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Resum   
 

Aquest treball final de grau consisteix en la creació d’un videoclip a partir de la cançó 

Hold me now. La cançó l’he produït jo mateix sota el pseudònim de “Daxter” i es podria 

classificar dins de la música electrònica.  Per a la realització d’aquest vídeo es farà una 

anàlisis previ del mercat i de l’estat de l’art per veure les diferents possibilitats ja 

existents per resoldre el problema. A partir de la informació trobada es desenvoluparà 

una idea narrativa i una artística que es complementin i acompanyin la cançó. Quan 

s’hagi arribat, es buscaran les eines necessàries per poder porta aquestes idees a terme 

i planificar el desenvolupament del projecte. Després es portarà a terme la realització 

del videoclip a partir de les tres fases de producció audiovisual. En la preproducció es 

mostrarà tot el proses creatiu i artístic per arribar a transmetre les sensacions que 

produeix la cançó. En la producció es mostrarà tot el procés tècnic i artístic necessari per 

l’elaboració de les imatges que s’utilitzaran en el videoclip. En el procés de 

postproducció es mostraran les tècniques utilitzades per convertir aquestes imatges en 

una unitat audiovisual narrativament coherent. 
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Paraules clau  
Videoclip, Preproducció, Producció, Postproducció, Guió tècnic, Storyboard, Animatic, 

Animació, Color, Il·lustració. 

 

Enllaces  
Animatic: https://vimeo.com/418083106 

Videoclip: https://vimeo.com/434090266 

  

https://vimeo.com/418083106
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Glossari 
Videoclip: «Curtmetratge filmat en vídeo que il·lustra una composició musical.» 

(Diccionari de la llengua catalana (1995). 3a ed. Barcelona: Institut d’estudis catalans) 

Storyboard: és un terme anglès que es refereix el document que acompanya als guions 

que té un conjunt d’il·lustracions en forma de seqüencia que mostren com seran tots els 

plans de la producció. 

CPM: cost que té un anunciant per cada mil impressions/reproduccions d’un anunci.  

MoodBoard: és una taula o collage que utilitzen els dissenyadors en que es mostren 

diversos colors, textures, imatges... per ajuda a prendre decisions sobre la forma, 

contingut i/color dels seus treballs. 

Drop: en la música popular, especialment la música electrònica, es coneix com a drop 
al punt de la cançó on de sobte hi ha un canvi de ritme o apareix el baix. És el moment 
àlgid de la cançó. 
 
Logotip: Distintiu gràfic que identifica una marca, un producte, una empresa, etc., 
format sovint pel seu nom o per lletres del seu nom. 
 
Animatic: Guió animat.  
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1. Introducció 

1.1 Motivació 
 Des de que tinc memòria sempre m’ha agradat crear coses, ja fos dibuix, pintura, 

fotografia, vídeo... Fa uns cinc anys em vaig preguntar com es feia la música. Fins aquell 

moment el meu contacte amb la música havia estat, com el de la majoria de gent, com 

a oient casual i investigant vaig trobar la producció musical. Es un aspecte de la música 

que poca gent coneix i està poc valorat. Abans el productor tenia una funció similar a la 

de un director, on estava present en totes les fases del projecte (pressupost, gravació, 

edició de so, mescla, masterització..). Avui en dia segueixen existint aquest  tipus de 

professionals, però també ha sorgit un nou tipus de productor que és més artista que es 

capaç de crear una cançó des de zero amb l’única ajuda d’un ordinador. Aquest tipus de 

productor existeix sobretot en la música electrònica, però també en la música urbana i 

altres generes i s’encarreguen de tot el procés de creació, incloent la composició. Hem 

va cridar molt la atenció i vaig començar a aprendre de forma autònoma a partir 

d’informació d’internet. Encara que hem queda molt per aprendre , crec que ja puc dir 

que soc capaç de fer una cançó que, encara que no sigui perfecte, sona bé. Quan hem 

vaig trobar en la situació d’escollir el tema del projecte final vaig pensar en unir el meu 

hobby amb els coneixements apresos a la carrera. En n principi hem va semblar difícil, 

ja que a la carrera es fa molt poca cosa relacionada amb l’àudio i menys amb la música, 

però pensat vaig arribar a la idea d’aquest projecte, complementar la meva música amb 

un videoclip. 

1.2 Formulació del problema 
El problema que cal resoldre és que tenim una cançó (“Hold me now”) i 

necessitem crear un videoclip per a la seva difusió en mitjans digitals. Es vol utilitzar el 

format videoclip per intentar arribar al màxim de gent possible. Es farà des de cero 

adaptant solucions ja implementades ja que actualment ja hi ha molts videoclips fets i 

l’objectiu no és crear un nou procés o utilitzar noves tècniques sinó assolir els objectius, 

amb la màxima qualitat possible, de forma autònoma i sense una gran inversió de 

recursos.  

1.3 Objectius generals del TFG 
L’objectiu principal d’aquest projecte és portar a terme tot el procés de creació 

d’un videoclip. El que es pretén amb aquest és augmentar les sensacions que transmet 

la cançó per intentar que arribi al màxim de persones possibles.  

 

1.4 Objectius específics del TFG 
Els objectius específics del projecte van relacionats amb les diferents etapes que 

té. En la part inicial del projecte hi ha l’objectiu d’analitzar que és un videoclip, perquè 

serveix i quins tipus hi ha. Després s’hauria de fer un anàlisis d’alguns videoclips i com 

estan fets. A partir de tota aquesta informació es poden trobar diferents solucions per 

poder expressar les emocions que transmet la cançó a través d’imatges i escollir la més 
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idònia. El següent objectiu seria desenvolupar una idea narrativa i una artística que es 

complementin i acompanyin la cançó. Quan s’hagi arribat, s’hauria de buscar les eines 

necessàries per poder porta aquestes idees a terme i planificar el desenvolupament del 

projecte. Per últim s’hauria de portar a terme la preproducció, la producció i la 

postproducció del videoclip. 

 

1.5 Abast del projecte 
L’abast d’aquest projecte és la creació d’un videoclip complet amb la màxima 

qualitat possible tenint en compte la limitació temporal ( el projecte s’ha d’entregar 

quatre mesos després de l’inici d’aquest i es disposen d’unes 360 hores per dedicar-li). 

El beneficiari d’aquest projecte és el creador de la cançó ja que la podrà distribuir amb 

un suport visual. A diferencia d’altres projectes, en aquest el beneficiari es diferent al 

consumidor final o públic objectiu. Tot i que el videoclip va dirigit a totes les persones a 

qui els hi agradi la música el públic objectiu és occidental i d’entre 12 i 24 que, segons 

l’estudi que va fer Nielsen el 2014, és el públic majoritari que escolta música electrònica 

(S’ha de dir que segons aquest estudi, l’oient de música electrònica és molt heterogeni, 

però la franja escollida és que te un percentatge més gran). 

A continuació es mostren les dades de l’estudi: 

 

 

Il·lustració 1: estudi de Nielsen sobre la música electrònica 
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2. Estat de l'art 

2.1. El videoclip  
 

Segons l’institut d’estudis catalans un videoclip és: 

«Curtmetratge filmat en vídeo que il·lustra una composició musical.» (Diccionari de la 

llengua catalana (1995). 3a ed. Barcelona: Institut d’estudis catalans). 

És una definició bastant antiga però que és pràcticament igual a la que ofereix la web 

diccionari.cat: 

«Curtmetratge rodat en vídeo que il·lustra una cançó, una composició musical, etc.» 

(diccionari.cat (2020)). 

Són definicions poc extenses del que significa un videoclip. 

Un videoclip o vídeo musical és un contingut audiovisual que mostra una representació 
visual d’una cançó. Estan creats per a la seva difusió tant a la televisió com a plataformes 
online com Youtube o Vimeo.  És una combinació entre el so (música) i la imatge (vídeo) 
que es complementen entre si de forma que no es pot entendre l’un sense l’altre. Així 
es creen infinites formes artístiques que permeten a l’espectador gaudir d’experiències 
úniques. 
 
Els videoclips utilitzen recursos d’altres tipus de creacions artístiques o audiovisuals per 
tenir més eines per poder atrapar a l’espectador. Ja es conegut que utilitzen recursos 
del cinema, la televisió, el teatre o el ball però també n’utilitzen de la publicitat o el 
màrqueting per captar l’atenció. Això és perquè la finalitat del videoclip és promocionar 
la caço i donar a conèixer l’artista  
 
Es considera que és un del generes audiovisuals més experimentals ja que s’intenta fer 
tot el possible per cridar l’atenció. Acostumen a ser vídeos molt dinàmics però sempre 
depèn del tema, la cançó i l’artista. 
 

2.1.1. Historia del videoclip  

 
No esta clar en quin moment es pot començar a anomenar a un vídeo amb so videoclip. 

Segons diu Arnau Gifreu al Seminario historia del videoclip abans de la invenció del 

fonògraf, a principis de la dècada de 1870, es projectaven imatges en forma de 
diapositiva les sales de ball. Aquestes imatges estaven relacionades amb la música 
intentant representar la cançó visualment. 
 
Temps més tard, amb l’aparició del cinema, ja es va començar a relacionar la imatge 
amb moviment amb la música per sempre era una música que acompanyava a la imatge, 
no hi havia interacció directe entre ambdues. Això va canviar al 1920 amb 
l’avantguardisme, quan Oskar Fischinger canvia aquesta relació i crea el que ell va 
anomena música visual. (Pérez J.R. El arte del vídeo). 
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Aquest cineasta, pintor i animador 
d’origen alemany va combinar la musica 
amb la geometria creant les primeres 
animacions musicals. Tot i fer més de 50 
curtmetratges d’animació, aquests no 
van ser acceptats per la societat 
d’aquells temps i va haver de viure com 
a pintor a l’oli. 
 

 
 

Dos exemples de la obra de Oskar Fischinger: 
 
Oskar Fischinger: An optical poem (1938): https://www.dailymotion.com/video/x6wte7p 

Oskar Fischinger, Study no 8 (excerpt):https://www.youtube.com/watch?v=9JU3GFgMWh8 

 

 
Al 1927 va aparèixer la primera pel·lícula sonoritzada The 
Jazz Singer o El cantant de jazz en català.  A partir d’aquí 
alguns artistes, sobretot de Jazz i swing, van començar a 
gravar els sound-ies, uns curts on se’ls podia veure i 
escoltar interpretant algunes de les seves cançons. A partir 
de 1940, i com a evolució a les jukebox musicals, van 
començar a aparèixer un conjunt de maquines que podien 
reproduir, amb imatge i so, vídeos d’uns 3 minuts on 
apareixien artistes interpretant els seus temes. Un exemple 
d’aquestes màquines van ser les , que es van instal·lar a 
hotels i bars durant aquella dècada.  
 
 
 
 
 
 

A partir de la dècada dels 50’s, els artistes y las discogràfiques es van donar compte de 
la importància que tenia la televisió i les oportunitats que els hi podia dona com a 
plataforma de promoció. També comencen a aparèixer programes on conviden als 
artistes a presentar els seus discos i a fer actuacions. En aquesta dècada també hi ha 
artistes que comencen a interessar-se en altres mitjans i papers fora de les cançons i la 
figura de musics. Alguns s’interessen per el cinema i la televisió i comencen a aparèixer 
com a col·laboradors o com a protagonistes. El 1964 The beattles va fer la seva pel·lícula 

A Hard day’s night dirigida per Richard Lester. 
 
 
En aquest context és quan alguns entesos sobre aquest tema creuen que apareix el 
primer videoclip.  The beattles, com no podien anar a tots els programes que els hi 

Il·lustració 2: Fotograma de "An optical poem" 

Il·lustració 3: Soundies machine 

https://www.dailymotion.com/video/x6wte7p
https://www.youtube.com/watch?v=9JU3GFgMWh8
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demanava entrevistes i actuacions en directe, van decidir el 1966 gravar dos videos per 
acompanyar les cançons Paperback Writer  i Rain.   
 

 
Il·lustració 4: Fotograma de Paperback Writer 

Però aquest tipus de vídeos ja s’havien fet bastants anys abans. Va ser Carlos Gardel que 
l’any 1930 amb l’ajuda de Eduardo Morera van gravar 15 curtmetratges que capturaven 
imatges i so. La idea d’aquests curts no era promocionar la música, sinó que es van 
estrenar com si fossin una pel·lícula l’any 1931. En aquests curts la música s’integrava 
dins d’una narració fet que fa que aquestes creacions estiguin més properes al musical 
que al videoclip 
 
L’any 1967 s’estrena el documental Don’t look Back que segueix la gira britànica de Bob 
Dylan dos anys abans. Hi ha una part important del videoclip que se’l pot veure 
interpretant diverses cançons en directe però no es poden considerar videoclips com a 
tal. En canvi hi ha un fragment on es pot veure a Bob Dylan amb unes cartolines amb 
part de la lletra de Subterranean Homesick Blues mentre aquesta cançó sona de fons. 
Aquest si que es podria considera videoclip o lyric vídeo.  
 
Altres experts consideren que 200 Motels de Frank Zapa va ser el primer. 200 Motels es 
una pel·lícula musical surrealista que es va estrenar el 1971 on actuava Ringo Starr i el 
mateix Frank Zapa.   
 

Però el que més gent considera com 
el primer videoclip de la historia és 
Bohemian Rhapsody. El videoclip de 
la cançó de Queen va ser dirigit per 
Bruce Gowers amb l’ajuda del líder 
del grup, Freddy Mercury. Va costar 
entre 40.000 £ i 45.00 £ i tots els 
“efectes visuals” es van fer 
manualment amb la càmera allà 
mateix. El vídeo es va editar en 5 
hores i es va enviar al programa Top 
Of The Pops de la BBC perquè 
l’emetessin el novembre de 1975. Il·lustració 5: fotograma de Bohemian Rhapsody 



Jan Puig Capella 
Creació d’un videoclip 

14 
 

Després d’unes setmanes al numero 1 de les llistes el grup i la discogràfica van decidir 
fer una nova edició del vídeo canviant algunes coses com les flames de la introducció. 
 
