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1.Introducció 

La creació d’aquest projecte no sorgeix d’un interès únicament acadèmic sinó que bé 

marcat per l’interès professional que es desperta en l’alumne a l’hora de realitzar-lo. Es 

pretén fer un salt qualitatiu en l’historial i sorprendre l’espectador a través d’una 

animació en tres dimensions que no resulta elegida a l’atzar i que serveix per entendre 

l’argument del curtmetratge en si mateix. Esdevé el toc final que fa de la peça 

audiovisual un conjunt d’elements que s’entrellacen entre si. 

Les motivacions d’aquest projecte tenen relació amb el futur que vol seguir l’alumne, 

que bé marcat per l’interès del sector d’VFX i disseny d’elements, paral·lelament amb 

el d’operador de càmera. 

El producte final que s’ha desenvolupat és el rigging d’un model adquirit en tres 

dimensions d’un goril·la, l’animació del mateix, la il·luminació, la creació del pèl i la 

posterior integració en una imatge real amb la composició de tots els elements que això 

comporta usant softwares especialitzats i d’ús professional, en aquest cas Maya i Nuke. 

La segona part del projecte, està dedicada a la creació de la portada del curtmetratge i 

els crèdits finals. La portada esdevé un element més del mateix producte, dotada de 

simbolisme, no deixa entreveure res del que es desenvoluparà durant el curtmetratge. 

Els crèdits finals, en una elecció selecte dels actors principals participants, s’ha realitzat 

a partir d’imatges individuals gravades per a cada actor o actriu als espais escollits. 

Entre efectes visuals provinents d’imatges del mateix curtmetratge, s’han creat aquests 

crèdits finals en harmonia amb l’argument. 

És un projecte que es realitza conjuntament amb Marc Oliva, qui actua com a director 

del curt, Oriol Martínez, en funció de director de fotografia i Albert Valls que 

desenvolupa el paper de subdirecció i BSO ( Banda Sonora Original ) del film. El 

producte final que s’ha acabat creant sorgeix d’una pluja d’idees realitzada pels quatre 

membres del grup; es pretenia crear un producte innovador i que sorprengui 

l’espectador, tractant una història de conscienciació social, que en opinió del grup, és un 

tema que conté força i atracció pel públic actual. La idea original sorgeix de l’alumne 

que realitza aquest projecte, amb un tema que tot i estar present a les ments de la 

majoria de la població, no se’n realitzen masses tasques resolutives al respecte. Com 
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l’espectador ha pogut observar, representa una crítica al mal tracte animal, vista des del 

punt de vista dels humans, en un món fictici on els antagonistes són els propis animals 

que capturen al protagonista fent-lo patir el que els humans dolents realitzen a la realitat 

amb els animals. 

S’ha d’esmentar que tot el procés de producció s’ha comptat amb un grup de trenta-cinc 

persones professionals i de gran qualitat humana, les quals han desenvolupat el seu 

paper clau dins els respectius departaments i que han resultat ser de gran vitalitat perquè 

el resultat fos positiu. L’equip format per realitzar els VFX, ha constat de tres membres, 

el tutor del projecte, David Minguillón, la supervisora d’VFX, Mariona Fèrriz, i el cap 

d’VFX i realitzador del projecte, Carlos Garcia qui ha realitzat tasques que en grans 

produccions consta d’un equip de professionals especialitzats. 

És un projecte del qual no se’n treuen conclusions negatives. Aprenentatge i superació 

són els adjectius que defineixen millor l’experiència a mesura que han anat passant 

esdeveniments i a l’hora de desenvolupar tot el projecte en si. 

Sinopsi curtmetratge: En una distòpia on els rols al planeta estan canviats, els humans 

viuen lliures i in-civilitzats en entorns salvatges i els animals viuen en civilització. En 

una societat corrupte pel tràfic d’humans, Kumar pateix una sèrie d’esdeveniments que 

canviaran la seva vida per sempre. 

Es fa necessària l’actuació d’VFX al curtmetratge ja que el guió ho requereix i perquè 

l’espectador entengui del tot el fil argumental, raons que seran explicades durant la 

memòria.
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2. Marc teòric 

Per a la comprensió adequada del projecte es fa necessària la implementació d’una sèrie 

de conceptes bàsics per a poder desenvolupar-se. Al següent apartat s’exposaran les 

teories acadèmiques sobre els punts que defineixen i envolten el projecte. 

 

2.1 Disseny gràfic 2D 

S’anomena disseny gràfic 2D a la creació, configuració i representació d’elements. 

Forma part de la creació d’objectes ja existents o bé de nous; és la recerca de solucions 

a problemes ja existents en productes de tota classe. Sovint associem la paraula disseny 

a sectors com l’industrial, l’arquitectònic, en l’enginyeria i la comunicació, sector al 

qual es centra una de les parts del projecte. 

 

Es reconeix el disseny digital com l’activitat de crear, per a ser projectat, un producte 

visual amb la finalitat de transmetre un missatge específic a un públic receptor, que 

l’interpreta i valora segons l’experiència. Resulta essencial una creativitat i innovació en 

cada disseny digital que aparti els dissenys tradicionals per sorprendre l’espectador que 

el consumeix. L’objectiu del dissenyador, en aquest cas audiovisual, és el de comunicar-

se amb el públic a través de les imatges. 

En produccions cinematogràfiques el disseny fa referència a la portada i contraportada 

física dels films, de les tipografies i d’aspectes gràfics de les produccions, tot i que 

també fa referència al disseny d’art, de vestuari, d’il·luminació, d’efectes especials; és 

un terme que avarca molts factors i un dels objectius d’aquest projecte s’ha centrat en la 

creació de la portada i contraportada del curtmetratge, disseny de la tipografia i 

realització dels crèdits finals. 

Resulta una sector al qual poques persones treballen en comú per formar tots els 

dissenys necessaris per les produccions, anomenats equip de dissenyadors. 
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2.1.1 Equip de dissenyadors 

Com s’ha esmentat en la última part del punt anterior, les tasques de disseny, són 

encarregades a un equip de persones reduïdes especialitzades, creatives i innovadores 

que creen els elements necessaris de cada producció.  

Segons el tamany de la producció i les necessitats gràfiques i de disseny de la producció 

es contarà amb més o menys equip; resulta comú, que els directors comptin sovint amb 

els mateixos dissenyadors en varies produccions. 

