tipus de taques 
per crear a After Effects un matte de seguiment, que mitjançant una imatge genera 
una transparència a la capa seleccionada. 
 
 

 
Imatge 116 - Frame animació de les taques de tinta. 

 

 

 
Imatge 117 - Frame de la animació amb la transparència aplicada. 
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Títol de la sèrie 

Per l'animació del nom de la sèrie ja estava clar com seria des d'un principi; apareixeria 
el títol "flotant" a l'espai. Realitzar-lo ha estat bastant senzill, s'ha dissenyat el títol i s'ha 
animat amb un lleuger moviment d'escala i rotació, després s'ha creat la imatge de 
fons fusionant vàries imatges d'estrelles i nebuloses. Per acabar s'ha afegit aberració 
cromàtica, una mica de distorsió a les voreres de la imatge, i resplendors per 
aconseguir el resultat desitjat. 

 

 
Imatge 118 - Títol de la sèrie amb la tipografia seleccionada. 

 

 
Imatge 119 - Integració del fons amb el títol principal. 
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Finalment, com s'ha de posar també la temporada d'estrena, posteriorment s'ha afegit 
a sota del títol la data en la qual s'estrenaria, mitjançant una animació de text que 
apareix al cap d’un parell de segons de començar la resta de l’animació. 

 

 
Imatge 120- Frame del resultat final del títol. 
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HUD dels comandaments hologràfics. 

Per últim, hi ha la interfície hologràfica dels comandaments de la nau Heart of Gold, la 
qual està composta tant per elements de llibreria com de creats específicament per 
aquesta escena. 

A part del disseny d'alguns elements, i generar la composició final, una de les coses 
més laborioses va ser fer que els elements interactuessin amb ella, ja que, degut a la 
gran quantitat d’informació que havia d’estar calculant l’ordinador, cada vegada li 
costava més i més carregar l’escena i les visualitzacions acabaven sent molt lentes. 

Alguns dels elements utilitzats per generar la interfície dels comandaments son els 
següents:  

 

 
Imatge 121 - Alguns dels elements emprats per realitzar la interfície de la nau.  

 
Imatge 122 - Resultat final de la interfície dels comandaments. 
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Correcció de color 

La correcció de color s'ha realitzat amb Adobe After Effects, una vegada l'escena ja 
està finalitzada. 

Els ajustaments de color generals han estat realitzats mitjançant els següents efectes: 

• Lumetri Color, un ajustament on tenim una recopilació de modificadors, com 
poden ser corbes, ajustaments de llums i obres, temperatura de color, nitidesa, 
vinyetes, etc. 
 

• Color Selectiu, que ens permet modificar cada color segons les seves variants 
vermella, groga, verda, cian, blava, magenta, blancs, neutres i negres. 

 

• To/saturació, per retocar colors concrets, pel que fa a saturació i la seva tonalitat. 
 
 

 
Imatge 123 - Abans i després de la correcció de color d’algunes escenes. 
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En el cas del peix que requeria una correcció de color molt agressiva, ja que el color 
del peix havia de ser groc, i res més es va aconseguir un de color blanc rosat. Per tant, 
per corregir-lo s'ha aprofitat la diferència de lluminositat del fons i l'animal per fer una 
mascara amb un threshold i així no haver de realitzar una rotoscòpia. 

 
Imatge 124 - Color original de l'escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, se li han afegit diverses capes de correccions de color i lluminositat per 
aconseguir el resultat desitjat per aquesta escena.  

 
Imatge 127 - Resultat final de la correcció de color. 

Imatge 126 - Threshold per separar el 
peix del fons. 

Imatge 125 - Mascara per no tenyir la resta de zones 
blanques de la imatge. 
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Muntatge 

El muntatge de les escenes d'aquest projecte ha estat realitzat amb el software Adobe 
Premiere Pro. A l'hora de treballar-lo s'ha seguit l'estructura realitzada al guió tècnic, 
en certs moments ritme de muntatge s'ha realitzat al compàs de la música que sona, 
perquè la part de so i imatge quedi més lligada, i aquesta sigui un simple 
acompanyament. 

 
Imatge 128 - Muntatge a Premiere de les escenes ja acabades. 