Top Of The Pops, també conegut com a TOTP, era un programa de la BBC que s’emetia 
setmanalment al canal BBC One des de l’1 de gener de 1964. En aquest programa els 
artistes presentaven les seves noves cançons i discos amb actuacions i vídeos. 
Normalment s’emetien les cançons que estaven més altes en les llistes britàniques. El 
programa es va deixar d’emetre el 30 de juliol de 2006. 
 
Michael Jackson va comprovar l’efectivitat dels videoclips com a elements de 
màrqueting per a la venta de discos quan al 1983 va emetre dos videoclips nous per la 
CBS en una segona fase de llançament del seu disc Thriller. Van ser els videoclips de Billie 
Jean i Beat it i el disc s’ha convertit en un dels més venuts de la historia, constatant l’èxit 
dels videoclips. 
 
També va ajudar el videoclip de la 
cançó Thriller del mateix àlbum que 
es va estrenat el 1984. Va ser dirigit 
per Jhon Landis i va ser el primer 
amb un relat complex. Realment es 
pot considerar un curtmetratge de 
terror amb un videoclip al mig ja que 
explica una historia de 12 minuts 
amb una trama molt més elaborada 
del que era normal en un videoclip. 
El seu pressupost va ser de 
1.000.000$.  
 
A principis dels anys 80 American Express i Warner Comnitacions creen l’empresa 
WASEC. L’objectiu d’aquesta era la creació d’una televisió per cable als Estats Units 
dedicada  exclusivament a l’emissió de videoclips les 24 hores del dia. Així va néixer la 
MTV (Music Television) l’1 d’agost de 1981 amb uns 4 milions de subscriptors inicials.   
 

Durant els següents anys la inversió i qualitat 
dels videoclips va augmentar arribant a la 
considerada edat d’or dels videoclips entre 
1982 i 1986 amb videoclips com: 
“Thriller” (Michael Jackson), “Wild 
Boys” (Duran Duran), “Take on me” (A-ha), 
“Undercover”  (Rolling Stones), “Billy 
Jean” (Michael Jackson), “Superman” (Laurie 
Anderson) i “Beat It” (Michael Jackson) entre 
d’altres. 

 
 

A partir dels anys 90 van començar a sorgir molts moviments musicals que intentaven 
captar l’atenció de l’espectador a partir de les seves cançons i de la seva estètica. Això  

Il·lustració 6: fotograma Thriller 

Il·lustració 7: Imatge Promocional de la MTV 
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va convertir els videoclips en una eina de màrqueting encara més important i els 
diferents estils van començar a definir la seva forma de fer els videoclips creant molta 
més diversitat.  
 
Avui en dia els videoclips han disminuït bastant en pressupost i, en general, també en 
creativitat i en molts casos només és un suport més on poder reproduir la música i no 
tant una eina per donar a conèixer l’artista i la seva cançó. Tot i això encara hi ha molts 
videoclips que estan a la avantguarda tecnològica i intenten portar aquesta forma 
artística un pas més enllà. 
 

2.1.2. Tipus de videoclip  

 
Hi ha moltes classificacions possibles dels videoclips segons la seva temàtica, tècnica o 
funció. La majoria d’aquestes no són excloents entre elles i es pot classificar el vídeo en 
diferents tipus. A continuació s’expliquen algunes: 
 
El primer cas és la classificació que va fer E. Ann Kaplan el 1987 en el seu llibre Rocking 
Around the Clock: Music Television, Postmodernism and Popular Culture. Kaplan va 
definir cinc tipus de videoclips: 
 
 

- Romàntics: 
Els defineix com la típica historia de pel·lícula romàntica de amor, pèrdua i 
reconciliació amb visió de les relacions sexuals normalitzada. 

 
- De preocupacions socials: 

Parlaven de temes de actualitat en l’àmbit social. 

 
- Nihilistes: 

Videoclips anti-narratius que subratllaven estètiques sadomasoquistes, 
homoeròtiques i andrògines.  
 

- Clàssics: 
Feien servir l’estructura de mirada -masculina- característica del cinema de 

Hollywood clàssic, o citaven els seus generes directament. 

 
- Postmoderns: Tots aquells que no es poden classificar en cap dels anteriors. 

Segons l’autora no prenen una posició clara en comunicar un significat 
evident. 
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Encara que ha passat bastant 
temps des de aquesta 
classificació, que es va fer 
durant o just després de 
l’edat d’or del videoclip, 
encara es produeixen molts 
videoclips que es poden 
definir dins d’aquests tipus 
però, a l’actualitat, la majoria 
es classificarien com a 
postmoderns. Com va dir 
l’investigador social 

especialitzat en cultura pop, mitjans, art contemporani musica i disseny Dick Hebdige, 
"s'han convertit en una forma dissenyada per explicar una imatge més que per explicar 
una història".  
 

Una classificació més actual i més generalitzada és la que explica a la web de 
comunicació audiovisual editando.cl. Els videoclips són classificats segons la seva 
estructura narrativa i s’arriba a la conclusió que hi ha sis tipus:  
 

- Descriptius: 
No hi ha una narració pròpiament dita. Pot semblar que hi ha una 
temporalitat en la successió de imatges però no un programa narratiu. 
 
 

- Musical: 
Un subtipus dels videoclips descriptius on es pot veure l’artista, grup o 

cantant fent una actuació o performance. No és una actuació en directe, la 

es graven les imatges i es posa la cançó original com a so. 

 
 

- Conceptual: 
Es basen en formes poètiques, sobretot la metàfora. Són un conjunt 
d’imatges que poden estar relacionades entre elles però sense contingut 
narratiu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 8: Fotograma de Radio Gaga (Queen, 1984) 

Il·lustració 9: fotograma de  Stubborn Love (The Lumineers, 2013) 
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- Narratius: 
A partir de l’estructura dramàtica clàssica, s’explica una successió de fets a 

l’espectador en forma d’història. Aquest tipus de videoclips acostumen a 

tenir moltes característiques pròpies de les pel·lícules i la història pot estar 

protagonitzada per el cantant o algun membre del grup o per actors. 

 

Aquests tipus de 

videoclip poden ser 

lineals (si segueixen 

la narrativa de la 

historia), d’adaptació 

(si narren una 

historia paral·lela de 

la explicada en la 

narració) o de 

superposició (si és 

una historia totalment diferent a la que explica la cançó però que funciona). 

 

- Descriptius – narratius: 
Són un punt mig entre el videoclip narratiu i el descriptiu. Es narra una 
historia i a la vegada es pot veure com el grup o artista interpreta la cançó. 
Pot ser que estiguin integrats dins de la historia fent una actuació com a 
actors secundaris o que surtin totalment diferenciats. També pot ser una 
barreja amb els descriptius conceptuals, però no és tan habitual. 

 
 

- Mixta: 
Una barreja de dos o més dels tipus anteriors. 

 
 
 

En aquesta classificació es podria 

afegir el Lyric vídeo o videoclips 

lírics que són aquells on apareix la 

lletra de la cançó en temps real y 

és l’element principal del 

videoclip. En aquests vídeos la 

imatge passa a un terme 

secundari, per això ha vegades no 

se’ls considera videoclips. 

 

 
 

Il·lustració 10: fotograma de Up All Night (Beck, 2017) 

Il·lustració 11: fotograma del lyric video de  Wake me up (Avicii, 2013) 
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Des de un altre punt de vista hi ha la classificació depenent de les tècniques utilitzades 
en la producció del videoclip.  La següent classificació de videoclips mostra i explica un 
seguit de tècniques que no són excloents entre elles: 
 

- Imatges reals o live action: 
Videoclips en els quals la principal font per obtenir les imatges és la gravació 
de elements reals o actors.  
 

- Animació 2D: 
Videoclips que es creen a partir d’objectes bidimensionals (dibuixos, 
il·lustracions, fotografies...) que se’ls aplica moviment. Hi ha diferents 
tècniques d’animació 2D i es pot fer manualment, dibuixant tots els 
fotogrames o amb animació cut-out, o ajudant-se amb programari específic 
per fer-ho. 

 
 

- Animació 3D: 
Videoclips que es creen a partir d’animar objectes amb volum. Generalment 
es fa amb ordinador encara que també es pot fer amb stop motion simulant 
el moviment de figures, generalment de plastilina, fent un conjunt de 
fotografies seguides modificant lleugerament les posicions de manera que, 
al posar les imatges seguides, sembli que es mouen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 12: fotograma de Feel Good Inc. (Gorillaz, 2016) 

Il·lustració 13: fotograma de Rifle’s Spiral (The Shins, 2012) 
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- Motion graphics:  
Es un subtipus de l’animació 2D. Tracta de imatges, títols, il·lustracions, 
fotografies, colors i dissenys amb moviment. El moviment acostuma a ser 
més senzill que en una animació 2D normal ja que l’objectiu no és crear una 
animació realista. Pot estar esta més a prop del disseny que de l’animació. 

 
- Efectes visuals: 

Són tots els elements d’un videoclip live action que no s’han obtingut en el 
rodatge. Generalment només són una part dels videoclips però a vegades 
tenen més importància que les imatges generades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CGI: 
Acostuma a utilitzar-se com a complement dels videoclips amb imatges reals 
però es podem trobar videoclips 100% generats amb CGI. Són un subtipus de 
l’animació 3D i els efectes visuals i consisteix en generar imatges per 
ordinador de gran realisme (encara que representin quelcom  que no 
existeix). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 14: fotograma de Up & up (Coldplay, 2016) 

Il·lustració 15: fotograma d'Adventure of a lifetime (Coldplay, 2015) 
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-  Mixta: 
El més normal és barrejar dos o mes tipus del anteriorment mencionats. 

 

 

2.1.3. Videoclips i musica electrònica 

 

Encara que pot haver-hi alguna excepció, els videoclips de musica electrònica 
acostumen a ser senzills i de baix pressupost. La raó és senzilla, la majoria dels 
productors i artistes de musica electrònica generen pocs ingressos per les reproduccions 
del seus temes, la majoria utilitza les seves cançons per aconseguir més oients o “fans” 
i generen ingressos a partir de les seves actuacions. Això es causa de que la música 
electrònica és fàcil de ballar i gaudir en viu però no tan “fàcil” d’escoltar. En general els 
videoclips d’aquest genera buscant augmentar la sensació d’estar en un festival o 
discoteca. 
 
Els videoclips en general són bastant similars i poc originals i es podrien classificar en 
diferents grups. En el primer i segurament més popular hi ha aquells videoclips que són 
una seqüencia d’imatges sense cap narració, que mostren al grup o artista de gira. 
Aquest tipus de videoclip aconsegueix crear un vincle més gran amb el públic ja que 
acostuma a ser bastant protagonista d’aquest tipus de vídeo. En un segon grup tindríem 
els lyric vídeos. Són molt comuns en cançons que tenen una lletra mínimament extensa 
i són molt útils, perquè ja una part important del públic que demanda aquest tipus de 
vídeo per aprendre la lletra de la cançó, i  són fàcils i barats de produir. Per últim tindríem 
el grup dels videoclips live action. Aquests videoclips són més “normals”, ja que 
segueixen l’estructura normal d’un videoclip amb imatges reals però amb poc 
pressupost. Les histories que tenen acostumen a ser molt senzilles generalment 
relacionades amb festa o romàntiques. En un apartat final mencionar els vídeos on es 
mostren escenes generades en 2D o 3D amb petites animacions (de l’escena o la 
càmera) que acompanyen la música. Aquests vídeos no se’ls a considerat videoclips ja 
que són portades en moviment. 

Il·lustració 16; fotograma de Take on me (A-ha, 1985) 
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2.1.4. Plataformes de distribució  

 
Antigament l’únic canal de distribució de videoclips era la televisió. Canals com MTV 
reproduïen dia i nit els videoclips dels artistes més coneguts. Això limitava molt la 
producció de videoclips ja que per els grups menys coneguts era pràcticament 
impossible poder arribar a aquests canals.  
 
Avui en dia la situació a canviat molt i, encara que segueixen existint alguns d’aquests 
canals, les principals plataformes de distribució estan a internet i són accessibles per a 
tothom en els dos sentits (pots publicar i veure qualsevol videoclip). La principal 
plataforma és YouTube, però també és poden visualitzar en altres xarxes socials com 
Instagram (Instagram TV), Vimeo, Twitter , TikTok... Això facilita molt la divulgació dels 
videoclips, tant si ets una gran estrella musical com si ets un petit cantautor que esta 
començant, però afegeix un problema: cada plataforma té els seus formats i restriccions. 
Per exemple Instagram TV i TikTok són en format vertical i el segon té una restricció de 
tems d’un minut. Per tant a l’hora de plantejar un videoclip és important saber la 
plataforma de distribució. 
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2.2 Estudi de Mercat  
 

En aquest apartat, com que no hi ha competència ni esta clar com es farà el videoclip, el 

s’analitzaran diferents videoclips d’estils tècnics, artístics i visuals diferents. El criteri per 

escollir els videoclips és que tinguin quelcom diferencial o que pugui aportar alguna cosa 

en l’elaboració del videoclip.  

Beck – Up All Night (2017): 

Beck és un cantant, 

compositor, músic, 

d’Estats Units. Te un estil 

propi on barreja generes 

musicals com el folk, el 

country, hip-hop, soul,  

funk, rock alternatiu, 

electronica entre 

d’altres.El videoclip d’Up 

All Night el va produir 

l’empresa catalana 

Canada i destaca per 

diversos aspectes. El primer és la historia. Podem observar com un noi esta en una festa 

amb unes condicions que no el permeten ni moure’s. Llavors sens presenta una noia 

valenta que travessa tota la festa superant obstacles per recollir-lo i ajudar-lo. Aquesta 

temàtica és interesant perquè agafa els clàssics contes de princeses i els hi dona dos 

voltes. En la primera canvia els papers i canvia el cavaller per una noia i la princesa per 

un noi. I per altre banda canvia completament el context  el modernitza, passa de 

l’Europa de l’edat mitjana per una  festa moderna i descontrolada en un apartament. El 

que demostra això es que encara que ja sàpigues la historia i el final sempre se li pot 

donar un gir per fer-la més interesant. 

Il·lustració 18: fotograma del final del videoclip Up all night 

Il·lustració 17: fotograma de la part nicial d'Up All Night 
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Per altre banda també trobo interesant la utilització de la llum i el color. Aquests són 

molt marcats i ajuden a transmetre les sensacions que viu la protagonista o emfatitzen  

alguna acció de les que passen. Aquestes sensacions que sent la protagonista perduda 

per la festa són les mateixes que haurà sentit l’espectador en una situació similar. 