Amb un estudi minuciós de l’argument, la paleta de colors de l’estil que més s’acosta al 

curtmetratge, els personatges i esdeveniments, desprès de discutir necessitats del 

director alhora de que mostrar i que no mostrar, l’equip de dissenyadors confecciona i 

crea varies propostes que presentarà al director per acabar escollint la millor opció. 

Com s’ha explicat, el disseny en una producció cinematogràfica avarca molts factors; el 

projecte se centra en rols més comuns en l’equip de disseny d’elements audiovisuals: 

Cap de Disseny – Supervisa el departament i té la última decisió. 

Il·lustradors – Encarregats de crear els elements gràfics, com dibuixos. 

Dissenyadors – Dissenyen els elements que són necessaris per a cada producció sota la 

supervisió del cap de dissenyadors. 

Es recomanable no presentar una única opció i crear varis dissenys, tot i que sovint, el 

mateix argument i estil visual de les produccions alhora d’anar avançant, acosta i 

facilita la feina als dissenyadors, ja que resulta bàsic per a la continuïtat dels elements 

que integren una producció cinematogràfica, que aquests segueixin un disseny de 

factors relacionats amb simbolismes apreciables per l’espectador, centrar-se en un sol 

model pot estancar el resultat final. Per a la creació d’aquests dissenys, els equips de 

dissenyadors usen softwares digitals especialitzats. Els dissenyadors són qui creen els 

elements com les portades, que seran els primers impactes visuals amb l’espectador, 

interactuen amb el departament de foto, art, direcció, postproducció, per escollir i crear 

l’estil visual que seguirà la línia de cada producció. 
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2.1.2 Softwares de disseny 

Antigament, els dissenyadors realitzaven les creacions per mitjà de la reproducció a mà 

dels elements; actualment i gràcies als avenços tecnològics dels softwares de disseny, 

els professionals del sector compten amb tota una sèrie de programes que amplien les 

possibilitats i permeten la combinació de varis elements dins un mateix software, com 

ho és la integració de les tres dimensions en programes que tradicionalment han estat de 

dues dimensions. 

Depenent de l’especialitat de cada software els podem dividir en tres grups: 

Softwares de retoc fotogràfic: Programes que funcionen a partir d’imatges 

rasteritzades, cada píxel disposa d’un color i a partir d’aquest es forma la imatge 

completa 

Adobe Photoshop, resulta ser el software més usat a nivell tant d’usuari com 

professional. És de cost elevat. 

Corel Draw, els filtres del qual són compatibles amb Photoshop però més econòmic i és 

un programa d’ús de disseny de pàgines web. 

Softwares d’il·lustració: Són programes basats en l’ús de vectors, és a dir, geometries, 

a partir de les quals es pot realitzar qualsevol il·lustració que es desitgi. És una eina 

bàsica pels artistes digitals. Freehand, Software desenvolupat per Macromedia, ha estat 

el referent per il·lustradors digitals fins que Adobe el va adquirir. 

Adobe Illustrator, programa per excel·lència de la il·lustració digital. 

Softwares de maquetació: Softwares dedicats al disseny del sector editorial, diaris i 

revistes, però també targetes de visita, flyers (publicitat d’events) i similars. 

Quark X Press, programa per excel·lència dels maquetadors.  

Adobe InDesign, Eina professional de maquetació, de fàcil ús per a l’usuari que conviu 

amb Quark X Press. 
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2.2 Efectes Visuals (VFX) 

Els inicis dels efectes visuals en cinema, es remunten al segle XIX, aleshores, els 

softwares i mecanismes en tres dimensions encara no s’havien inventat. Tot i que els 

teòrics i experts del sector ja coneixien la tècnica, la teoria i intentaven dur-la a terme, 

no es disposaven de les tecnologies necessàries per a desenvolupar els sistemes. 

Es per això que un dels majors avenços que ha patit el sector dels efectes visuals en 

cinema  va lligada a l’aparició de softwares especialitzats i del cinema digital, que 

permeten la creació de tota una sèrie d’efectes que fins ara eres impensables; efectes 

que es basen en la creació digital d’estats de la matèria com el fum o l’aigua, líquids i 

gasos. Tot i que  

Els efectes visuals serveixen per enganyar l’espectador, fer creure que el que s’observa 

a pantalla és real des de pel·lícules on ciutats reconegudes han quedat destruïdes fins a 

escenaris inventats que no existeixen, persones que tenen poders, explosions, viatges 

estel·lars, són infinites les possibilitats actuals del sector VFX al cinema, i és un sector 

que està en constant desenvolupament. 

És important a l’hora de reconèixer formats, les diferències entre el que és cinema en 

tres dimensions i cinema d’animació 3D, són termes que poden presentar semblances 

però que tenen una connotació diferent, diferencies que s’exposaran als següents punts. 
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2.2.1 Estereoscopia 

Fa referència a aquelles imatges captades amb la finalitat de ser emeses amb les 

característiques pròpies d’aquest format: 

- Són pel·lícules creades exclusivament per a ser visualitzades en tres dimensions. 

- Requereix d’equipaments concrets especialitzats poc econòmics per a la seva 

producció.  

- Requereix d’unes ulleres especials per a poder realitzar un visualitzat correcte. 

- L’emissió és en sales especialitzades i el preu de les entrades sol ser més elevat que en 

format digital. 

- La pantalla sobre la que es reprodueixen les pel·lícules és, de major tamany que a les 

sales de cinema digital. 

- Produccions d’una espectacularitat notable, es té molta cura en que les imatges 

mostrades sorprenguin més l’espectador visualment que per l’argument, per la qual cosa 

el gènere que més predomina en aquest format és el documental. 

Actualment les tres dimensions han avançat fins arribar a l’ús domèstic, la qual cosa ha 

creat un fenomen curiós envers aquest sector. Els cars sistemes per a la producció de 

programes 3D per a televisió en comparació el benefici que n’extreuen les pròpies 

cadenes, ha fet que s’aturi l’avanç domèstic del 3D; també es pot afirmar que hi ha un 

altre factor que frena aquesta tecnologia, és el següent; al consumir televisió, s’espera 

una comoditat, ja que se sol realitzar en un mobiliari de confort com pot ser un sofà, per 

tant, posar-se unes ulleres especials ( amb l’afegit que hi ha un alt percentatge de 

població que ja les porta ), per a realitzar un acte quotidià com mirar la televisió. 
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2.2.2 Cinema d’animació 

El cinema d’animació en tres dimensions resulta l’evolució d’una tècnica inventada 

abans del 3D, anomenada pròpiament Animació, que és la tècnica de donar moviment a 

qualsevol cosa, ja siguin dibuixos, objectes, imatges per ordinador, pròpies persones el 

que sigui. Consisteix la realització de fotografies causant petites modificacions a les 

posicions a cada fotografia per a que desprès al posar-se en seqüència l’ull humà 

percebi els canvis com a un moviment amb continuïtat per mitjà d’un efecte visual.  