 

Música i efectes de so 

En total hi ha tres músiques diferents acompanyant el tràiler: 

Per la seqüència introductòria la idea era crear una música d'acompanyament 
inspirada en la introducció del tràiler de Roge One, on de manera molt pausada sona 
la marxa imperial a piano. En un principi se li havia demanat a un músic que realitzés 
una versió d'aquesta introducció, però en canvi de la marxa imperial emprar el tema 
principal de la cançó "Journey Of The Sorcerer", utilitzada per la banda sonora de la 
pel·lícula original. Tot i així, com els resultats no es varen ajustar del tot a l'expectativa 
inicial, es va decidir deixar el tema introductori del tràiler de Roge One. En el cas 
hipotètic que aquest tràiler fos realment per Netflix i es disposés del pressupost que 
solen tenir les seves sèries, se li demanaria a un compositor que realitzés la versió 
demanada. 

Per al nus del tràiler s'emprarà la cançó de What A Wonderful World de Louis 
Armstrong, utilitzant-la de la mateixa manera que al teaser de la pel·lícula del 2005: 
quan canta la frase "And I think to myself what a wonderful..." veiem el planeta terra en 
pantalla, i quan diu la paraula “...world” aquest explota. En un principi s'anava a utilitzar 
una altra cançó, i fins i tot es plantejava la idea d'un narrador, però això li donava un 
caire massa fosc al tràiler, i s’ha de recordar que encara que a la història hi hagi 
moments foscos, aquesta és ciència-ficció amb tocs d'humor, per tant per no perdre 
aquesta part en el tràiler finalment s'ha decidit fer el joc de l'explosió de la terra amb 
la cançó de Louis Armstrong. 

Per la seqüència d'acció i plans ràpids, així com la part del títol de la sèrie s'han 
aprofitat fragments de cançons de la banda sonora original de la pel·lícula que casen 
molt bé per l'ambientació d'aquestes escenes. 

L'última seqüència de la introducció, i la del final del tràiler són les úniques amb so 
ambient. En el primer cas s'ha fet així per ficar a l'espectador en situació, i donar-li més 
efectisme al moment de l'autoestop. En l'altra escena, s'ha decidit no emprar cap 
mena de música, ja que res mes el so ambient funcionava perfectament, a part de 
donar-li més dramatisme.  

Tots els sons emprats s'han pogut extreure de llibreries gratuïtes en línia, però si 
s'hagués donat el cas de no trobar el so desitjat, s'hauria optat per gravar-lo. 
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Resultat final 

El vídeo final resultant es troba al següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=SmUrn95GBLs&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SmUrn95GBLs&feature=youtu.be
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IMATGE DE PORTADA PER NETFLIX 

Una altra cosa que s'ha volgut realitzar per aquest projecte és la imatge de portada 
de la sèrie per l'aplicació de Netflix. La idea és crear una imatge en pla de detall de la 
Guia l'autoestopista subjectada pel protagonista. 

La il·luminació realitzada és senzilla, basant-se en una finestra amb flash a ¾ a la dreta, 
i un flash filtrat amb una gelatina blava a ¾ per darrere. Per rebaixar una mica les zones 
d'ombra de la llum principal, es va col·locar un reflector a l'altre costat per emplenar 
les zones més obscures. 

  

 

Per realitzar la fotografia es va fer que l'actor subjectés una petita caixa, ja que 
l'objecte final és digital i s'ha de col·locar a postproducció, i a part per ajudar-lo amb 
l'acting i que el seu gest fos més real i natural, facilitant el procés d'integració 
posterior. Així que una vegada realitzades les fotografies i seleccionada la que serà la 
imatge de base, es va renderitzar el model de la guia en la posició i angulació en la 
qual està la caixa, conjuntament amb el seu canal alpha o canal de transparència. 

 

Imatge 129 - Esquema d'il·luminació de la fotografia, i imatge RAW resultant. 