 

 

 

Caravan Palace – Lone Digger (2015): 

Caravan palace és un grup francès que va sorgir a París. Són coneguts per ser un dels 

pilars de l’estil electroswing i es van popularitzar el 2005 a partir de l’èxit que van tenir 

unes “demos” que havien penja a internet.  

 

El videoclip de Lone Gigger impacte des del primer moment per la seva estètica. En 

aquesta animació tot són colors plans sense contorns i es creen ombres i volums a partir 

de canvis bruscos de color. És encara més impressionant tenint en compte que hi ha 

Il·lustració 19: fotogrames d'Up All Night 

Il·lustració 20: protagonistes de Lone Digger 
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molt moviment el videoclip i una il·luminació molt marcada. Això fa que l’animació de 

les llums i ombres sigui tant o més important que la animació de la il·lustració principal.  

També és interesant l’elecció dels personatges. Encara que la historia sigui bastant 

bàsica, fer que els personatges siguin animals fa que intueixis el seu comportament i les 

relacions que tenen entre ells i això fa que t’endinsis més fàcilment a la historia. 

Per últim comentar l’ús de la postproducció que a vegades passa desapercebut a les 

animacions 2D. En aquest cas hi ha una correcció de color bastant marcada, hi ha efectes 

a les llums per fer-les més fluorescents i també han afegit halo a les llums per que es 

notin més.  

 

Bakermat & Kidda – Under the Sun (2020): 

Bakermat és un DJ i productor holandes amb un estil molt característic que és una 

mescla de diferents estils de música electrònica (deep House, tropical House, techno...) 

amb influencies del jazz i el soul. Últimament aquest estil característic l’ha portat als 

seus videoclips, creant un personatge una estètica y unes animacions molt fàcil de 

reconèixer.  

 

Aquest forma de fer els videoclips, que s’engloba en un re-disseny de marca, és el que 

vull destacar. Perquè realment el videoclip en si no té gran complicació, però la idea de 

crear videoclips tant característics i únics ajuda molt a assolir els objectius d’un videoclip 

Il·lustració 21: fotogrames de Lone Digger 

Il·lustració 22: fotograma d'Under the Sun 
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(donar a conèixer la cançó i l’artista). Es pot veure clarament en els videoclips que a 

Youtube acumulen milions de reproduccions en un canal relativament petit (200 mil. 

Seguidors). 

L’estil dels vídeos és bastant senzill, amb il·lustracions bastant simples amb una paleta 

tancada de colors plans i amb uns contorns molt marcats. Les animacions són simples i 

repetitives que molts cops recorda més als motion graphics que a una animació 

convencional. 

 

Skrillex and Diplo – “Where Are Ü Now” with Justin Bieber 

En aquesta col·laboració entre Skrillex, Justin Bieber i Diplo destaca la idea del videoclip. 

El que van fe va ser gravar el Justin en un plató en diferents situacions en escenes molt 

bàsiques després van imprimir tots els fotogrames de la gravació i els van penjar en una 

galeria. Des de Jack Ü (grup que formen Skrillex i Diplo) van avisar als fans per 

personalitzar el videoclip d la cançó, el que no sabien era que ells eren els protagonistes. 

Quan els fans s’anaven presentant els hi 

deien que pintessin les fotos de les 

parets i així ho van fer mentre els 

gravaven. Al acabar van muntar el vídeo 

combinant les imatges rodades originals 

amb imatges de com els fans pintaven i 

dels fotogrames pintats. Segons van 

explicar més tard aquest vídeo era un 

homenatge als fans que els han portat 

on ara estan.  

 

 

 

Il·lustració 23: fotograma de Baianá (Bakermat, 2019) 

Il·lustració 24: fotograma de Where Are Ü Now 
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Mumford & Sons – Beloved 

En aquest videoclip destaca la relació que hi ha entre la cançó i el vídeo. El vídeo per si 

sol té poc sentit i és una historia que no passa res. Hi ha una introducció i un desenllaç 

però no hi ha desenvolupament, només una sèrie d’imatges on apareixen els 

protagonistes fent una sèrie de coses que no tenen relació entre elles. La cançó sola si 

que té molt contingut i és molt emocional però a l’hora de ajuntar les dos parts formen 

una unió que intensifica les emocions que transmet la cançó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 25: fotograma de Beloved 
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2.3 Conclusions de l’estat de l’art: 

La conclusió que es poden extreure d’aquest estat de l’art son que no hi ha normes en 

la creació de videoclips. És un art que va evolucionant més ràpid del que sembla i que 

s’adapta al context. No hi ha una recepta que t’ajudi a crear el videoclip perfecte amb el 

que et donaràs a conèixer, ni invertir molts diner et pot assegurar l’èxit.  

Durant l’estat de l’art s’han pogut veure molts exemples de videoclips de molts generes 

diferents i en tots o la majoria es podria dir que els hi ha anat bé. Cada un té les seves 

coses bones i dolentes però la majoria es podria dir que han sigut originals i autèntics.  

S’ha pogut veure que encara queda marge per les bones idees i la creativitat i que encara 

que hi hagin milions de videoclips hi ha marge per fer quelcom únic, que atrapi a 

l’espectador i li quedi marcat. 

Això és el que es buscarà en aquest projecte, buscar una idea, diferenciar-la de el que ja 

està fet, ja sigui per l’art, per la historia o per la idea mateixa i intentar crear un videoclip 

original, no una copia més del de sempre. 
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3. Gestió del projecte 

3.1 Procediment i Eines per al seguiment del projecte 
S’han utilitzat una sèrie d’eines per organitzar i planejar el seguiment del projecte. A 

continuació s’expliquen: 

3.1.1 GANTT  

El que s’ha fet per desenvolupar el Gantt és dividir el projecte en les diferents fases i 

sub-fases de desenvolupament que tindrà. Després se li ha assignat a cada sub-fase una 

quantitat d’hores destinades al desenvolupament d’aquesta tenint en compte que el 

total han de ser 360 hores (Hores totals que s’han de dedicar al projecte segons el pla 

d’estudis). 

Tot seguit s’han distribuït les hores assignades a cada sub-fase al llarg del calendari 

disponible pel desenvolupament del projecte tenint en compte les entregues i tot el 

necessari per a aquestes i intentant que la carrega de treball a cada setmana i més sigui 

similar. 

Un cop acabada la distribució del temps, s’han afegit elements per veure més fàcil 

l’evolució del projecte. Primer s’han assignat colors a cada fase. després s’ha afegit una 

columna per veure l’estat de cada sub-fase i per últim s’han marcat dates importants 

com les entregues, presentació i setmana santa. 

 

 

 

Il·lustració 26: GANTT complet 
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Un cop iniciat el desenvolupament del projecte i un cop escollides les tecnologies 

(software) que s’utilitzaran a la producció, s’ha revisat la distribució d’hores. Després 

d’estudiar-ho detingudament s’ha vist que la part de producció, sobretot l’animació, es 

pot fer amb menys temps del que estava esperat i s’ha decidit dedicar més temps a la 

preproducció. També s’ha revisat el temps que es va dedicar a alguns apartats i s’han 

corregit. 

 

 

 

Il·lustració 27GANTT complet Actualitzat 

Il·lustració 28: Detalls GANTT revisat 
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3.1.2 Trello 
S’ha creat un Trello per gestionar les tasques i poder veure clarament l’evolució del projecte. 

S’ha distribuït en cinc columnes: 

- Product backlog: aquí es dipositen idees, propostes i referents que potser es 

desenvolupin més tard. 

 

- To Do: aquí hi ha totes les tasques que se sap que s’hauran de fer però encara no 

s’han començat. 

 

- Doing: aquí hi ha totes aquelles tasques que s’estan desenvolupant. 

 

- To Check: aquí hi ha les tasques acabades que estan pendents de validació. No totes 

les targetes han de passar per aquesta columna ja que hi ha feines que no 

requereixen validació per considerar-se acabades. 

 

- Done: Aquí es dipositen les targetes de les tasques que es consideren acabades (amb 

o sense validació). 

Hi ha un sistema de etiquetes de colors per poder observar millor l’evolució del projecte. Les 

etiquetes s’han creat a partir del GANTT i són gestió (blau), guionatge (taronja), art(vermell), 

producció (groc), postproducció (verd) i vídeo de presentació (lila).  

 

 

Il·lustració 29: trello 
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3.2. DAFO  
Els punts forts i dèbils del tema i del seu desenvolupament 

 

Taula 1: DAFO 

 Positius Negatius 

O
ri

ge
n

 
In

te
rn

 

Fortaleses 
 
-Flexibilitat organitzativa. 
 
-Coneixement precís del que es vol 
expressar. 
 
 
 
 
 

Debilitats 
 
-Falta d’experiència en projectes 
similars. 
 
-Falta de coneixement en 
tècniques d’il·lustració. 
 
 -Poca experiència en animació 2D. 

O
ri

ge
n

 
Ex

te
rn

 

Oportunitats 
 

-Augment del consum de música i 
videoclips. 

 
- Augment del consum de productes 

multimèdia i audiovisual. 
 
 
 

Amenaces 
 

-Augment de la creació de 
videoclips . 
 
 

 

3.3. Riscos i pla de contingències  
 

Taula 2: Riscos i pla de contingències 

Risc Solució 

Pèrdua de la informació a l’ordinador 
principal. 

Disc dur amb copia de seguretat. 

Error de software o hardware. 
 

Ordinador disponible on es poden 
instal·lar tots els programes necessaris. 

Dubtes teòrics o tècnics durant la 
producció. 

Consultar  a professors del centre o 
buscar informació per internet. 
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3.4. Anàlisi inicial de costos  
 

Per fer l’anàlisi inicial de costos s’ha creat un document Excel on es mostra la rendibilitat, els 

ingressos, els costos, les amortitzacions i les hipòtesis que s’han seguit per posar els sous dels 

treballadors i els preus dels productes. S’han calculat tres taules de rendibilitat i de ingressos 

depenent de si les coses van bé, normal o malament. 

Hipòtesis:  

A la taula de hipòtesis es poden veure els diferents conceptes que no se sabia com resoldre amb 

el resultat obtingut de la cerca com a hipòtesis, un enllaç a on s’ha trobat la informació i un espai 

per possibles aclariments. S’utilitza sobretot per sous i preus. 

Taula 3: Hipòtesis de costos 

Concepte Hipòtesi Aclariments Enllaços  
        

Impostos a pagar per a 
cada empleat: 33,40%   Enllaç 

 
Sou/hora  director  14,70€ 2351€ / 160h al mes Enllaç 

 
Sou / hora  

Dissenyador / 
Il·lustrador 9,70€ 18563€ / (40h x4setmanesx 12mesos) Enllaç 

 
Sou/Hora animador 2D 7,50€ 1200/160h al mes Enllaç 

 
Sou/hora editor de 

vídeo 8,70€ 
14709€ / (0,88 x 40h x4 setmanes 12 

mesos) Enllaç 

 
Sou/hora postproducció 9,40€ 18000€ / (40h x4setmanesx 12mesos) Enllaç 

 
Visites totals millor cas 148890 Spinnin' records Enllaç 

 
CPM millor cas 6,50€ remuneració cada 1000 visites Enllaç 

 
Visites totals  cas 

"normal" 59060 Ultra Music Enllaç 

 
CPM cas "normal" 3€ remuneració cada 1000 visites Enllaç 

 
Visites pitjor cas 321 Addicting records Enllaç 

 
CPM pitjor cas 2,50€ remuneració cada 1000 visites Enllaç 

 
Paquete office cada 

més 8,25€ 99€/12 Enllaç 

 

En alguns casos al no haver trobat els sous per hora d’alguns treballs s’ha calculat a partir del 

sou d’un més. Sempre s’ha intentat minimitzar costos ja que és una producció amb pocs recursos 

i amb personal amb poca experiència professional. 

 

https://www.sdelsol.com/blog/pymes/cuanto-cuesta-un-trabajador/
https://cinemania.20minutos.es/noticias/cuanto-cobra-un-director-de-cine-en-espana/
https://www.indeed.es/salaries/dise%C3%B1o-grafico-Salaries
https://www.opcionempleo.com/jobview/aae2fdf243a319efb129ee651a8182ce.html
https://www.indeed.es/cmp/Meigas-Da-R%C3%BAa/salaries/editor-de-video
https://www.domestika.org/es/jobs/69826-postproductor-junior-madrid-espana
https://es.noxinfluencer.com/youtube/channel/UCpDJl2EmP7Oh90Vylx0dZtA
https://es.noxinfluencer.com/youtube/channel/UCpDJl2EmP7Oh90Vylx0dZtA
https://es.noxinfluencer.com/youtube/channel/UC4rasfm9J-X4jNl9SvXp8xA
https://es.noxinfluencer.com/youtube/channel/UC4rasfm9J-X4jNl9SvXp8xA
https://es.noxinfluencer.com/youtube/channel/UCu71eeDpQ5kYD1DlP7H_KEA
https://es.noxinfluencer.com/youtube/channel/UCu71eeDpQ5kYD1DlP7H_KEA
https://products.office.com/es-es/compare-all-microsoft-office-products?&activetab=tab%3aprimaryr1
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Amortitzacions:  

S’han calculat les amortitzacions del material que s’utilitzarà. Com realment només treballarà 

una persona, només hi ha un ordinador portàtil, un ratolí i una tauleta gràfica.  

 

Taula 4: Amortitzacions 

 Data inici Data Final Valor 

Periode 
Amortització 

(Anys) Mesos 
Amortització 

anual 
Amortització 

mensual 

Ordinador  01/03/2020 01/03/2023 900€ 3 36 300€ 25€ 

Ratolí 01/04/2020 01/04/2023 20€ 5 60 4€ 0,33€ 
Tauleta 
Gràfica 01/05/2020 01/05/2023 100€ 5 60 20€ 2€ 

  

Total     1.020€     324€ 27,33€ 

 

 

Costos:  

Per fer l’anàlisi de costos, primer s’han calculat els recursos humans. S’ha fet a partir de les hores 

que posa al Gantt i com s’han repartit durant el temps i dels sous que posa a les hipòtesis. 