Aquest sector, igual que tots el referents al món de l’ordinador, no va patir un canvi 

realment significatiu fins a l’aparició del píxel, unitat amb la qual els dissenyadors i 

animadors obtenen un control total sobre el que realitzen. 

Existeixen diversos tipus d’animació reconeguts, tot i que els més importants dins del 

sector són els següents: 

Els dibuixos animats: Tècnica d’animació més antiga de totes i consisteix en dibuixar 

a mà un per un cada fotograma. En la interposició d’imatges es crea la sensació de 

moviment. 

Stop Motion: Representació del moviment a partir d’imatges fixes successives 

provinents d’objectes modelables o fixes, imatges creades a base de fotografies. 

Stop Trick: Traduït de l’anglès, truc de parar, fa referència a la tècnica cinematogràfica 

de parar la imatge, canviar objectes o personatges de lloc i seguir gravant. 

Puppertoons: Puppet, vol dir titella i és l’animació de les mateixes amb la tècnica del 

fotograma a fotograma. 

Film directe: Tècnica extingida ja que es basa en el dibuix directe sobre el cel·luloide, 

avui en dia el cinema és digital. 

Pixel·lació: Com a variant de l’stop motion, és el mateix concepte però usant coma a 

models persones o objectes quotidians. 

Rotoscopia: Consisteix en dibuixar exactament cada un dels quadres que formen cada 
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fotograma en quant a llum, ombres, reflexes, moviments, facials de personatges o 

d’objectes. L’aspecte és de dibuix animat i a l’actualitat aquesta tècnica s’usa per donar 

un toc precisament de dibuix animat als videojocs. 

Animació 3D: Realitzada a través de softwares digitals especialitzats, és la tècnica de 

dotar de moviment a models 3D. 

Motion capture: Captura els moviments a temps real a través d’uns sensors que els 

personatges porten pel cos i que envien la informació a un sistema operatiu com un 

ordenador. 

 

Fig.2.2.2.1. Una tècnica esmentada, l’stop motion,  pel·lícula Coraline (2009). 

 

2.2.3 Equip tècnic dels efectes visuals 

En aquest apartat s’explicaran els rols i posicions més comunes que existeixen dins d’un 

equip de producció d’efectes visuals, des del punt de vista del cinema. 

Són rols que no solen canviar de productora a productora tot i que si que tenen petites 

variacions depenent del sector professional al qual s’hi dediquin; també varien segons la 

grandària de les productores. Tots els professionals dedicats als VFX poden anomenar-

se Digital Effects Artists. 
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VFX Production Department: Encarregat de pressupostar els projectes y marcar les 

dates d’entrega de la feina, s’encarreguen en tot moment que els VFX estiguin 

realitzant-se de manera correcte envers la planificació. 

VFX Junior: Són semi-professionals del sector en període de formació que adquireix 

experiència i professionalitat a base de realitzar produccions en sectors concrets dels 

VFX. 

VFX Senior: Professionals reconeguts del sector amb experiència en projectes i 

produccions de renom. 

Lead VFX: Lidera un equip de professionals dels VFX dedicats a una pel·lícula, 

existeixen diferents leads, diferents per a cada procés de creació que integren els  

diferents efectes. 

VFX Supervisor: Professional encarregat de supervisar cada àrea concreta de la 

producció. Treballa juntament amb el director i altres departaments per materialitzar 

idees. Al set de rodatge, el VFX supervisor és l’encarregat de realitzar una sèrie de 

feines que seran imprescindibles alhora de realitzar els efectes a la postproducció, 

aquestes tasques són; realitzar fotografies en HDR, per captar el tipus d’il·luminació 

incident als objectes de l’entorn per a la il·luminació posterior dels objectes o 

personatges en 3D; realitzar fotografies dels objectes i personatges al set, per obtenir 

referències lumíniques i de posició; prendre mesures reals de l’espai. 

VFX Producer: Realitza la feina pròpia de producció en cinema, però centrat al 

departament que representa. Pressuposta acord amb el client, gestiona els recursos i 

materials necessaris, crea l’agenda,  contracta el personal i l’equip està al seu 

càrrec. 

El VFX producer ha de conèixer bé tots els rols i el funcionament que hi ha dins de 

l’equip tècnic del departament, el qual disposa en grans produccions d’un ajudant 

encarregat de la gestió de producció, el production coordinator. 

VFX Layout Artist: Professional encarregat de realitzar els story board, treballa en 

conjunt amb l’anomenat Previz, que reprodueix l’story board en format digital. 
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Model Supervisor: Gestiona i supervisa el Modeler, encarregat de modelar el 3D, 

normalment els modelers s’especialitzen en un tipus concret de criatures, vehicles o 

espais. Tenen gran habilitat en el dibuix o escultura tradicional per a portar les idees als 

softwares 3D. 

Texture Painter: És el professional encarregat de crear mapes de textura, donar color, 

materials, relleus, rugositats, qualsevol tipus de textura per a poder pintar digitalment 

els models. Sovint aquest tipus de professional, obté al llarg de la seva trajectòria una 

gran quantitat de textures pròpies a base de fotografies a entorns i elements. 

Rigger: És l’encarregat de dotar d’esquelet dels models per a poder-los animar. Pot 

resultar un dels processos més complexos en la creació d’un 3D. 

VFX Animator: Professionals que realitzen el moviment dels personatges o objectes. 

Sovint és necessària  l’actuació real d’actors per a la presa de referències per a 

l’animació. Hi ha diferents tipus d’animador depenent el tipus de model en el que 

s’especialitzen a fer el moviment. 

VFX Lighter: En compenetració amb l’equip de fotografia de les produccions, 

s’encarrega d’il·luminar les escenes. 

Matchmoving: Professionals que tracen i creen els moviments de càmera. 

VFX Render: S’encarreguen de l’extracció dels fotogrames dels softwares en 3D en 

formats 2D editables. 
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2.2.4 Softwares 3D 

Són els programes dedicats al desenvolupament de dissenys 3D. Requereixen una 

memòria d’operació suficient per a poder treballar, els més usats al món professional 

del sector audiovisual i per tan els que tenen relació amb el projecte són els següents: 

3D Studio Max : Un dels softwares més utilitzats en l’animació en tres dimensions a 

nivell amateur. És el programa per excel·lència del desenvolupament de videojocs. És 

operable amb el sistema operatiu Windows. 