Imatge 130 - Render i canal Alpha de l'objecte. 
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El procés d'edició i integració ha estat el següent: 

1. Primera correcció de color mitjançant nivells i correcció selectiva. 

2. Col·locació i retalls per màscares del model 3D. 

3. Afegir blur, soroll, i resplendor al model 3D. 

4. Segona correcció de color i addició d'ombres rebudes i projectades de la guia. 

5. Creació d’un degradat blau per l'esquerra per potenciar la llum d'aquell costat. 

 
Imatge 131 - Procés d’edició i integració de l’element digital. 
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Una vegada finalitzada la imatge, s’ha maquetat com la resta de portades de les sèries 
i pel·lícules de Netflix: 

 
Imatge 132 - Imatge de portada final maquetada. 
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Per finalitzar, s'han realitzat dos proves d'integració de l'element a la interfície de 
l'aplicació, una en vertical i l'altra en horitzontal, per així comprovar com s'integra la 
imatge d'aquest projecte amb les reals de la companyia. 
 

 
Imatge 133 - Integració de la imatge vertical en la interfície de la web. 

 

 
Imatge 134 - Integració de la  imatge horitzontal en la interfície de la web. 

 

 
Imatge 135 - Fitxa tècnica de la sèrie integrada a la interfície de l'aplicació. 
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CONCLUSIONS I TREBALLS FUTURS 

En aquest projecte s'ha plantejat i realitzat un tràiler d'una sèrie per la plataforma 
Netflix inspirada en la història creada per l'escriptor Douglas Adams "The Hitchhiker's 
Guide to the Galaxy", per així posar en pràctica els coneixements de vídeo, CGI i VFX, 
adquirits durant el grau. 

Per generar tot el material necessari per a aquest producte audiovisual s'han hagut 
de dedicar moltes hores en totes les fases del projecte. Ha hagut molta dedicació pel 
que fa a investigació i anàlisi, tant dels tràilers de ciència-ficció com de les novel·les 
d'Adams, a part del temps dedicat al disseny i la selecció de les escenes, creació de 
tots els elements que havien d'aparèixer, dies de rodatge, postproducció de tot 
aquest material, aprendre el funcionament d'un nou motor de render, etc. 

Durant el projecte han sorgit dificultats i obstacles que s'han anat comentant al llarg 
d'aquest document, com els temps de renderitzat, que han estat bastant elevats, o 
els temps de realització d'alguns efectes de postproducció, que a causa del pes de 
l'escena, a l'ordinador li costava processar tota la informació d'aquesta, i l'única 
solució ha estat tenir paciència i aprofitar totes les hores del dia perquè l'ordinador 
renderitzés imatges de manera autònoma. 

Al llarg de tots aquests mesos de feina la meva idea i el meu gust sobre el disseny de 
tràilers ha anat canviant i evolucionant, fins a crear-se un ideal clar de com haurien de 
ser els tràilers de les pel·lícules i les sèries, essent hora ja de trencar els esquemes 
quadriculats que s'han anat creant aquests últims anys. Per tant, una de les coses que 
canviaria del resultat final d'aquest projecte seria l'estructura. Ara mateix en canvi de 
fer una recopilació d'imatges, el que faria seria crear una mini història extreta dels 
llibres encaixable en una seqüència d'entre un i dos minuts, amb la que l'espectador 
pugui tenir una idea del que veurà, però sense desvelar la trama. 

Respecte a la part visual, el resultat ha estat bastant satisfactori, havent escenes en 
les quals aquest ha estat molt millor de l'esperat, com la del passadís amb el 
personatge amb dos caps, o la de l'ordinador, que al principi no estava molt clar com 
quedarien. Pel que fa a la resta d'escenes, el resultat ha complit amb les expectatives 
inicials.   

A part, aquest projecte m'ha ajudat a avançar i adquirir nous coneixements en les 
habilitats en efectes visuals, disseny 3D, il·luminació, animació, composició, i tots els 
altres àmbits treballats per aconseguir el producte final resultant. 

Pel que fa als treballs futurs que tinc en ment, per una part vull seguir generant 
imatges i vídeos sobre aquestes novel·les, ja que a causa del temps i els recursos que 
he tingut per aquest projecte hi ha moltes escenes que malauradament han hagut de 
quedar descartades. També, cada vegada he tingut més clar que al que m'hi vull 
dedicar és a crear productes combinant el CGI i la imatge real, fins al punt de decidir 
definitivament encaminar la meva carrera professional a aquest àmbit.  
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ANNEX A 

Guió Literari “The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy” 
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BLACK 

Song starts to play... 

FADE IN... 