Després s’han calculat els preus de les llicencies, programes i amortitzacions a partir de les 

hipòtesis, les amortitzacions i els preus oficials dels programes. El resultat final ha estat que el 

projecte costarà 5.204,28€. 
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Ingressos:  

L’única font d’ingressos seran els ingressos a partir de les visualitzacions de Youtube. S’han 

distribuït les visites a partir d’uns percentatges inventats durant els primers mesos des de la 

sortida del videoclip. La distribució de visites no és molt important perquè no canvia el resultat 

final. 

Per calcular els ingressos s’han fet tres hipòtesis: 

- Millor cas: 

En els millor dels casos s’ha fet una hipòtesis en la qual la cançó es produeix 

conjuntament amb Spinnin records, la discogràfica més important de música 

electrònica. Té un canal de Youtube de més de 26,8 milions de seguidors i una mitja 

de 148.890 visualitzacions. A partir d’aquestes dades i del CPM (remuneració cada 

1000 visites) s’ha pogut calcular uns ingressos de 967,79€. 

 

 

 

 

 

- Cas “normal”: 

Se l’ha anomenat cas normal per posar un punt mitja entre el millor cas i el pitjor, 

però realment no es pot considerar normal. La hipòtesis és que la cançó es produeix 

en col·laboració amb Ultra Music. És una discogràfica coneguda en l’àmbit de 

l’electrònica però amb una notorietat més petita que en el cas anterior. 

Té un canal amb 21.8 milions de subscriptors però el numero de visites mig és de 

59060 i té un CPM més baix. Els ingressos serien de 177,18€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 30: ingressos millor cas 

Il·lustració 31: ingressos totals millor cas 

Il·lustració 32: ingressos cas normal 

Il·lustració 33: ingressos totals cas normal 
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- Pitjor cas: 

En el pitjor cas la hipòtesis és que la cançó es produeix en col·laboració amb 

Addicting records. És una discogràfica molt més petita amb un canal de Youtube amb 

2.150 subscriptors i la seva mitja de reproduccions és de 321. Els ingressos serien de 

0,80€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendibilitat:  

En aquest apartat es calcula la rendibilitat a partir dels costos i els ingressos i el Roibt (return of 

investment before taxes). En el millor dels casos la rendibilitat total és de -4.236,50€ i el roibt és 

de -379,5%. En el cas noma- la rendibilitat total és de -5.027,10€i el roibt és de -1539,9%. En el 

pitjor dels casos la rendibilitat total és de -5.203,48€ i el roibt és de -1798,8%.  

 

 

Il·lustració 36: taula de rendibilitat 

 

Il·lustració 34: ingressos pitjor cas 

Il·lustració 35: ingressos totals pitjor cas 
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En tots els casos la rendibilitat és negativa ja que l’objectiu d’un videoclip no és generar diners, 

sinó promocionar la cançó i donar a conèixer l’artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 37: taula de rendibilitat total 

 

Il·lustració 38: taula de rendibilitat total 
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4. Metodologia 
Per a l’execució d’aquest projecte s’utilitzarà la metodologia típica d’aquesta classe de 

projectes audiovisuals: Preproducció, producció i postproducció. 

Preproducció: 

Etapa de preparació de tots els documents i altres elements necessaris per a l’elaboració 

del projecte. En aquesta etapa s’idea el projecte, la historia i com s’explicarà i ens serveix 

per saber cap a on anirà el projecte i que és el que necessitàrem. 

Fases:  

Guionatge: 

Fase on es decideix i es defineix la historia i es documenten tots els aspectes tècnics i 

literaris de la producció per tal de que tota la gent involucrada en el projecte sàpiga com 

es desenvoluparà.   

 

Parts del guionatge: 

- Idea prèvia: 

S’ha de definir la idea del vídeo i com es portarà a terme. Cal tenir en compte 

aspectes com: la duració, el públic objectiu, to (drama, comèdia, terror...), les 

tècniques que s’utilitzaran... 

 

- Storyline: 

Un petit fragment de text (unes 5 línies) s’ha de definir la trama de la història 

i ha de contenir la presentació, el desenvolupament i el desenllaç de del 

conflicte presentat.  

 

- Guio: 

S’organitza i s’estructura tota la historia i procés de producció. Hi ha dos tipus 

de guió: 

 

El guió literari, on es narra la història amb tots els moviments, diàlegs i 

localitzacions. Esta més pensat per actors que pels tècnics i directors. 

 

Al guió tècnic es defineixen els plans que es rodaran i com es rodaran tenint 

en compte la posició i els moviments de la càmera, la llum, duració, so... Esta 

destinat, com indica el seu propi nom, al personal més tècnic del projecte. 

 

En aquest projecte, com serà una animació 2D i no hi hauran actors, només 

es desenvoluparà el guio tècnic. Així es podrà invertir més temps en altres 

fases del projecte.  
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- Storyboard: 

Es el guió passat a imatges. En n format similar a un còmic, s’expressa amb 

format gràfic el que es diu en el guió, deixant clar les accions que realitzen els 

personatges, la posició i moviments de càmera i tot el que sigui necessari 

saber durant la gravació. 

 

Art: 

Fase on s’investiga el que s’està fent i que s’ha fet en aquesta matèria, es busquen i 

s’escullen referents i es defineix l’estil del projecte. Aquí es desenvoluparà l’estat de 

l’art, l’estudi de mercat i un document on s’expliqui de forma escrita, i si cal gràfica, 

l’estil que tindrà  projecte. 

 

Producció: 

Etapa on es crea tot el material necessari per el projecte.  

Fases:  

• Disseny de personatges: 

Fase on creen de tots els personatges i es produeixen totes les versions 

necessàries per a realitzar l’animació (amb canvi de punt de visa, roba, 

expressió...). 

 

• Disseny de decorats i objectes: 

Fase on creen de tots els decorats i objectes i es produeixen totes les versions 

necessàries per a realitzar l’animació (amb canvi de punt de visa, llum...). 

 

 

• Animació: 

Fase on s’aplica el moviment als diferents personatges, decorats i objectes en 

cada una de les escenes. 

 

• Creació del logo:  

Fase especifica d’aquest projecte on es dissenyarà un logotip per “l’artista” ja 

que es vol utilitzar un al videoclip però no en té. 

 

Postproducció: 

Etapa on es manipulen les escenes animades per aconseguir el resultat final. 

• Composició i muntatge: 

Fase on, a partir de tots els plans i escenes creades i animades, es construeix una 

unitat audiovisual amb continuïtat narrativa. 
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• Efectes visuals 2D i Motion graphics: 

Fase on s’afegeixen efectes 2D i grafismes en moviment per millorar la 

producció. 

  

• Correcció de color: 

Fase on es manipula el color general d’una pla o de certes parts en particular per 

unificar totes les escenes o canviar la sensació que transmet. 

 

Eines de validació: 

El millor que es podria fer per a validar el treball fet o que s’està fent seria contactar 

amb el creador de la cançó i que anés donant indicacions de com vol que sigui el 

videoclip i si li semblen bé els resultats obtinguts. Però com que això és impossible, ja 

que el creador és la mateixa persona que està fent el videoclip i no es podria fer una 

critica objectiva dels resultats, el que es farà és anar consultant periòdicament amb el 

tutor, altres professors del centre, companys i públic objectiu de fora del centre que, 

encara que no tinguin coneixements del tema, poden aportar la seva visió. Am totes les 

opinions recollides es faran les modificacions pertinents per assolir el millor resultat 

possible. 
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5. Desenvolupament del projecte 
 

5.1. Preproducció 
 

Guionatge: 

Idea prèvia: 

Per començar, i degut a les circumstancies actuals de confinament ha causa del COVID-

19, s’ha decidit que el videoclip es farà amb animació 2D. Tota la part de metodologia i 

pressupostos d’aquest treball ja es va fer pensant en que seria així, però la part inicial 

no concreta com es portarà a terme el videoclip. 

La idea del vídeo es que tingui certs paral·lelismes amb la historia que explica la cançó i 

que es vagi distanciant d’aquesta a mida que avança fins arribar a un plot twist final que 

canviï totalment de la idea que es plantejava inicialment. Durant els drops (moment 

àlgid de la cançó)  no es seguirà amb la historia, sinó que es mostraran imatges més 

abstractes al ritme de la música.  

El to serà dramàtic i la duració serà de uns 3 minuts i 50 segons, que és la duració de la 

cançó, tot i que es pot amplia una mica si és necessari. El públic objectiu, com s’explica 

a l’abast del projecte, és occidental i d’entre 12 i 24 que. Això es tindrà en compte a 

l’hora d’elaborar la historia i en els dissenys. 

 

Storyline: 

Presentació – Ens presenten un noi i se’ns mostra com coneix una noia una nit d’estiu. 

Desenvolupament – Els dos es coneixen i mantenen una molt bona relació fins que al 

final de la nit es separen. Temps després mantenen el contacte a traves de missatges i 

ell decideix anar a buscar-la. 

Desenllaç – Quan la troba ella està amb un altre noia i es tracten de forma mol afectuosa.  

 

Guio: 

Com ja s’ha explicat a la metodologia, no es farà el guió literari ja que no hi hauran 

actors, ni reals ni de doblatge, i l’objectiu dels guions serà tenir clar els aspectes tècnics. 

Ja que el Storyline és molt curt i aporta molt poca informació, abans de fer el guió tècnic, 

s’explicarà la historia de forma detallada perquè quedin clar el que es vol fer.  

 

Historia:  

Durant una nit estrellada d’estiu, la família Vila va a casa de la família Roca. Els pares de 

ambdues famílies es coneixen des de la infància però fa molt tems que van perdre el 
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contacte, però gracies a les xarxes socials s’han pogut reunir per recordar vells temps. 

Des de l’ultima vegada que es van veure, ja fa quasi 20 anys, les dues parelles han sigut 

pares, de l’Arola Vila i el Biel Roca els dos de 16 anys. Quan arriben en cotxe, queden 

impressionats per la ubicació, ja que viuen a la ciutat i no estan acostumats a  tanta 

natura, silenci i tranquil·litat i en mig de tot això una masia remodelada. 

Quan entren es troben amb els seus amics i els hi presenten a l’Arola. Mentrestant, el 

Biel està a la seva habitació a les fosques jugant a videojocs. Mentre els pares prenen 

alguna cosa i parlen al menjador, els joves miren la televisió. Al principi els dos estan 

molt tímids i quasi ni es miren, però poc a poc van agafant confiança i acaba sorgint una 

bona amistat. Al final de la nit l’Arola i la seva família tornen a la ciutat, però ambdós 

mantenen contacta a traves de les xarxes socials. Durant les següents setmanes la seva 

relació és cada vegada més estreta fins que el Biel comença a sentir alguna cosa més 

que amistat. 

 Uns dies més tard, mentre el Biel mira el seu mòbil, veu una foto de l’Arola a la platja i 

decideix anar a la ciutat i fer-li una sorpresa, agafa la seva bici i es posa en marxa. Al 

arribar, després d’un llarg viatge, veu a l’Arola amb un altre noia i es tracten de forma 

mol afectuosa i ell, creient que tenen una relació, perd tota esperança.    

 

 

Guió Tècnic: 

Per fer el guió tècnic el primer que s’ha fet és escriure la lletra de la cançó (Annex 1). 

Després s’ha dividit la cançó i la lletra en segments de 1, 2, 4, 8 o 16 compassos musicals. 

El criteri de la divisió és bàsicament que es mantingui la coherència musical de la cançó 

i del contingut narratiu de la lletra. Un cop fet això s’ha creat la taula que indica la 

seqüencia, el pla, les indicacions tècniques, que es mostra a la imatge i que es pot 

escoltar a l’àudio.  La part de l’àudio, s’ha omplert amb els segments de la cançó que 

s’han separat anteriorment. La resta s’han completat intentant transmetre de la forma 

més clara les idees de com es vol que sigui cada pla perquè després, alhora de la creació, 

tots els departaments tinguin clar com ha de ser el resultat final. 

El procediment que s’ha seguit, s’ha pensat per tenir el màxim control dels temps i del 

ritme de la cançó durant la creació del guió tècnic. Però la veritat que els temps que es 

contemplen en el guió no són exactes, per tant els plans s’hauran de fer una mica més 

llargs (no molt, 1 o 2 segons) per poder adaptar-los bé en el moment del muntatge.  

El resultat que es busca a partir d’aquest guió, és un videoclip amb bastants plans, amb 

animacions suaus i més aviat lentes, com si es mostres una historia il·lustrada o un còmic 

però amb moviment.  

Hi ha una part del guió on s’han plantejat dues possibilitats. La primera, on el Biel va en 

bicicleta, es la principal i la que s’intentà fer però degut a les possibles dificultats que es 

puguin trobar a l’hora de fer l’animació s’ha plantejat l’alternativa de que vagi en moto. 
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Taula 5: Mostra del guió tècnic 

SEC PLA IND TÈC IMATGE AUDIO I TEMPS  
(min. : seg. : fotograma) 

1 1 PG de la posta de sol 
(Tràveling descendent). 

Tràveling descendent des de 
les estrelles passant per la 

posta de sol darrera les 
muntanyes i arribant a una 

carretera on passa un cotxe. 

Instrumental 
(0:00:00-0:16:15) 

1 2 PG del cotxe. 
Tràveling lateral. 

El cotxe va per la carretera 
amb les muntanyes i el sol 

de fons. 

We met each other 

on a starry night, 

(0:16:16-0:20:15) 

 

La resta del guió tècnic esta a l’annex 2. 

 

 

Storyboard: 

Storyboard és un terme anglès que es refereix el document que acompanya als guions 

que té un conjunt d’il·lustracions en forma de seqüencia que mostren com seran tots els 

plans de la producció. 

 

Es de gran ajuda per qualsevol tipus de producció audiovisual, però més en l’animació 

2D ja que et mostra tots els plans com serà i et permet saber quins recursos (dissenys, 

vistes de personatges, objectes, roba...) necessitaràs i així no es perdrà temps fent-los.  

 

Aquest document no et mostra exactament com serà  el resultat final, ja que es fa en 

l’apartat de pre-producció i, encara que es pugui tenir una idea de com seran els 

personatges, paisatges i escenes, no s’ha començat el disseny d’aquests. El que mostra 

es la posició dels objectes dins de l’escena i el que passa en aquesta tal com està 

desenvolupat al guió tècnic. 