Maya: Programa més usat a nivell professional d’efectes visuals en el sector 

cinematogràfic i el més conegut a nivell mundial. És un software acceptat pels sistemes 

operatius més usuals Windows, Mac i Linux. 

Lightwave 3D: Programa usat en la creació i representació  d’efectes visuals. És un 

programa que consta de dos elements separats que operen entre si, el modelador i 

l’editor de l’escena. Software acceptat per Mac i Windows. 

Softimage XSI: Representa la competència directe amb Maya dins el sector del 3D. 

 

2.3 Modelatge i texturització 

Al de crear qualsevol objecte en tres dimensions, sigui el que sigui, ja es tracti d’un 

personatge animat o no, es comença per realitzar el modelatge; que consisteix en 

esculpir o donar la forma dissenyada prèviament, amb una malla unida a través de 

geometries tals com triangles, línies rectes o corbes envolten els models per aconseguir 

un volum que s’acosti al que es vol crear.  

Per mitjà de les eines de modelat que proporcionen els softwares, es fa possible la 

representació gràfica en tres dimensions de tot el que el dissenyador desitgi. Gràcies a 

les noves tecnologies i als avenços tecnològics que s’han generat en aquest sector es fa 

possible la creació de tot tipus d’objectes i personatges que no existeixen a la vida real, 
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d’aquesta manera, atorga al cinema tot un seguit de possibilitats i solucions 

impensables. 

Se solen usar fotografies o escanejos de referència per a crear-los, tot i que també es 

poden crear models fruit de la imaginació i creació pròpia de cada dissenyador. 

Existeixen tres maneres de modelar diferenciades: 

Modelat Poligonal: És el tipus de modelat amb el que estan realitzats la majoria de 

models actuals existents, es basa en la unió de polígons que creen una malla, aquesta, 

unida pels vèrtex d’uns polígons amb els altres, és flexible i capaç de crear formes 

arrodonides, tot i que no rodones del tot, amb la unió de varis polígons. 

Modelat per corbes: Superfícies definides per corbes, les quals són influenciades per la 

ponderació del control per punts.  

Escultura Digital: Models creats a partir de la tècnica d’escultura tradicional però 

aplicada als softwares 3D, és una tècnica que té pocs anys de vida però que s’està 

difonent ràpidament entre els dissenyadors. 

Com a exemple, The Lord of the Rings, una trilogia cinematogràfica en referència els 

llibres de Tolkien, conté entre altres, un personatge que esdevé un dels protagonistes el 

qual està realitzat amb softwares 3D, l’anomenat Golum, un ser imaginari que s’ha creat 

a base de tècniques en tres dimensions que ha calat als espectadors. 

 

2.4 Rigging 

El rigging és una tècnica utilitzada al 3D que serveix per posar esquelet al model del 

que s'ha creat, per poder fer posteriorment l'animació. 

La tècnica es basa en l'anatomia tant humana com animal però també es poden crear 

estructures d'esquelet noves i inventades per crear personatges ficticis com podria ser un 

humà amb varis braços o el que sigui. La clau es troba en la unió de diferents elements , 

anomenats cadenes d’óssos, que formaran l'esquelet intern del personatge (el rigging no 

és visible una vegada fet el render), és a dir, serveix per fer els moviments del 

personatge dins el software utilitzat. 
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El rigging facial és sol realitzar per separat, resulta increïblement complex realitzar un 

esquelet facial realista degut a la dificultat de les diferents expressions que mostren les 

cares de qualsevol espècie en cada moment. 

Resulta bàsic per a la creació d’un esquelet, pensar en els moviments que seran 

necessaris per a realitzar la posterior animació, per saber la quantitat d’elements que li 

has d’afegir a l’esquelet, que determinarà la quantitat d’hores que es dedicarà al rigging. 

És recomanable començar a realitzar-lo pel que seria la cintura o punt de pivot de 

l’esquelet. Gràcies als avenços dels softwares existeix la possibilitat de fer mirrors, per 

a fer còpies de les extremitats i així fer-les simètriques i també per agilitzar la feina del 

dissenyador 3D que realitza el rigging. 

Creat l’esquelet del personatge, és necessari repassar l’àrea d’influència que cada és té 

sobre la zona del model on actuarà, ja que sovint, per defecte, el software ho crea amb 

errors que s’han d’arreglar manualment a través d’una eina especialitzada, perquè al 

realitzar moviments no es deformi el model. 

És important la manera de fixar l’esquelet al personatge, ja que depenent de la tècnica 

usada la deformació serà d’una manera definida o una altre. Amb el rigging realitzat 

correctament, es té preparat el model per a l’animació. 

 

2.5 Animació 3D 

És el procés d’atorgar moviment als personatges basat en la cinemàtica directe o 

inversa, la qualitat de l’animació de qualsevol model en tres dimensions, depèn en 

primera instància del treballat que està el rigging. 

En segona instància depèn del realisme que es vulgui donar, qualsevol moviment, bé 

donat per un altre cadena de moviments que el precedeixen i que en resulten, és a dir, 

quant hom salta, hi ha tot un procés de moviments que venen relacionats del simple fet 

de saltar com són, la respiració, la contracció dels músculs de les extremitats al moment 

d’elevar-se, el moviment de la caixa toràcica i de l’espatlla, molts moviments que són 

imperceptibles a simple vista però que si al realitzar una animació no es tenen en 

compte, faran que aquesta, resti en realisme i veracitat. Per això resulta recomanable 
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realitzar la captació de referents de moviments reals del model que es pretén animar, per 

observar el comportament, moviment i desplaçament que té per representar-lo de la 

manera més fidel possible en relació al que es representa. 

És un procés complex que es realitza fotograma a fotograma, tot i que a mesura que ha 

avançat la tecnologia, s’han creat automatitzacions en els moviments, és a dir, 

moviments automàtics a partir d’un fotograma inicial i un de final.  

Gràcies als sistemes de motion capture, tot i ser de cost elevat i poc accessibles, avui dia 

hi ha sistemes de rigging directe, és a dir, aparells que es basen en la captació a temps 

real del que el model realitza; d’aquesta manera, els personatges virtuals realitzaran els 

moviments exactes dels actors que els interpreten i s’agilitza el procés d’animació que 

més tard es realitza en postproducció. 