 

1.1. EXT. ARTHUR’S HOUSE – EARLY MORNING  

Arthur’s house stands on a slight rise in a Country farmland. The 

house is squattish, squarish, made of brick, with four windows in the 

front with different proportions.  

The sky is a bit overcast and the sun is slowly rising. The breeze 

moves the long grass in front the house delicately.  

 

1.3. INT. ARTHUR’S HOUSE / BATHROOM – EARLY MORNING  

The shaving mirror (amplifying side) is pointed at the ceiling. Arthur 

adjusts it and it reflects, through the bathroom window, a bulldozer 

approaching to his house.  

1.4. EXT. ARTHUR’S HOUSE – EARLY MORNING  

Bulldozers are reaching ARTHUR’s house by the garden paths.  

At that same moment, several yellow Vogon spaceships, big as office 

buildings, are coming close to the Earth’s surface; they are already 

visible to naked eye.  

Ford Perfect takes out his Electronic Thumb, hugs Arthur tight and 

raises his hand, thumb up.  

Ford and Arthur suddenly shoot towards the Vogon flagship.  

FADE OUT... 

BLACK 

FADE IN... 

2.1. INT. HEART OF GOLD STARSHIP / INFINITE IMPROBABILITY DRIVE  

Arthur and Ford are standing inside a small luminous pink cubicle. They are looking around for 

an exit. 
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2.2. INT. HEART OF GOLD STARSHIP / IMPROBABILITY-PROOF CONTROL CABIN  

Trillian stands in front of the luminous control and guidance system 

panels, setting the spaceship’s course.  

Marvin is sitting sadly at one corner.  

2.3. WN. INT. VOGON SPACESHIP / UNKNOWN  

Ford Perfect is holding up and slightly turning a crystal jar with a 

small yellow fish inside it.  

2.4. EXT. MILLIWAYS / THE RESTAURANT AT THE END OF THE UNIVERSE  

The building looks like a giant and shiny colour fish stranded on a 

crag. There’s a luminous billboard announcing the restaurant. The 

Heart of Gold, flies over the structure.  

2.5. INT. EERI CAVE  

The place where Arthur is standing is a labyrinth, damp and with 

insufficient light. A green neon light suddenly turns on saying:  

YOU HAVE BEEN DIVERTED 

..., 

ARTHUR DENT 

BE VERY VERY FRIGHTENED, ARTHUR DENT 

2.6. INT. HEART OF GOLD STARSHIP / AISLE  

Zaphod walks down the aisle towards the main control cabin. We only 

can see the dim rose glow of the door frames.  

2.7. INT. VOGON SPACESHIP  

Arthur stares sadly to his planet trough the small window of the 

spaceship. Then the planet earth explodes and disappears without 

leaving any trace of its existence.  

3.1. INT. UNKNOWN  

Lightning is low, Arthur is escaping as fast as possible from 

something we don’t get to see.  
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3.2. INT. HITCHHIKER’S MAIN OFFICE BUILDING  

Marvin drops himself into a corner and disconnects. 

3.3. EXT. EARTH  

Inside a solid bluish ice wall there are clear letter outlines of an 

unknown language. Above de writings the head of Slartibartfast is 

floating inside the ice.  

3.4. INT. DEEP THOUGHT FACILITIES / MAIN OFFICE  

Deep Thought terminal turns on, giving the answer “to life the 

universe and everything.”  

“42” 

3.6. INT. PLANET EARTH/FOREST  

Artur looks scruffy, he’s in the middle of a field staring at 

something we can’t get to see.  

3.7. EXT. PLANET EARTH/FOREST  

Autumn forest, everything is dyed with an orange-reddish colour.  

Arthur is interacting with the early human beings. Trying to teach 

them to speak with a rudimentary Scrabble. One of the primitive humans 

write down with the pieces:  

“FORTY-TWO”  

ENDING/OPTIONAL EXTRA SCENE  

5. INT. VOGON SPACESHIP  

ENVIRONMENT SOUNDS  

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy is lying on the ground. Turbulences 

are shaking the spaceship and the lights are flickering and slowly 

turning off. There’s a slight whistle that becomes a deafening noise of 

the flowing air as the exterior hatch opened. The guide flew off to the 

outer space. 
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ANNEX B 

Guió Tècnic “The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy” 
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