 

A l’hora de desenvolupar l’Storyboard s’ha intentat que quedi clar com seran tots els 

plans però sense invertir una gran quantitat de temps que pot ser molt til més endavant. 

Per fer-ho s’ha partit de fotografies trobades a internet i s’han calcat total o parcialment 

canviant certes característiques per adaptar les imatges a la historia i que hi hagi 

continuïtat. En molts casos els paisatges/fons no estan desenvolupats ja que no són 

importants per el pla. 
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Il·lustració 39: pla 4 de la seqüencia 10 de l’storyboard 

La resta del storyboard està a l’annex 3. 

 

Un cop acabat l’storyboard s’ha decidit fer un animatic1 simple a partir de les 

il·lustracions creades i la cançó per veure si funcionaven bé com a conjunt, si els temps, 

transicions i moviments de càmera eren correctes i si, en definitiva, es podia millorar 

quelcom.  

 

L’animatic sencer està a l’annex 4. 

 

Amb aquests dos documents s’ha pogut millorar el guió tècnic afegint, treien i canviant 

alguns plans així com també s’ha pogut acotar millor el temps de duració d’aquests. 

 

Art: 

En aquest apartat s’explica com seran o s’intentarà que siguin els diferents apartats 

relacionats amb l’art del videoclip. Han de quedar explicats clarament tots els elements 

amb l’ajuda d’elements gràfics perquè s’entengui el millor possible.  

Hi ha una part important de l’art que ja s’ha fet en l’apartat de l’estat de l’art. Aquí 

s’explica com serà el videoclip des del punt de vista de l’art. 

 

 

 

 

 
1 L’animatic és el resultat de l’edició i muntatge de l’storyboard sincronitzat amb la música, banda 
sonora o diàleg. 
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Il·lustracions: 

Abans de començar dir que abans de començar el TFG no tenia cap coneixement en 

quant a il·lustrar, ja fos a ma o per ordinador. Per això tot el procés per definir com seran 

les il·lustracions es fa intentant que es puguin fer de forma senzilla. 

La primera idea per fer les il·lustracions era que fossin amb colors plans, ja que així era 

un procés més ràpid i fàcil. Buscant il·lustracions amb aquest es van trobar les següents: 

 

 

Il·lustració 40: il·lustracions per les reivindicacions feministes del 8M. 

 

Era la idea que s’estava buscant però en quant a forma i color no acabaven de 

transmetre la idea i les emocions buscades.  

Seguint amb la cerca es va arribar a l’il·lustrador Matu Santamaria. Les seves 

publicacions s’apropaven més a l’estil que es vol, segueix amb la idea de d’utilitzar colors 

plans però li afegeix més realisme i aquestes línies de relleu que li donen més 

expressivitat als seus personatges. 

 El problema és que potser són il·lustracions massa complexes i el joc de llums i ombres 

és massa difícil per portar-lo a una animació, ja que per cada escena i cada posició dels 

objectes/personatges s’ha de fer una nova versió de la il·lustració, i això requereix massa 

temps. A més els colors tampoc acaben de ser els buscats. 

 

Il·lustració 41: il·lustracions de Matu Santamaria 
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Com que , tot i seguir amb la cerca, no es trobaven referents similars a les idees buscades 

s’ha decidit fer una llista amb els elements que es busquen i fer una proposta de 

il·lustració de personatges Així, a part d’assegurar-se que es compleixen els requisits, es 

podrà veure al nivell de qualitat que es pot assolir.  

La idea és que les il·lustracions siguin simples però 

que tinguin bastanta expressivitat. Que tingui línies 

fines, com si fos un dibuix, que delimitin les formes i 

donin més possibilitats per les expressions. Els colors 

han de ser plans i sense llums i ombres. Es busca un 

cert realisme en quant a formes però no és 

imprescindible, ja que no és l’objectiu ni del treball ni 

del videoclip. 

El resultat ha estat força bo, però s’hauran de millorar 

certs aspectes com el cabell, els ulls, les celles... que, 

encara que no tinguin errors molt importants, es 

poden millorar. 

Tot i això, el resultat mostra com es vol que siguin / 

seran les il·lustracions. 

 

En quant els fons i objectes la idea és que els més propers i els més importants (cassa, 

cotxe...) tinguin el mateix tipus d’il·lustracions que els personatges. Per a la resta, seguir 

amb la mateixa idea de utilitzar colors plans però sense tant detall. Tampoc utilitzar 

línies per delimitar els continguts, només utilitzar contrast de lluminositat i color per 

diferenciar-los. Per els cels la idea si que és utilitzar degradats per poder transmetre tota 

la gamma de colors que pot arribar a tenir en certes hores del dia. 

Amb aquest estil s’ha trobat cap il·lustrador en particular, però he trobat un videojoc 

per a plataformes mòbils que compleix amb la majoria d’aquestes característiques. 

L’únic problema és que les formes són massa simples, però la idea és més o menys la 

mateixa. El joc és Alto’s Adventure i la seva seqüela Alto’s Odyssey. 

 

    

Il·lustració 43: Imatges d'Alto's Adventure i Alto's Odyssey 

 

 

Il·lustració 42: Primera prova d'il·lustració 
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Color: 

A l’hora de triar el color, tot i que no es pretén que les il·lustracions i l’animació siguin 

realistes, s’ha intentat que es basin en colors reals, ja que així és més fàcil que sigui 

creïble i es transmetin més fàcilment les sensacions que es busquen. 

El procediment per escollir els colors ha estat buscar referents per a cada una de les 

localitzacions. Aquestes imatges referents s’ha intentat que fossin de llocs coneguts i ha 

poder ser que fossin pròpies. Això es perquè al ser coneguts es coneixen millor els colors 

i és més fàcil de trobar la localització amb l’estil que es vol. Un cop trobats els referents 

es crea un moodboard 2 per poder visualitzar el conjunt i prendre decisions. En aquest 

projecte s’ha utilitzat Milanote, una eina online i gratuïta per crear moodboars. Després 

amb l’ajut de Adobe color s’extreuen els colors principals de les imatges. Aquests colors 

poden ser molt diferents dels colors reals, ja que en una fotografia hi ha molts elements 

que poden fer canviar la interpretació del color per part de la càmera (il·luminació, 

posició, balanç...). Per això després aquests colors s’ajusten per aconseguir que siguin 

exactament com es vol. Un cop es tenen els colors principals, es busca un “degradat“ 

d’il·luminació sobre el mateix color per tenir més versatilitat en el moment del disseny i 

producció. Per fer-ho s’ha utilitzat l’eina online Colorco que permet crear i exportar 

aquests degradats. 

El resultat ha estat una paleta de colors poc saturada amb molta importància dels tons 

verd i turqueses. Això s’haurà de tenir en compte a l’hora de dissenyar els personatges 

i objectes per si es vol fer destacar o que passi més desapercebut. 

Aquest procés s’ha repetit per el “ball abstracte” que hi ha durant el drop 3de la cançó i 

per els colors de dos moments de la dia importants per la historia, el moment del vespre 

i nit quan arriben a la casa i el moment de la tarda i posta de sol durant el camí del Biel 

cap a la ciutat. 

Els colors obtinguts dels dos moments del dia distant molt en to dels obtinguts fins ara 

però la saturació és similar i no hauria de ser difícil combinar-los. En el cas del drop, els 

colors son bastant diferents en quant a to i saturació però ja es busca a que hi hagi una 

diferencia clara entre aquesta part i la resta. Tot hi això aquests colors no s’haurien de 

percebre com si no formessin part del conjunt de la producció així que no es descarta 

que si el contrast és molt fort, es des-saturin aquests colors en la part de postproducció. 

La part dels colors dels personatges es tractarà més endavant durant el disseny 

d’aquests ja és un element molt important de la caracterització d’aquests.   

 

 

 
2 MoodBoard: és una taula o collage que utilitzen els dissenyadors en que es mostren diversos colors, 
textures, imatges... per ajuda a prendre decisions sobre la forma, contingut i/color dels seus treballs.  
3 Drop: en la música popular, especialment la música electrònica, es coneix com a drop al punt de la 
cançó on de sobte hi ha un canvi de ritme o apareix el baix. És el moment àlgid de la cançó. 
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- Interior casa: 

Com a referent per a la casa s’ha escollit un edifici modernista situat a 

Viladrau que té les característiques que es busquen per la residencia dels 

Roca. 

 

Il·lustració 44: MoodBoard del’ interior de la casa 

 

Color principal parets i terra: 

 

 
#BAAA45           #C9BC69            #D7CD8E           #E5DEB3           #F2EFD9 

 

Color detalls parets: 

 

 
#1B3732            #2C5A52           #3B7D72            #4BA192           #65B9AB 

 

Color secundari parets: 

 

 
#5D8A1B           #7AB623            #96DA32           #ACE25C           #C2EB87 
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- Exterior casa: 

Les referencies de l’exterior són de la mateixa casa amb algunes imatges de 

localitzacions interesants per aquesta. 

 

Il·lustració 45: MoodBoard de l'exterior de la casa 

 

Color principal de la casa:  

 

 
#BDAC42           #CBBD67           #D9CE8C           #E6DFB2            #F3EFD8 

 

Color dels detalls de la casa: 

 

 
#356F62            #459382            #58B29F            #7AC3B3            #9DD4C8 

 

Color de les teules i testos: 

 

 
#583D2E           #7B543F            #9E6B4F             #B6856A           #C8A18B 

Colors verds per la gespa, plantes muntanyes... : 

 

    
#0B1710            #1B3A28            #2A5E3F            #398257           #48A76E 
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#2B5918            #3F8223            #52AB2C           #67CE3C            #87D964 

 

- Ciutat: 

Per els referents de les ciutats s’han escollit ciutats grans com Nova York o 

Paris i però a l’hora buscant els colors de ciutats amb mar com Porto i 

Barcelona. 

 

 

Il·lustració 46: MoodBoard de la ciutat 

Colors edificis: 

 

 
#2E1D12            #53351F            #794C2D           #9F6439            #C07C4B 
 

 
#4C4C4C            #676565            #827D7D           #9C9696            #B5AFAF 
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#5C2C19            #853E24            #AE512D           #CF6740             #DA8768 

 

Colors mar i cel: 

 

 
#024561            #036893            #038CC6            #03B0FA            #32C1FE 

 

Color detalls: 

 

 
#9E730E            #CE9611            #EEB223             #F3C352            #F7D481   

 

- Carretera / camí: 

S’han buscat imatges de les diferents etapes del camí.  

 

Il·lustració 47 : MoodBoard del camí 

Colors muntanyes: 
 

 
#0C2412            #184B24            #247236            #309A4              #3AC259 

 

Color principal arbres fruiters i camps: 
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#2B5E19            #3D8723            #4FB12C            #66D040           #86DB68 
 

Color platja: 
 

 
#84610D            #B48411            #E4A614           #EFBA3B            #F4CB6A 

 

Colors mar:  
 

 
#000000             #022E31            #035C63            #048A95           #05B9C7 

 

Color carretera: 
 

 
#000000            #1A1919            #343232            #4F4A4A            #6A6262 

 

- Ball abstracte: 

En aquest apartat, com no es busca realisme sinó més abstracció, s’han 

buscat formes i textures que expressin moviment i felicitat. 

 

 

Il·lustració 48: MoodBoard del ball abstracte 

 

 
#F21D56            #A429A6           #068BBF            #9ABF49            #F27127 
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- Vespre/nit: 

 

 

Il·lustració 49: MoodBoard de la il·luminació del vespre /nit 

 

 
#32348F            #DEA6AF           #F5D03A            #F08936             #CB2129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Puig Capella 
Creació d’un videoclip 

53 
 

- Tarda/posta de sol: 

 

Il·lustració 50: MoodBoard de la il·luminació de la tarda/ posta de sol 

 

 
#457AB4           #F0D95D            #C29543            #8A5325           #F4BD00 

 

 

 

 

Il·luminació: 

Aquest apartat està molt marcat per el temps. Com que aquest és força limitat i la 

producció serà força llarga, no es poden afegir molts detalls. Estaria bé tenir una 

il·luminació molt marcada, amb llums i ombres que donin més realisme a la historia, 

però això suposaria repetir molts dissenys de personatges i decorats perquè s’adaptin a 

la il·luminació de l’escena. Com que per fer això s’hauria de dedicar molt de temps, s’ha 

decidit no fer-ho directament, però en escenes puntuals afegir, ombres o llums que 

siguin importants per a la historia (com la llum de la televisió a la escena 4). 
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5.2. Producció 
 

En l’apartat de producció es desenvoluparà tot el material en forma de il·lustracions i 

vídeos que s’utilitzarà en el videoclip. Abans de començar s’han de definir les tecnologies 

i softwares que s’utilitzaran per poder ser el més eficients possibles i adaptar el flux de 

treball a aquests programes. 

Primer definirem el/s programa/es  que s’utilitzaran per l’animació ja que es l’apartat 

més important i la resta de programes dependran d’aquests.  

Hi ha molts programes pensats per animar en 2D o que permetin fer-ho com Toon Boom 

Harmony , Cacani, Cartoon Animator, CelAction 2D, Clip Studio Paint... i per decidir quins 

utilitzar primer s’ha de decidir quina tipus d’animació volem fer. Les dos principals 

tècniques que s’utilitzen en l’animació 2D són l’Animació Full Frame, que és l’animació 

que tradicionalment es feia a ma passada a ordinador i on es creen els fotogrames un a 

un, i l’Animació Cut Out, on s’utilitzen il·lustracions fetes per diferents parts i movent i 

canviant aquestes parts es crea la sensació de moviment. 

L’animació Full Frame és molt lenta i laboriosa i, amb el temps que hi ha per elaborar el 

treball i les hores que hi ha assignades per elaborar-lo, seria impossible aconseguir els 

resultats desitjats. Així que la tècnica que s’utilitzarà serà l’animació Cut Out. 

Veient els guions es pot veure que la majoria d’escenes tenen persones  i, perquè quedi 

mínimament realista, aquestes s’hauran d’animar. Per tant s’ha decidit que el programa 

per animar els personatges serà Adobe Character Animator. Aquest programa permet 

animar personatges de la forma més senzilla possible, ja que permet arrastrar les 

extremitats per moure-les de forma realista, té desenvolupats diferents moviments com 

el de caminar que fa automàticament i pot seguir els moviments de la cara d’un “actor” 

mitjançant una càmera. Per a la resat d’animacions s’utilitzarà Adobe After Effects ja que 

té una sincronització molt fàcil amb Character Animator i és l’eina que s’utilitzarà per 

unir els diferents elements els plans.  