 

2.6 Il·luminació 3D 

És gràcies a la llum que es perceben fets i sensacions quotidianes quant aquesta és 

rebotada contra els objectes, com els colors, formes, ombres, reflexes, distàncies, hores, 

alertes, entre altres. Afecta en la percepció del món que tenen dels humans i en l’època 

actual hi ha moltes fonts de llum que envolten els entorns. Hi ha dos classes de llum 

segons la seva procedència: 

Llum Natural: Existeix un únic element natural que desprèn llum pròpia, com es sabut, 

el Sol. També és possible trobar altres elements naturals al planeta que desprenguin la 

seva pròpia llum, llamps, estrelles i alguns éssers vius com cuques o sers de les 

profunditats marines. Gràcies al Sol hi ha vida i llum. L’estrella sola es val per si 

mateixa i ofereix totes les opcions lumíniques possibles ja que les temperatures que 

ofereix oscil·len entre els 3.000K i els 10.000K, atorgant un munt de possibilitats als 

cineastes, esdevé la llum més apreciada. S’ha de tenir en compte que l’única manera de 

graduar l’entrada de llum natural a un escenari és a través de persianes, cortines, parets 

o elements similars. La llum solar varia la seva intensitat, tonalitat i reflexió als objectes 

a mesura que avancen les hores del dia. 

Llum artificial: Per altre banda, als humans, els sorgeixen tota una sèrie de necessitats 
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per a la realització d’activitats per les quals s’han inventat sistemes de transformació de 

l’energia en llum per no dependre totalment de les fonts naturals. Aquestes fonts 

artificials poden ser de dos tipus, o bé combustibles, com el foc, espelmes, llumins o bé 

elèctriques, fluorescents, làmpades i el tipus de llum que desprenen es divideix en càlida 

si bé les seves tonalitats són vermells, taronges; o bé llum freda si les tonalitats que 

atorga són blaves, verdes. En conseqüència, les fonts de llum artificial no tenen un 

espectre de colors tan ampli com el Sol ni una longitud d’ona , per tant per aconseguir 

il·luminar qualsevol escena amb llum artificial s’haurà de recórrer a varies fonts per a 

una bona composició, mentre que amb el Sol, la composició lumínica resulta la més 

fidel. 

El procés d’il·luminació en softwares 3D, no varia en concepte amb el que s’acaba 

d’explicar. Per fidelitzar amb la realitat l’escena en tres dimensions que es vol 

il·luminar, s’han de tenir en compte els aspectes bàsics per a realitzar-la. Referències de 

l’escenari, tipus de llums, quantitat de focus, distància, intensitat, color; i com s’ha 

esmentat amb anterioritat, serà l’element que donarà realisme als escenaris. 

Les llums en softwares 3D són animables, el que vol dir que es poden simular llums que 

s’engeguen o s’apaguen, intermitències lumíniques, baixades de tensió, entre altres.  

 

2.7 Renderització 

Una vegada realitzats tots els processos anteriors, s’ha d’obtenir un arxiu amb el qual es 

pugui treballar ja que directament des dels programes 3D no és possible realitzar 

composicions d’escenes, muntatges de vídeo o similars, per això es realitza l’anomenat 

procés de renderització, terme anglès usat en el sector informàtic que fa referència a 

l’extracció d’imatges dels softwares de disseny, ja siguin de fotografia, vídeo, àudio o 

3D, amb les textures, llums i materials assignats. 

 

2.8 Composició 

La composició es basa en la unió d’elements provinents de diferents fonts per a crear-ne 
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un de sol homogeni i integrat amb l’espai. 

Consisteix en realitzar a partir d’imatges en moviment, fotografies i elements 3D un 

producte sòlid i uniforme. La clau d’una bona composició descansa en que els elements 

de diferents formats que la formen no siguin apercebibles per l’ull de l’espectador; i en 

el cas de ser-ho, visualment mostrin una veracitat i una integració conjunta. 

2.9 Sistemes per capes i sistema de nodes 

És un tipus de workflow basat en treballar cada arxiu en capes separades que s’agrupen 

en una línia de temps. S’ha de tenir en compte que els sistemes per capes actuen una 

sobre l’altre en ordre de posicionament i que la que estigui col·locada al lloc inferior 

serà per tant la que estarà més al fons.  

Aquest és un procés que pot resultar d’organització costosa ja que alhora de treballar 

amb arxius 3D es solen crear un munt de capes i no resulta còmode, tot i creant 

subcarpetes o sub-composicions. 

En canvi un altre procés de workflow per a la realització de composicions en tres 

dimensions és el sistema nodal; un node és una estructura d’elements que la composen, 

en aquest cas elements multimèdia, fotografies, efectes, vídeo, on almenys un d’aquests 

estarà comunicat amb un altre node amb la possibilitat d’accedir a cadascuna de les 

parts independents fins obtenir la imatge final desitjada . És una espècie d’arbre on cada 

node seria una de les branques. 
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3. Objectius i Abast 

Els objectius del projecte es poden classificar en quatre apartats/objectius principals 

diferenciables:  

- Realització de la portada, que representa la primera impressió que l’espectador rep del 

curtmetratge. 

- Confeccionar els crèdits finals.  

- Realitzar la integració i composició professional en imatge real, d’un goril·la en tres 

dimensions. 

- Aconseguir, dins del possible, crear uns VFX fotorealistes tot i la ficció de l’escena 

composada. 

Es pot afirmar que l’abast del curtmetratge és per a tot tipus de públic integrat a la 

franges des dels dotze anys fins l’edat adulta. Els menors de dotze anys, es consideren 

fora de l’abast de la comprensió, ja que si, visualment entendran que es un goril·la el 

que veuen a pantalla, però no seran capaços, la gran majoria, d’entendre el significat 

real del que es pretén representar; és una crítica al maltracta animal representat a través 

d’un món fictici que s’ha creat, on els antagonistes són els propis animals representats 

amb màscares, un argument rebuscat amb un llenguatge fictici, cadàvers, sang i 

maltracta, fets que requereixen una certa maduració interna de la persona per extreure’n 

les conclusions desitjades.
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4. Anàlisi de referents  

4.1 Referències 3D 

La composició d’imatges en moviment acompanyades de 3D és una tècnica, com s’ha 

explicat al punt 2.2 i 2.7, que acompanya les produccions audiovisuals des de fa 

relativament poc temps. Tot i amb això i juntament amb els avenços tecnològics del 

sector, softwares, aparells i mitjans de reproducció, les tres dimensions s’han fet un lloc 

que ressalta dins el món, sobretot, del cinema. També és una tècnica que es pot observar 

en publicitat, tot i que no es el mes habitual i en televisió que resulta inusual. 

En la majoria de produccions actuals, és freqüent l’ús d’VFX en més d’una escena de la 

mateixa pel·lícula; cromes, objectes, personatges i paisatges creats digitalment, efectes 

de frozen time, animacions 3D, composicions, entre altres. 

Aquest sector permet abaratir els costos de les produccions en varis aspectes però es pot 

caure en l’error de que s’abusi d’efectes que al final resulten prescindibles. 

Per això, entre la gran quantitat de produccions que contenen efectes visuals, s’ha 

escollit els referents més importants que exemplifiquen el projecte. Aquests es troben en 

produccions cinematogràfiques, les quals comencen a aparèixer a la dècada dels 90, 

com ara el clàssic Jurassic Park (1993), d’Steven Spielberg, el qual va apostar per 

utilitzar dinosaures digitals en una pel·lícula d’imatges reals, causant al públic l’impacte 

desitjat. Fins al moment, la representació de sers inexistents, era realitzat amb disfresses 

o ninots. Spielberg va marcar un abans i un desprès ja que va marcar l’inici d’una gran 

quantitat de produccions les quals han confiat en tècniques 3D per a la seva realització. 

 

Fig. 4.1. Dinosaure Rex a Jurassic Park. 
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Per altre banda trobem un clàssic del cinema com és Lord of the Rings, guanyadora de 

l’Óscar a millors efectes visuals, és una trilogia cinematogràfica adaptada dels llibres de 

Tolkien, relata una història fantàstica inspirada en l’Edat Mitjana a la qual apareixen 

una gran quantitat de personatges creats a través de softwares digitals i que presenten un 

alt nivell de realisme. Per culminar l’obra realista de personatges 3D de la pel·lícula, 

trobem un personatge principal de la trama, Golum, un ser digital que interactua amb els 

personatges reals amb una tècnica impecable.  

 

 

Fig.4.2. Golum, Frodo i Sam, a la dreta l’actor que realitza el paper de Golum. 

Aquesta tècnica és basa en la captació dels moviments d’un personatge a través d’uns 

sensors que els capten a l’instant, transportant aquests moviments al model ja creat, la 

qual cosa permet veure a temps real l’actuació amb els personatges i la qual cosa 

agilitza i perfecciona el procés.   

A banda d’aquest personatge, com s’ha comentat, la pel·lícula consta d’un munt de 

personatges i espais 3D per expressar visualment l’argument fantàstic del guió. Els 

anomenats Orcos Uruk Hai, que representen els dolents, apareixen durant tota la trilogia 

amb diferents models, tamany, espècies i caracteritzacions, atorgant realisme i veracitat 

a aquesta raça de ficció creada.  
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Fig.4.3 Seqüència The Lord of the Rings, Frodo davant el Nazgul alat. 

Aquesta imatge s’ha triat per varies qüestions; en primer lloc, en aquesta seqüència 

l’únic element real que hi ha és en Frodo, protagonista de la pel·lícula, remarcat a la 

zona vermella. 

En segon lloc, l’entorn o paisatge, també creats a partir de softwares de disseny en tres 

dimensions; conté unes textures als materials realistes, la il·luminació que presenta 

l’escena atorga la veracitat de que l’acció està passant en un exterior, reforçat pels 

núvols i el cel envermellit del fons; el personatge real de la seqüència, Frodo, està sent 

gravat a un plató. 

Per últim, el ser fictici que té enfront el protagonista, el rei Nazgul, amb el seu drac, dos 

elements que mostren una feina perfecte de l’equip d’VFX. 

Tot el conjunt mostra una composició de plena harmonia entre tots els components que 

la formen.  

En un altre ambient i amb història totalment diferent de les dues anteriors, s’ha escollit 

un exemple que es considera la integració 3D en cinema més treballada feta fins al 

moment. Aquesta, es troba a la pel·lícula The Revenant, d’Alejandro González Iñarritu, 

estrenada aquest darrer Gener de 2016, l’escena fa referència a l’atac que el 

protagonista rep d’un ós salvatge. 



Disseny dels VFX del curtmetratge “LIFE” – Memòria 24	  

L’hiperrealisme que mostra la seqüència, que té una durada d’uns cinc minuts, provoca 

a l’espectador la sensació que ell mateix està a la pell del protagonista, l’angoixa i la 

tensió, els moviments de càmera i l’actuació del model en tres dimensions amb l’actor 

són visualment impecables. 

En primer lloc com l’ós va trencant la roba de l’actor i el va ferint alhora; hi ha 

seqüències a les quals no hi ha talls de càmera, l’acting de l’actor que realitza els 

moviments de l’ós  envers l’actor amb el que mostra l’escena supera els límits; el pèl de 

l’animal és totalment d’acord amb la realitat; s’aprecia la humitat i el greix abundant del 

pelatge, tot i tenint en compte que és un dels elements amb més dificultat d’aconseguir 

al 3D.  

El modelat i el desplaçament juntament amb els acabats fan que aquesta escena mostri 

una qualitat superior. 

 

 

Fig.4.4. Actor que realitza els moviments de l’ós amb les imatges reals de la pel·lícula 

Els dos referents que més pes tenen en relació al projecte que es presenta són The 

Planet of the Apes, i King Kong reconegudes internacionalment. En aquesta primera 

nomenada, els simis viuen en comunitat i en societat a un altre planeta on la raça 

humana viu subdesenvolupada, capturada i esclavitzada pels animals en qüestió. Tant 

els personatges que apareixen com l’argument de la mateixa serveixen de referent per al 

curtmetratge. Amb aquest títol, s’han realitzat varies pel·lícules, la primera i amb més 

antiguitat en relació les actuals, va ser de l’any 1968, de Franklin J. Schaffiner, on els 

personatges que representen els simis es van caracteritzar a base de maquillatge i 

disfressa; tots presenten una igualtat notable, tot i que per l’època i els recursos tècnics 

del moment consta de gran valor.  
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Els re-makes actuals, amb les tecnologies pertinents, contenen els elements acord amb 

el projecte analitzables; els simis tenen un realisme als seus elements destacable, el pèl i 

el moviment d’aquest, mostra unes textures i uns acabats reals. La manera amb la qual 

es desplacen és una rèplica fidel de la realitat, la qual cosa atorga credibilitat als 

personatges dins el seu paper. Com es pot observar a les imatges, les diferències 

d’època de les produccions és palpable, a la primera, es veu que són humans amb 

disfresses i maquillatge, amb la posició del cos totalment recte envers a la imatge actual, 

on es nota també que està realitzat en 3D, però sense dubte es pot apreciar l’animal que 

representa, en tots els aspectes, de fet, no porten cap vestimenta, per mostrar encara 

millor la qualitat dels simis. 