Aquests programes permeten importar il·lustracions de diferents formes però les més 

còmodes són Photoshop i Illustrator ja que el ser d’Adobe Creative Cloud permeten una 

sincronització d’arxius i cada cop que canvies l’arxiu original, aquest canvia als altres 

programes. La diferencia entre els dos programes és que Photoshop treballa amb arxius 

de mida definida i amb un nombre de píxels establerts i Illustrator treballa amb imatges 

vectorials que es poden redimensionar fàcilment. En el nostra cas ens seran més útils 

les imatges vectorials per poder utilitzar els diferents personatges en situacions i mides 

diferents sense perdre qualitat, per tant s’utilitzarà Adobe Illustrator. 

Per la postproducció es seguirà amb la mateixa línia i es seguiran utilitzant programes 

de Creative Cloud. After Effects s’utilitzarà per possibles correccions de color i efectes 

visuals i motion graphics (amb la possibilitat d’utilitzar Animate per animacions frame a 

frame). Per el muntatge final s’utilitzarà Premier.  
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Fases:  

• Disseny de personatges: 

 

El més important en aquesta és tenir clar el que necessites dels personatges i 

com s’animaran. El primer per no malgastar temps fent il·lustracions, 

personatges, boques, mans i demes elements que no s’utilitzaran. I el segon per 

adaptar els dissenys i la distribució de les diferents parts per a la animació i el 

software utilitzat. El procediment que s’aplica per el disseny de personatges s’ha 

desenvolupat per satisfer aquests requisits de la forma més eficient possible. 

 

El primer que es fa és un llistat de tots els dissenys que es necessiten per un 

personatge (frontal, lateral, posterior...) indicant quina part del total es necessita 

(Complet, superior, ¾, mans...) i si hi ha modificacions (diferents vistes, estats 

d’ànim, si parla...). També s’indica si és especial el que voldria dir que s’ha de fer 

des de cero o la part que es pot aprofitar dels dissenys principals  és molt petita.  

 

Després es fan fotògrafes dels diferents plans dels personatges que es necessiten 

o es busquen imatges a internet que serviran com a referencia. Aquestes imatges 

ens serviran per mantenir les proporcions en els dissenys i ens ajudaran a fer les 

diferents perspectives ja que volem un resultat bastant realista. 

 

Un cop tinguem totes les imatges, buscarem com hem de distribuir les carpetes/ 

capes del nostre personatge per fer l’animació amb el software escollit. En el 

nostre cas, Character Animator té un sistema de capes que si tenen el nom 

correcte les detecta i fa molt més fàcil el procés de creació de la “titella” o 

puppet. S’ha de investigar bé perquè aquest programa ofereix moltes 

possibilitats i potser hi ha capes que no són necessàries ja que aquell personatge 

no parla, camina, parpelleja... La millor forma de saber quines capes necessites i 

com anomenares és buscar exemples similars al que es busca i mirar-ho des de 

Photoshop o Illustrator.   

 

Ara ja podem començar el procés de il·lustració. Aquest procés es pot fer amb 

molts programes diferents i de formes diferents, però com ja es comenta en un 

apartat anterior s’utilitzarà Illustrator i el procés que s’utilitzarà i s’explicarà es 

ant vàlid com qualsevol altre però és la forma més còmoda que s’ha trobat per 

crear il·lustracions realistes però amb cert aspecte a dibuix.  

 

El primer que s’ha de fer és importar la imatge corresponent al punt de vista que 

s’ha de il·lustrar i posar-la a la capa inferior i baixar-li una mica la opacitat. Això 

ho fem perquè ressalti més la nostra il·lustració per sobre de la imatge.  

Després es comença a dibuixar amb l’eina del pinzell (amb la tauleta gràfica) fent 

les diferents formes en capes diferents ordenat com hem buscat abans. S’ha de 

intentar fer formes tancades (no cal que sigui amb na sola passada de pinzell 
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però si en una mateixa capa) però no és necessari. Es pot anar modificant la 

traçada amb l’eina de selecció directa per aconseguir que quedi tal com es vol.  

La imatge de fons es pot utilitzar com a referència o calcar-la directament si la 

no es té suficient habilitat i coneixements d’il·lustració. 

 

Un cop acabada la forma, amb alguna de les eines de forma geomètrica 

(rectangle, el·lipse, polígon...) i seleccionant el color del que volem pintar i sense 

bora,  cobrim tota la superfície de la il·lustració feta i passem la forma darrera de 

totes les línies però a la mateixa capa. Si la forma té zones obertes, ajustem la 

forma geomètrica amb l’eina de selecció directa de manera que les línies la 

il·lustració tallin completament el color de fons, quedant totalment diferenciats 

l’interior i l’exterior de la figura. Si hi ha detalls d’altres colors es podran canviar 

més endavant. 

 

Tot seguit es selecciona la capa i amb cntrl+C i cntrl+V es fa una copia en un altre 

capa. Aquesta copia s’haurà de moure a la posició original, ja que es copia en un 

lloc diferent que la versió original. Aquesta copia ens servirà per si volem 

modificar alguna cosa més endavant ja que el resultat que obtindrem al final és 

molt còmode però poc editable. Per tant aquesta copia es fa no visible.  Després 

anem a Objecte i seleccionem “Expandir Apariencia” i després seleccionem 

“Expandir” també a l’apartat objecte. Per acabar seleccionem “Combinar” a 

“Buscatazos”. Aquest procediment el que fa és que ens quedin totes les zones 

de color tancades separades entre elles i de l’exterior, el que fa que les puguem 

canviar de color o eliminar lliurament. En el nostra cas s’elimina la part exterior 

i si es necessari es canvien colors a l’interior de la forma. 

 

Aquest procediment es repeteix per les diferents capes tenint en compte sempre 

la posició de les capes i les possibles necessitats a l’hora d’animar (per exemple 

si hi ha algun element que rota potser es veurà una part que en la vista original 

no es veia).  

 

Ara ja tenim una il·lustració llesta per importar i animar tenint en compte que en 

qualsevol moment podem fer canvis que s’actualitzaran automàticament a la 

resta de software.  

 

Biel: 

És necessari: 

➢ Frontal / Lateral superior amb cascos (especial) 

➢ Lateral contrapicat mirant a càmera (especial) 

➢ Frontal superior mirant el mòbil (en repòs) (especial) 

➢ Mans al mòbil (especial) 

➢ Frontal complet: 

o Mirant cap a baix: 
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▪ Repòs  

▪ Feliç 

o Mirant endavant: 

▪ Repòs 

▪ Somriu 

▪ trist 

o ¾: 

▪ Repòs 

o Lateral dret: 

▪ Repòs 

▪ Somriu 

➢ Lateral complet: 

o Mirant endavant 

➢ Posterior complet: 

o Mirant endavant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 51: Il·lustració del pla frontal complet del Biel normal i separat per capes. 
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Arola: 

És necessari: 

➢ Frontal complet: 

o Mirant endavant: 

▪ Repòs 

▪ Sorpresa 

➢ Lateral Superior: 

o Mirant endavant: 

▪ Repòs 

▪ Somriu 

▪ Petó (especial) 

o Mirant ¾: 

▪ Repòs 

▪ Repòs escoltant música 

o Lateral: 

▪ Repòs 

▪ Somriu 

 

➢ Posterior complet: 

o Mirant endavant 

 

Il·lustració 52: il·lustracions de l'Arola 
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Pares: 

 

De cada parella de pares només es necessita un pla frontal conjunt. 

 

 

 Especials: 

Les escenes “especials són aquelles que requereixen un desenvolupament 

diferent, majoritàriament perquè tenen interacció amb altres elements ja siguin 

objectes o personatges. 

En el cas de les escenes en que apareixia el Biel viatjant però no s’especificava si 

en moto o bicicleta al final s’ha decidit que vagi en moto ja que l’animació del 

Biel pedalant era difícil i llarga de fer i no es disposa de temps suficient  per 

garantir la qualitat que es busca. 

 

Il·lustració 54: il·lustració pares Arola Il·lustració 53: il·lustració pares Biel 
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Il·lustració 55: il·lustració del Biel en moto 

 

Il·lustració 56: il·lustració de les mans del Biel amb el mòbil 

 

 

Il·lustració 57: il·lustració peto 
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• Disseny de decorats i objectes: 

En el moment de crear els objectes i decorats és important saber quina 

importància tindran aquests a la historia, ja que no és el mateix un objecte que 

apareix en primer pla i que participa a l’acció que es mostra que una part del 

decorat que es casi ni es veu. També és important saber com serà l’animació de 

cada escena per poder ajustar mides i formes. Com en el cas del fons d’un 

tràveling o una roda que ha de girar, que si no s’ha pensat en l’animació 

probablement s’hauran de repetir les il·lustracions.   

 

Per fer els objectes, com que tots els que s’han de fer són importants per la 

historia, tots es faran seguint el mateix procediment que s’ha utilitzat per 

il·lustrar els personatges ja que així s’aconseguirà una unitat estètica que ajudarà 

a la narració de la historia.  

 

Il·lustració 58: il·lustració cotxe de la família de l'Arola 

En el cas dels decorats, si són propers o tenen importància per a la historia també 

es faran seguint aquest procediment. El demés s’il·lustraran sense contorn i 

sense dedicar tant temps a aconseguir una forma tant exacte. En aquest treball 

es faran també a illustrator amb l’eina “curvatura” o amb formes geomètriques 

i modificant-les amb l’eina “pluma”. La mida del document serà 1920 x 1080 ja 

que és la resolució més estandarditzada a internet i televisió.  

 

 

Il·lustració 59: il·lustració de la casa del biel 
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Quan hi hagi animacions de càmera i tràvelings es faran decorats amb una mida 

més gran ajustant-se a la animació. Si el tràveling depèn d’un vehicle o d’altres 

elements és bo fer proves d’animació per saber quina mida es necessària. També 

és important deixar marge suficient per tots els costats per possibles errors de 

càlcul.  

 

 

Il·lustració 60: part del decorat del pla 5 de l'escena 9 

Els colors seran tots plans seguint la paleta que es va triar per a cada escena a la 

pre-producció. L’única excepció seran els cels que es faran amb degradats ja que 

són molt importants per transmetre la evolució temporal de la historia i amb un 

únic color seria molt difícil. En alguns casos també poden haver-hi transparències 

per poder representar alguns materials com el vidre.  

 

 

Il·lustració 61: fotograma del tercer pla de la primera escena. 

 

A l’hora de fer els decorats també s’ha de tenir en compte que després 

s’animaran amb after efects i hem d’adaptar el contingut per aquest software. 

És important que tot el que contingut que vulguem tenir en capes diferents a 

l’after effects estigui en capes diferents a illustrator ja que sinó serà impossible 

separar-les. Això és important si colem animar capes per separat o si volem 

animar la càmera i jugar amb les perspectives, ja que per fer-ho es col·loquen les 

diferents capes a diferent distancia i al moure la càmera es superposen entre 

elles i sembla que hi hagi profunditat en els decorats.  
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A continuació es llisten els diferents decorats i objectes necessaris per aquest 

projecte.  

 

Decorats: 

- Paisatge muntanyes amb posta de sol (tràveling descendent des de les 

estrelles) 

- Paisatge muntanyes amb posta de sol (tràveling lateral seguint el cotxe) 

- Paisatge des del cotxe (tràveling lateral des del cotxe) 

- Habitació del Biel: 

o Lateral jugant 

o Frontal jugant 

- Jardí: 

o Fons part inicial 

o Fons moto  

o Nit amb estrelles 

o Porta jardí 

- Interior casa: 

o Escales 

o Sala d’estar 

- Pg subjectiu carretera 

- Paisatges moto: 

o Muntanyes 

o Arbres fruiters 

o Camps 

o Platja 

- Ciutat : 

o De lluny 

o Des de dins 

Objectes: 

- Cotxe 

- Casa: 

o Pla general en ¾ 

o Pla general frontal 

- Sofà 

- Mòbil 

o Pantalla Instagram + missatge 

o Pantalla mapa 
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• Animació: 

Durant l’animació s’utilitzen diferents tècniques i programes per aconseguir el 

moviment desitjat. No es busca que les animacions siguin molt realistes ja que 

seria necessari molt temps animant i tenir molta tècnica i no es disposa de cap 

de les dues coses. Per tant s’intentarà transmetre les accions el millor possible 

afegint elements naturals com el parpelleig.  

 

Les diferents tècniques i mètodes utilitzats per animar s’expliquen a continuació. 

 

Personatges: 

Per animar personatges s’havia escollit el programa d’Adobe Character Animator 

amb el que ja s’havien fet proves i encara que es notava que era bastant nou i 

no anava del tot bé, es podia animar bastant correctament. El problema és que 

en el moment de fer les animacions del videoclip, el programa fallava i es tancava 

sol abans de poder fer gaire cosa.  No se sap si el problema és d’una actualització 

o del ordinador però es va passar directament a animar amb After Effects, ja que 

hi ha poc temps i és el software que més es domina.  

 

A causa d’aquest contratemps es van haver d’adaptar els personatges, ja que la 

distribució de capes de After i Character Animator són molt diferents. El que es 

va fer és que abans de començar a animar es creava una copia del document del 

personatge necessari, s’esborraven les capes que no fossin necessàries i es 

separaven en capes diferents els elements que es volguessin animar (parpelles, 

pupil·les, boca, cap...) deixant la resta en el mínim de capes possible mantenint 

sempre l’aspecte original del personatge. 

 

Un cop creat aquest nou document s’importa des de After Effects  creant una 

nova composició i mantenint les dimensions de la capa original. Això farà que en 

aquest nova composició tinguem totes les capes ordenades i ben col·locades 

llestes per començar a animar. És important revisar que els ajustos de la 

composició estan bé, sobretot les dimensions de la pantalla i la velocitat (en el 

nostra cas 24 fotogrames per segon ja que és l’estàndard). També és important 

controlar la duració intentant que sigui una mica més llarga del que posa a al 

guió per si a l’hora de muntar es decideix allargar algun pla. 

 

L’animació que s’ha repetit més en els personatges és la del parpelleig ja que fa 

que semblin més humans. Per fer-ho s’activen les capes de les parpelles si 

estaven desactivades i és posa la opacitat a 0% perquè no es vegin. Després 

s’escull el fotograma on es vol l’acció (en general un punt aleatori de la línia de 

temps, ja que els plans són curt i no acostuma a haver-hi més d’un parpelleig) i 

es posa l’opacitat al 100%. Uns fotogrames més endavant, generalment 2 

fotogrames, es posa l’opacitat al 0% i es fa al mateix uns fotogrames més enrere.  
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Les animacions de la boca són senzilles però necessàries per mostrar les 

emocions dels personatges. La idea és que tenint la il·lustració de dues boques 

diferents (per exemple una neutra i un altre somrient) hi hagi una transició suau 

entre les dues. Per fer-ho s’utilitza una tècnica similar a l’anterior baixant la 

opacitat de la boca inicial i pujant-la a la nova boca. Per que quedi més realista 

s’ha vist que si comença a aparèixer la nova boca abans de que comenci a 

desaparèixer la inicial el resultat queda més suau i més realista.  

 

 

Per fer moviments de cap que impliquin canvi de perspectiva la idea és la mateixa 

que amb  la boca, tenir dos o més il·lustracions del cap i fer una transició suau 

entre elles. Si el moviment és del cap sense canvi de prespectiva l’animació es fa 

igual que qualsevol moviment que impliqui diverses part del cos a la vegada, es 

crea un objecta nul, es situa el “punot de ancla” on es vulgui el centre del 

moviment, es vinculen les diferents capes que es mouran (boca, ulls, cap...) al 

objecte nul i s’anima aquest. 

 

Per últim també hi ha l’animació de les pupil·les que es fan per separat intentant 

que la coordinació entre les dues es vegi realista. També es pot animar les 

dimensions d’aquestes intentant que canviï com ho faria dins de l’ull a causa de 

la forma esfèrica d’aquest.. 

 

Objectes: 

Animar objectes és en general més senzill ja que els moviments no són orgànics. 

Els objectes animats més destacats dins de la historia són els vehicles.  El més 

important és animar la roda que, si estan ben fetes, només consisteix en posar 

el “punto de ancla”  de la seva capa al centre de la roda i animar la rotació. No 

cal que la rotació coincideixi al 100% amb la carretera ja que segurament rotaria 

massa ràpid, el que importa és que sembli realista. La millor opció per ajustar-ho 

és crear una animació curta i fer un “loop” infinit, així es pot ajustar més 

fàcilment.. 

Il·lustració 62: animació boca 
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A part de la rotació també se’ls hi ha aplicat certs moviments a les rodes que 

simulen que la carretera no és totalment llisa. 

L’altre objecte que és important a la vídeo és el mòbil. Aquest no esta animat 

directament, però si que ho estan les capes que simules les apps. Bàsicament hi 

ha la capa del mòbil, les de les mans, les que simulen les apps i un altre que te la 

forma de la pantalla del mòbil. Primer s’aplica la forma de la pantalla com a Mate 

Alfa a la capa de les apps perquè es vegi només la zona de la pantalla.  Després 

es vinculen el dit que entre en contacte amb la pantalla i la capa que te el 

contingut de la pantalla amb un objecte nul que s’anima simulant el moviment 

del dit. Si el dit es mou diferent que la pantalla s’ha d’animar a part des de les 

opcions de la seva pròpia capa. 

 

Càmeres: 

Per crear zooms i tràvelings s’utilitzen les càmeres ja que així hi haurà més 

sensació de profunditat. Per fer-ho es crea una càmera i un objecte nul i es 

vinculen perquè la càmera es mogui com l’objecte nul. Es fa així perquè les 

animacions des dels ajustos no mouen la càmera, sinó que mouen el punt de 

vista. Després s’activa totes les capes l’opció de convertí a 3D perquè es puguin 

moure en l’eix Z (profunditat). Tot seguit es col·loquen les capes en la posició 

adequada en aquest eix i  s’ajusten les dimensions ja que al allunyar l’objecte 

aquest es fa petit. Per acabar només cal moure la càmera i modificar els ajustos 

d’aquesta com el zoom o el put d’enfocament per aconseguir el resultat desitjat. 

En el cas dels tràvelings llargs de cotxe i moto no es mou la càmera i el vehicle, 

sinó que es mou el fons. Es fa vinculant totes les capes del fons a un objecte nul 

i animant-lo.  

 

Com ja s’ha explicat amb anterioritat, tots aquests procediments fan que es creï 

u profunditat de camp i es poden aconseguir desenfocaments depenent de la 

distancia i superposició d’objectes que depenguin de la posició de la càmera. 

 

Llums: 

A l’hora de crear les llums que produeix l’ordinador i la televisió s’han utilitzat 

capes de forma que ocupessin tota la pantalla amb una opacitat baixa i amb el 

mode de fusió “aclarar”. Després s’han animat els colors de la forma perquè cada 

cert temps canviessin de color.  Els intervals de temps eren aleatoris, igual que 

els colors que només es vigilava que no fossin molt saturats. En el cas dels plans 

on la llum entre des d’un lateral el que s’ha fet és aplicar-li un mate alfa d’un 

degradat a la capa de forma produint que com més lluny de la llum estigui un 

punt, menys llum li arribi.  

 

Ball: 

Per fer el ball abstracte s’ha utilitzat la tècnica d’animació “frame a frame”. Per 

fer-ho s’ha utilitzat el programa Animate que és l’eina d’Adobe per fer aquest 

tipus d’animació. El procés és llarg però bastant senzill. Primer s’importa un 
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vídeo amb el ball que vulguem (hi ha una opció per posar-lo de fons però sense 

que s’exporti) i després s’ha d’anar fotograma a fotograma fent la forma del 

ballarí/na amb l’eina pinzell i omplint la forma resultant amb el cub de pintura. 

 

Es podria haver aconseguit un resultat més precís de l’animació utilitzant eines 

com el Mocha d’After Efects però no es busca això, es busca que sigui més natural 

i que  es noti que esta fet a ma contraposant-se amb la resta de l’animació.  

 

Per fer les textures en moviment s’ha utilitzat també l’After Efects creant mosaics 

amb formes geomètriques simples que cobrissin tota la pantalla. Després 

aquestes formes geomètriques s’han animat canviant la posició, les dimensions, 

el color... i s’han aplicat efectes a la composició perquè deformin les formes i 

creïn aquestes textures tant diferents. Els efectes que s’han utilitzat són 

“Desplazamiento turbulento”, “Mapa de desplazamiento” i Ondulación”  i els 

colors que s’han utilitzat són els que estaven definits a la preproducció per 

aquest apartat combinats amb els colors del vespre/nit ja que mantenint els 

colors iguals feia que fos més difícil distingir les formes.  

 

Les textures i els balls s’importen en un mateix document d’After i  es combinen 

utilitzant els balls com a mate alfa de les textures en moviment. Després es 

modifiquen perquè els ballarins es facin grans quan toca fer una transició i entra 

el següent ball deixant la textura anterior de fons i sempre seguint el ritme de la 

música. Per acabar s’aplica un “Resplandor exterior” com a estil de capa a les 

textures per diferenciar les siluetes del fons.  

 

 

Il·lustració 63: fotograma dels balls abstractes 
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• Creació del logotip:  

Aquesta fase no forma part de la creació del videoclip però com que en la música 

electrònica és molt comú que els artistes tinguin logotips per identificar-se i 

l’utilitzin en els videoclips seria interesant també incloure’l en aquest videoclip. 

Però com que el creador de la cançó és amateur i no te cap logotip i per tant s’ha 

de crear.  

 

Per fer el logotip primer hem de identificar que representa o vol representar 

“l’artista” amb la seva música i a traves dels valors que transmet. Per fer-ho 

farem una llista de paraules o conceptes que estiguin lligades a la música o 

l’artista: futurista, natural, electrònica, amateur, casolà, dinàmic, diferent, 

felicitat... 

 

Com que és casi impossible representar tots aquests adjectius en un sol logotip 

s’han escollit els més importants que són natural, casolà, diferent i amateur i a 

partir d’aquest crear-lo. El més important és que el logotip sigui fàcilment llegible 

ja que sinó no compliria la seva funció. Per assolir-ho es crearà a partir d’una 

tipografia ja existent (Arial Black). 

 

 

 

Il·lustració 64: Primer Pas - logotip en Arial Black 

 

Es crea un text a Illustrator amb la tipografia a grans dimensions per facilitar el 

treball.  Després s’intenta copiar el text diverses vegades a ma alçada amb l’eina 

“Pincel” intentant que s’assembli a l’original però que quedi més “natural”. 

 

 

 

Il·lustració 65: Segon Pas - Logotip amb gargots 
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A partir de tots aquests gargots es crearà el logotip, per fer-ho es buscarà el punt 

mig de totes les línies intentant mantenir la les formes però ajustant les corbes 

perquè quedi n més suaus. Si hi ha parts que queden rares o poc llegibles es 

modificarà la forma mirant la forma del text original. 

 

 

Il·lustració 66: Tercer Pas - Logotip Suavitzat 

 

Per acabar es ajunten una mica les lletres ja que sinó queda massa espai buit.  

 

 

 

Il·lustració 67: Logotip Final 

 

 

 

Il·lustració 68: Prova Color Logotip 
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5.1. Postproducció 
 

La post-producció és l’etapa final del projecte on es manipulen tots els plans creats i 

animats per aconseguir el resultat que es busca i finalment ajuntar-ho amb la música 

creant la versió final del videoclip.  

• Correcció de color: 

La correcció de color es un apartat on es modifica l’aparença total o parcial d’un 

pla canviant el to, contrast, brillantor...  

 

Tal com s’ha plantejat el projecte no hi ha gaires plans que se’ls hi hagi fer una 

correcció de color ja que el color es va decidir durant la pre-producció i sempre 

que s’hagi seguit aquella guia el color serà el correcte. Els únics plans que se’ls hi 

ha aplicat una correcció de color són els balls abstractes que, tot i seguir la paleta 

de colors escollida, el contrast amb la resta del vídeo era molt gran i se li ha 

modificat una mica el contrast i les corbes de color perquè no hi hagués un canvi 

de color tant gran.     

 

• Efectes visuals 2D i Motion graphics: 

En aquest apartat s’han afegit els títols de l’inici i el logotip del final. Per els títols 

s’ha escollit una tipografia i un color que quedes bé amb l’escena inicial i amb el 

videoclip en general. Després s’ha utilitzat com a mate alfa d’un sòlid blanc 

deixant visible el text original i s’ha aplicat un “resplendor exterior” com ha estil 

de la capa del sòlid i un resplendor com a efecte a la capa original. Aquestes 

modificacions es fan per integrar millor el text a l’escena. Després s’anima 

l’escala i l’opacitat perquè es mostri i s’amagui i s’afegeix un mica de 

desenfocament per fer l’entrada i la sortida més suau.  

 

 

Il·lustració 69: fotograma títols inicials. 
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Per l’animació del final primer s’importa el logotip i s’utilitza com a mate alfa 

invertit d’un sòlid negre. Això fa que es vegi tot negre menys la part del logotip 

que deixa veure el que hi ha darrera. Aquesta capa s’anima de tal forma que es 

mostri gradualment.  

 

Entre el sòlid negre i el videoclip s’afegeix una sòlid blanc que també s’animarà 

perquè es mostri gradualment però uns segons més tard que el sòlid negre, així 

es veurà primer el vídeo amb la forma del logotip i després el logotip blanc. 

 

En el moment de la “desaparició” s’ha volgut fer quelcom diferent i s’ha utilitzat 

l’efecte  “Desenfoque gaussiano” combinat amb una baixada de la opacitat i un 

augment del desenfocament que produeix una sensació d’allunyar-te del logotip 

de forma rapida.  

 

• Composició i muntatge: 

Fase on, a partir de tots els plans i escenes creades i animades, es construeix una 

unitat audiovisual amb continuïtat narrativa. Per fer-ho el camí més fàcil és 

aprofitar el document de Premiere on s’ha fet l’animàtica, ja que aquest ja esta 

dividit en els diferents plans i només s’han de substituir les imatges estàtiques 

per els vídeos de l’animació. Després es comprova que quedi bé i que el vídeo 

vagi amb el ritme de la música i si no és així modificar les duracions de cada pla 

perquè quedi bé. Per acabar aplicar les transicions que s’especifiquen al guió i si 

és necessari alguna més. 
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6. Conclusions i treballs futurs 
 

Després d’haver elaborat tot el treball puc dir que el resultat ha estat satisfactori i s’ha 

assolit l’objectiu principal de crear un videoclip que augmenti les sensacions que 

transmet la cançó amb una qualitat molt bona. En la resta de objectius: 

- S’ha analitzat que és un videoclip i quin és el seu paper en el món audiovisual i 

quina és la seva relació amb la cançó diferenciant els diferents tipus de 

videoclips que existeixen. 

 

- S’han analitzat diversos videoclips, com estan fets i quin són els seus punts forts 

i s’ha vist que un dels elements més importants que diferencia un bon videoclip 

d’un dolent és la preproducció. Una bona idea, un bon art, un bon guió... poden 

millorar molt un videoclip. 

 

- S’han analitzat les diferents alternatives disponibles per elaborar el videoclip i 

s’ha escollit la més adient per fer-lo tenint en compte la situació en la que s’ha 

portat a terme, on, per culpa de l’aïllament provocat per el covid-19, no es 

podia sortir de casa ni relacionar-se amb gent que no formes part del nucli 

familiar. En aquest context fer un videoclip d’animació ha estat la millor idea. 

 

- S’ha desenvolupat una idea narrativa i una idea artística per acompanyar la 

cançó i potenciar els seus punts forts a l’hora que es complementin entre elles. 

Narrativament, encara que la idea és simple, crec que funciona molt bé amb la 

cançó i la lletra. Artísticament crec que s’ha aconseguit crear una atmosfera 

única que atrapa l’espectador i que diferencia el videoclip visualment dels 

demes videoclips d’animació. 