 

 

Fig.4.5. Aparença dels personatges de 1968 envers els de l’actualitat. 

 

En segon lloc l’altre gran referent per aquest curtmetratge és, com s’ha anomenat, King 

Kong, el remake de 2005, dirigida per Peter Jackson, guanyadora dels premis BAFTA i 

l’Oscar als millors efectes visuals del mateix any. La pel·lícula mostra uns VFX 

mereixedors dels premis esmentats ja que la tècnica resulta impecable. El goril·la 

mostra una realitat de moviment en el seu desplaçament amb una fidelitat total amb els 

moviments reals d’aquest tipus d’animal, tenint en compte que el tamany d’aquest 

personatge és d’unes dimensions fictícies. interactua amb els personatges humans amb 

una fluïdesa excel·lent, el que denota la feina de l’equip d’efectes visuals 
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Fig.4.6. Muntatge del ninot usat com King Kong 

 

Fig.4.7. Escena de la pel·lícula amb King Kong i el Rex 

 

Per últim, com a referència d’un altre gènere diferent al cinema, es troba l’últim 

videoclip de la cançó Adventure of a Lifetime de Cold Play, creat per Mat Whitecross i 

The Imaginarium & Mathematic. És la historia visual d’uns simis que es troben un 

altaveu  a la Jungla, sobtats pel so que desprèn, ballen i es mouen per l’extensa 

vegetació al ritme de la música. Tots els elements que apareixen al videoclip són en tres 

dimensions. L’entorn i els personatges que presenten un realisme notable dins de l’acció 

que estan representant. El pèl té una textura i una densitat de completa veracitat. El més 

interessant d’aquest videoclip, són els personatges en si protagonistes del videoclip, ja 

que són de la mateixa família que l’animal a representar al curtmetratge. Les 
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expressions dels simis, les facials realitzades als models són d’una perfecció que es pot 

observar amb la visualització del videoclip. El moviment de les celles i la cavitat nassal 

al respirar juntament amb la boca i les orelles, l’arrugament de la pell del front presenta 

un realisme notable. Els moviments que realitzen els animals durant el transcurs del 

film, tenen una curiositat especial, ja que s’han mesclat referències de dues espècies per 

a realitzar-los, d’humans i del propi animal representat. Al ser un videoclip, lògicament, 

el fil d’esdeveniments han de seguir el ritme d’una música, i en moltes ocasions que els 

protagonistes ballen, es mesclen moviments típics dels simis amb els dels humans, fet 

que crea un efecte visual curiós i atractiu pel públic que ho visualitza. 

 

Fig. 4.8. Imatge del videoclip de Coldplay – Adventure of a Lifetime. 

Tots aquests referents, entre molts altres, demostren que les tres dimensions, donen al 

cinema la possibilitat de portar la imaginació al límit per realitzar qualsevol ocurrència, 

a més, és una tecnologia que està en constant desenvolupament i per tant és incalculable 

a les dimensions que pot arribar. 
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4.2 Referències de cartells cinematogràfics 

Per al disseny del cartell de Life, s’ha cercat referents amb contingut d’elements 

clarament diferenciables en relació a la idea que es vol mostrar amb la portada d’aquest 

curtmetratge; no mostrar cap element revelador de la història, amb una tipografia 

integrada dins el cartell, amb certa simbologia relacionada amb els fets més significatius 

del guió, amb una paleta de colors que acompanyi l’harmonia de l’obra acompanyats 

d’una senzillesa d’elements que la composen per no distreure l’espectador 

innecessàriament. 

 

Fig. 4.2.1. Cartell pel·lícula The Double. 

Aquest cartell mostra una tipografia integrada amb la il·lustració que forma la portada, 

deixant veure la silueta d’una ciutat en 2prespectiva i dotada de volum, amb un punt 

lumínic que desvia l’atenció en direcció al diminut personatge que enfoca, simbolitzant 

l’argument del film, en relació al petit que pot semblar un envers la lluita contra si 

mateix, tot i no explicar visualment amb la imatge cap detall del que es el film.  Els 
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noms dels protagonistes, igual que el títol de la pel·lícula es troben integrats sobre les 

formes d’edifici. El cartell mostra una paleta de colors plana en l’escala de grisos, des-

saturada, fent servir el negre com a color per ressaltar la profunditat dels elements, per 

això també es centra l’atenció amb el focus blanc lumínic que es pot observar a la fig. 

4.2.1. Tots aquests factors es troben al cartell de Life, i s’ha trobat a The Double, un 

referent adeqüat. 

 

Fig. 4.2.2. Cartell de El silencio de los corderos. 

En la senzillesa del cartell d’aquesta pel·lícula, El silencio de los corderos, s’amaga la 

realitat d’una història que mescla canibalisme amb religió i el dimoni. Com es pot 

observar a la fig. 4.2.2, en la pàl·lida expressió d’aquesta persona humana s’hi observen 

tres trets a simple vista diferenciables degut a la diferent saturació que mostren envers la 

resta del cartell; que són en primer lloc els ulls, de color vermell, que simbolitzen la 

sang, el dimoni, la part dolenta; completament oberts i sense mirar directament recte en 

direcció al possible públic que l’observa de front. En segon lloc la papallona que li 

cobreix la boca, animal que troben dins l’organisme de la quinta víctima, amb una cara 
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de calavera al llom. Per últim la tipografia, del mateix color vermell que els ulls, en 

contrast amb el fons negre que té. Aquest fons parteix el cartell en diagonal en dues 

zones, la zona blanca i la zona fosca, simbolitzant el bé i el mal, la llum i la foscor. 

 

    Fig. 4.2.3. Cartell pel·lícula Django. 