 

- S’han trobat les eines i programes necessaris per desenvolupar aquestes idees 

dins de les possibilitats que tenia. A partir d’aquestes eines s’ha desenvolupat 

un pla per portar a terme el projecte de forma satisfactòria. 

 

- S’han portat a terme satisfactòriament les diferents etapes del projecte 

resolent tots els problemes sorgits durant l’elaboració d’aquest. 

 

En conclusió es pot dir que s’han assolit tots els objectius plantejats a l’inici del 

projecte de forma satisfactòria i s’ha elaborat un videoclip de qualitat en el període 

establert tot i les dificultats trobades.  

Ara que el videoclip està acabat el proper pas serà acabar la cançó. Encara que sembli 

contradictori es va començar el videoclip quan la cançó estava en un punt molt 

avançat de la seva producció, però no estava acabada. Això no ha suposat cap 

problema ja que només falta la mescla i el mastering, que canvien la qualitat final del 
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producte però aquesta ja te tots els elements. Un cop acabada la cançó s’enviarà a 

diferents discogràfiques de nivell local i internacional sense gaires esperances ja que 

soc conscient que encara hem queda molt per aprendre i les meves cançons no tenen 

la qualitat necessària per despertar el seu interès. S’esperarà resposta durant un 

temps i si no n’hi ha cap de positiva es penjarà el videoclip a YouTube.  

  



Jan Puig Capella 
Creació d’un videoclip 

74 
 

7. Bibliografia 
 

- Nielsen. 2014. Who is the electronic music listener? Consultat. 8 Mar, 2020.   

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2014/who-is-the-electronic-

music-listener/ 

 

- Wikipedia. Story-line. Consultat. 13 Mar, 2020.   

https://ca.wikipedia.org/wiki/Story-line 

 

- Popcorn Studio. ¿Qué es la preproducción audiovisual? Consultat. 13 Mar, 

2020.  

https://www.popcornstudio.es/preproduccion-audiovisual 

 

- Institut d’estudis catalana. 1995.Diccionari de la llengua catalana 3a ed. 

Barcelona: Consultat. 17 Mar, 2020. 

 

- Diccionari.cat. Videoclip. Consultat 17 Mar, 2020. 

http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0155324 

 

- Definición.de. Videoclip. Consultat 17 Mar, 2020. 

https://definicion.de/videoclip/ 

 

- Wikipedia. Videoclip. Consultat. 17 Mar, 2020.   

https://ca.wikipedia.org/wiki/Videoclip 

 

- Wikipedia. Oskar Fischinger. Consultat. 17 Mar, 2020.   

https://ca.wikipedia.org/wiki/Oskar_Fischinger 

 

- Arnau Gifreu. 2009. Seminario historia del videoclip. Consultat 17 Mar, 2020. 

http://www.agifreu.com/docencia/seminario_videoclip.pdf 

 

- Paola Yánez. 2018. Debajo del polvo de los videoclips: los orígenes. Consultat 17 

Mar, 2020. 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/direccion-y-guion/origenes-del-

videoclip/ 

 

- Lilihana Lara Arevalo. Cual fue el primer videoclip musical de la historia. 

Consultat 17 Mar, 2020. 

https://www.vix.com/es/btg/musica/55602/cual-fue-el-primer-videoclip-

musical-de-la-historia 

 

- Editando. Tipos de videoclip. Consultat 19 Mar, 2020. 

http://www.editando.cl/2008/10/tipos-de-videoclip.html/ 

https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2014/who-is-the-electronic-music-listener/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2014/who-is-the-electronic-music-listener/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Story-line
https://www.popcornstudio.es/preproduccion-audiovisual
http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0155324
https://definicion.de/videoclip/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Videoclip
https://ca.wikipedia.org/wiki/Oskar_Fischinger
http://www.agifreu.com/docencia/seminario_videoclip.pdf
https://www.formacionaudiovisual.com/blog/direccion-y-guion/origenes-del-videoclip/
https://www.formacionaudiovisual.com/blog/direccion-y-guion/origenes-del-videoclip/
https://www.vix.com/es/users/lilihana-lara
https://www.vix.com/es/btg/musica/55602/cual-fue-el-primer-videoclip-musical-de-la-historia
https://www.vix.com/es/btg/musica/55602/cual-fue-el-primer-videoclip-musical-de-la-historia
https://www.vix.com/es/users/lilihana-lara
http://www.editando.cl/2008/10/tipos-de-videoclip.html/


Jan Puig Capella 
Creació d’un videoclip 

75 
 

8. Annexos 
Annex 1: Lletra de la cançó 

 

Hold me now 

 

We met each other on a starry night, 

You were so bright, you were so bright, 

I felt myself like a kid inside, 

Cause you were so beautiful that night, 

And we were dancing under the shiny moon, 

Singing your favourite songs without a tune, 

And we were happy then, 

We were happy then 

We were happier than anyone could understand, 

I think I’m in love with you, babe, 

Let’s figure out this way together, 

You can hold me now, 

And if the bad times come 

Our way we can fight back, 

And babe now we are found, 

By each other’s love 

So, let’s stay on this track. 

 

Let’s stay on this track. 

 

You can hold me now, 

And if the bad times come 

Our way we can fight back, 

And babe now we are found, 

By each other’s love 

So, let’s stay on this track. 
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Let’s stay on this track. 

 

And you were looking into my eyes 

In such a way that I can’t describe, 

And I just want to hold you tight 

For the rest of my life, 

We didn’t care about them all, 

Just Falling in love more and more, 

And we were happy then, 

We were happy then 

We were happier than anyone could understand, 

I think I’m in love with you, babe, 

Let’s figure out this way together, 

You can hold me now, 

And if the bad times come 

Our way we can fight back, 

And babe now we are found, 

By each other’s love 

So, let’s stay on this track. 

 

Let’s stay on this track. 

 

You can hold me now, 

And if the bad times come 

Our way we can fight back, 

And babe now we are found, 

By each other’s love 

So, let’s stay on this track. 

 

Let’s stay on this track. 
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Annex 2: Guió tècnic 

 

SEC PLA IND TÈC IMATGE AUDIO I TEMPS  
(min. :sec. :fotograma) 

1 1 PG de la posta de sol 
(Tràveling descendent). 

Tràveling descendent des de 
les estrelles passant per la 

posta de sol darrera les 
muntanyes i arribant a una 

carretera on passa un cotxe. 

Instrumental 
(0:00:00-0:16:15) 

1 2 PG del cotxe. 
Tràveling lateral. 

El cotxe va per la carretera 
amb les muntanyes i el sol 

de fons. 

We met each other 

on a starry night, 

(0:16:16-0:20:15) 

1 3 PP de l’Arola dins del cotxe. L’Arola està dins del cotxe 
escoltant música. 

You were so bright, 

you were so bright, 

(0:20:16-0:24:08) 
 

1 4 PG del paisatge. 
Tràveling lateral. 

Pla subjectiu de l’Arola 
mirant per la finestra. 

I felt myself like a kid 

inside, 

(0:24:09-0:28:02) 

1 5 PG de la casa. 
Tràveling in. 

La casa de la família Roca al 
vespre amb llum en algunes 

habitacions. 

Cause you were so 

beautiful that night, 

(0:28:03-0:31:20) 

2 1 PP del Biel 
Tràveling Out. 

La cara del Biel jugant a 
l’ordinador. 

And we were dancing 

under the shiny 

moon, 

(0:31:21-0:35:14) 

2 2 PM del Biel 
 

El Biel jugant a l’ordinador. Singing your 

favourite songs 

without a tune, 

(0:35:15-0:39:08) 

3 1 PMC de l’Arola mirant la casa 
Tràveling in. 

La cara de l’Arola mirant la 
casa. Movent els ulls curiosa. 

And we were happy 

then, 

We were happy then 
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(0:39:09-0:42:17) 

3 2 PG de la casa  We were happier 

than anyone could 

(0:42:18-0:46:13) 

3 3 PM de la porta. 
Subjectiu des del punt de vista de l’Arola. 

Els Pares del Biel rebent a la 
família de l’Arola. 

understand, 

(0:46:14-0:50:15) 

3 4 PM de la porta. 
Subjectiu des del punt de vista dels pares 

del Biel. 

Família de l’Arola  I think I’m in love 

with you, babe, 

(0:50:16-0:54:09) 

3 5 PM Biel. 
Subjectiu des del punt de vista de l’Arola. 

Tràveling In. 

El Biel parat, observant, al 
mig de les escales. 

Let’s figure out this 

way together, 

(0:54:10-0:58:03) 

3 6 PP de l’Arola mirant el Biel. L’Arola al costat dels seus 
pares mirant al Biel. 

(0:58:04-1:01:20) 

Fosa a negre. 

4 1 PM Biel i Arola   Els dos joves asseguts al 
sofà mirant la televisió.  (Al 
fons es veuen els pares 
bevent i rient.) 

You can hold me 

now, 

(1:01:21-1:04:11) 

4 2 PP Biel El Biel gira el cap per mirar a 
l’Arola. 

And if the bad times 

come 

(1:04:12-1:07:01) 

4 3 PP Arola 
Subjectiu des del punt de vista del Biel. 

L’Arola gira el cap per mirar 
a el Biel. 

Our way we can fight 

back, 

(1:07:02-1:09:12) 

4 4 PP Biel El Biel li fa una senyal amb el 
cap a l’Arola per anar a un 

altre lloc. 

And babe now we 

are found, 

(1:09:13-1:12:01) 

4 5 PM Biel i Arola  
 

Tots dos, d’esquenes mirant 
les estrelles. 

By each other’s love 
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Tràveling Out. So, let’s stay on this 

track. 

(1: 12:02-1:16:22) 

Fosa a negre 

5 1 Ball abstracta. Siluetes de persones ballant 
que fan de transicions entre 

textures en moviment. 

DROP 

(1:16:23-1:46:22) 

Let’s stay on this 

track. 

 

You can hold me 

now, 

And if the bad times 

come 

Our way we can fight 

back, 

And babe now we 

are found, 

By each other’s love 

So, let’s stay on this 

track. 

 

6 1 PD subjectiu Mòbil  El Biel mirant les xarxes 
socials es troba amb una 

foto de l’Arola. 

Instrumental 

+ 

Let’s stay on this 

track. 

(1:46:23-2:01:23) 

6 2 Pm Biel El Biel mirant el mòbil.   And you were 

looking into my eyes 

(2:02:00-2:05:16) 

6 3   PD subjectiu Mòbil Rep un missatge de l’Arola In such a way that I 

can’t describe, 
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(2:05:17-2:09:10) 

6 4 PP Biel El Biel mirant el mòbil.  
Somriu. 

And I just want to 

hold you tight 

(2:09:11-2:13:04) 

7 1 PG casa 
Tràveling In. 

La càmera s’acosta a 
l’habitació del Biel (sense ser 
un pla detall) des de un pla 

general de la casa. 

For the rest of my 

life, 

(2:13:05-2:16:23) 

7 2 PD Finestra   Biel mirant alguna cosa des 
de la finestra. 

We didn’t care about 

them all, 

(2:16:24-2:20:15) 

7 3 PD bici 
Tràveling In. 

La bicicleta/moto del Biel 
aguantant-se a una paret del 

jardí. 

Just Falling in love 

more and more, 

(2:20:16-2:24:09) 

8 1 PM Biel Biel a la porta de casa 
preparat per sortir. 

And we were happy 

then, 

We were happy then 

(2: 24:10-2:28:03) 

8 2 PG Lateral Biel  El Biel amb la bici/moto a la 
porta del jardí a punt de 

sortir 

We were happier 

than anyone could 

understand, 

(3:28:04- 2:31:22-

2:35:16) 

8 3 PG Carretera 
Subjectiu des del punt de vista del Biel. 

La carretera des del punt de 
vista del Biel quan surt amb 

bici/moto. 

9 1 PG Biel Biel pedalant / anant en 
moto amb muntanyes de 

fons 
(Es mou el fons no el Biel) 

I think I’m in love 

with you, babe, 

(2:35:17-2:39:11) 

9 2 PG Biel Biel pedalant / anant en 
moto amb arbres fruiters de 

fons 
(Es mou el fons no el Biel) 

Let’s figure out this 

way together, 

(2:39:12-2:43:01) 

9 3 PD mòbil  El Biel mirant la ruta que ha 
de seguir. 

You can hold me 

now, 
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(2:43:02-2:46:21) 

9 4 PG Biel Biel pedalant / anant en 
moto amb camps de fons 
(Es mou el fons no el Biel) 

And if the bad times 

come 

Our way we can fight 

back, 

(2: 46:22-2:50:15) 

9 5 PG Biel Biel pedalant / anant en 
moto amb la platja de fons 
(Es mou el fons no el Biel) 

And babe now we 

are found, 

(2:50:16-2:54:09) 

9 6 PG de la ciutat. 
Tràveling Out. 

 

Es mostra la ciutat des de 
lluny. 

By each other’s love 

(2:54:10-2:59:12) 

10 1 PM Biel Biel d’esquenes al mig de la 
ciutat 

So, let’s stay on this 

track. 

(2:59:13-3:01:22) 

10 2 PD Cara Biel 
Tràveling In. 

La cara del Biel al mig de la 
ciutat Somriu.  

Pre-Drop 

(3:01:23-3:03:20) 

11 1 Ball abstracta Siluetes de persones ballant 
que fan de transicions entre 

textures en moviment. 

DROP 

(3.03:21-3:33:07) 

Let’s stay on this 

track. 

 

You can hold me 

now, 

And if the bad times 

come 

Our way we can fight 

back, 

And babe now we 

are found, 

By each other’s love 
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So, let’s stay on this 

track. 

 

10 3 PG Arola L’Arola esperant a algú a la 
ciutat. 

Let’s stay on this 

track. 

(3:33:08-3:37:01-

3:39:08-3:46:21-

3:51:00) 

10 2 PD Cara Biel La cara del Biel al mig de la 
ciutat Somriu al veure a 

l’Arola. 

10 4 PM Arola  Arriba una noia i li dona un 
petó a l’Arola. 

10 5 PD Cara Biel Passa del somriure a estar 
trist. 
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Annex 3: Storyboard 
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        12B 

 

 

 

 

Annex 4: Animatic 

 

Il·lustració 70: Animatic 

https://vimeo.com/418083106 

  

  

https://vimeo.com/418083106
https://vimeo.com/418083106