Aquest cartell s’ha escollit per explicar el que no s’ha volgut representar amb el cartell 

del curtmetratge. Tot i la qualitat i l’impacte visual de la portada, l’únic que es mostra 

en aquest cartell, en si són els protagonistes, i el director, en una fotografia composta en 

blanc i negre on ressalten les gotes de sang pel color vermell saturat en contrast amb els 

colors de la fotografia, al mateix temps que la tipografia, adeqüada degut al tema i 

època que tracta. Amb aquest cartell es pot saber abans de veure la pel·lícula, que serà 

en un ambient western, que hi haurà sang, fet característic de les pel·lícules de Quentin 

Tarantino; a més amb la frase que apareix a dalt de tot “ Life, Liberty and the puresuit 

og vengance”, vida, llibertat i cerca de venjança ja acaba de deixar clar al públic de quin 

tipus de pel·lícula es tracta i aquesta no es la intenció que es pretén donar al cartell de 

Life.
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5.Desenvolupament i metodologia 

5.1 Preproducció 

En la creació de la idea principal que s’ha confeccionat en aquest producte final 

resultant, resulta impossible fer aparèixer un animal de característiques tals com un 

marsupial lligat a una cadira fent moviments, representa un fet anormal i que no respon 

a la realitat. No obstant i degut al guió, encaixa perfectament dins el món fictici que 

s’ha creat, per tant, es va decidir recórrer a la tècnica de l’animació en tres dimensions 

per aconseguir el resultat final desitjat. 

S’han visualitzat diferents referents d’altres composicions que apareixen en pel·lícules, 

per extreure’n idees i per veure els resultats que s’obtenen en produccions de prestigi on 

el pressupost resulta molt més elevat. 

És important saber que com s’ha esmentat al punt 2.2.3, equip de dissenyadors 3D, que 

al present projecte no s’ha pogut comptar amb el mateix equip que es disposa en 

produccions més grans, tot i amb això, s’ha pogut reunir un equip reduït però de qualitat 

que ha fet possible un millor desenvolupament del projecte. 

  

5.2 Producció 

És en aquesta part on s’ha de captar tota la informació necessària per a la posterior 

realització dels efectes i disseny d’elements, resulta bàsica una informació exacte i 

detallada de l’escenari ja que el realisme resultant al realitzar aquest tipus de tècniques 

depèn del que es recull durant tot el procés de producció. 

El factor clau del projecte durant aquesta etapa, s’ha centrat en la captació de les 

imatges necessàries per a realitzar els crèdits finals, el disseny de la portada  i el disseny 

en tres dimensions del goril·la, tot respectant els horaris establerts, per no incidir 

negativament en l’ordre de rodatge. 
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Processos de producció:  

- Realització de fotografies del set i de la il·luminació del set, a la vegada de la que 

incideix al personatge. 

- Presa de mesures necessàries, des del personatge fins l’objectiu de la càmera, altura i 

diagonal, per a saber exactament la distància i posició de càmera respecte la posició  

d’aquest dins l’escena. 

- Captació dels plans que integren l’escena final on es realitzarà la integració del goril·la  

Tal i com es va planificar, segons el guió literari, la seqüència a la qual apareix el model 

en tres dimensions, es troba integrada dins d’un altre pla, on es veu un públic observant 

el que està passant a la sala de proves finals a través d’un vidre. 

Per a la correcte integració de l’efecte s’ha fet imprescindible la captació del pla final 

seguint una sèrie de passos essencials per a poder obtenir els arxius necessaris i 

adequats per a la postproducció. 

S´ha procedit a la col·locació de dos Chroma Key davant el públic, són de diferent 

material, i color, cosa que no causa problema ja que a la posterior postproducció amb 

Nuke es realitzarà un node per a cada tonalitat de verd. Els Chroma Key s’usaran per a 

retallar les siluetes que creen els caps del públic amb el tir de càmera realitzat; d’aquesta 

manera es podrá col·locar la imatge composada del goril·la sense que es solapi amb el 

pla bo de la sala del teatre. Per a poder fer un bon retall dels Chromes, ha resultat 

indispensable dirigir un bon focus lumínic en direcció als mateixos. 

El pla, estàtic, s’ha gravat des del mateix tir de càmera en quatre situacions lumíniques i 

d’extres diferents: 

- Pla amb el públic il·luminat, deixant completament fosca la zona dels chromes; aquest 

pla s’ha realitzat per tenir el públic sol com a recurs per retocar qualsevol imperfecte. 

- Pla amb tot il·luminat. És el pla original on anirà integrada la composició en Maya. 

-Pla sense chroma i sense públic. Aquest pla s’ha gravat per a tenir la textura de la paret 

del fons de la sala per la posterior postproducció. 
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Fig. 5.2.1 Fotografia presa del set de rodatge amb el públic i els Chromes. 

 

5.3 Postproducció 

La postproducció és la part que té més pes en relació amb el projecte que s’ha realitzat,  

ja que les tasques més significatives és realitzen en la postproducció per aquest motiu es 

fa necessària una extensió en aquest apartat que es dividirà en: 

5.4 Procés de creació de la composició 3D. 

5.5 Disseny crèdits finals. 

5.6 Disseny de portada. 
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5.4 Procés de creació de la composició 3D 

5.4.1 Modelat i texturització 

L'objectiu final que es té amb la composició amb l’element en tres dimensions a 

realitzar, és el de mostrar realisme i veracitat amb la imatge final composada, que doni a 

l'espectador la sensació que el model forma part de l'escenari real, d'un conjunt 

d'elements que encaixen entre si. 

Degut al tipus de projecte, és en l’apartat de postproducció on entren en acció, en gran 

part, les tasques de l’alumne. 

El model en tres dimensions del goril·la en qüestió, ha estat adquirit a través d'una 

compra on-line de la plana web Turbosquid, especialitzada en el sector 3D de tot tipus 

de models. 

Desprès de realitzar una recerca extensa per la xarxa per trobar el model de goril·la 

digitals desitjat, s'ha escollit aquest model ja que les característiques que mostra, 

compleixen les expectatives desitjades per a la creació del projecte, a més de que 

l’extensió de preus en relació la qualitat dels productes que s’ofereixen a la xarxa, és 

molt variada i el pressupost ha estat un factor clau per l’elecció del mateix. 

El realisme i qualitat d'imatge que mostren les textures utilitzades, amb una definició de 

4k, permeten que resulti més creïble el que s'observa a pantalla. Les textures les 

contenia l'arxiu descarregat, s’han vinculat per posar-les a cada part del model en 3D i 

el pelatge, pel qual s’ha hagut d’adquirir un plugin addicional per a la creació de 

l’element. 

El modelat del personatge, conté detalls adients que permeten també el realisme del 

goril·la, la forma del cap i els elements d'aquest, com son els ulls, la boca amb les dents 

i llengua, les orelles i el cos sencer mostren unes formes ben diferenciables per distingir 

perfectament l'animal del qual es tracta. 

El personatge, durant la seqüència es manté assegut a una cadira, objecte que juntament 

amb el rigging, la il·luminació i l'animació, han estat tasques realitzades per l'alumne. 
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5.4.2 Modelat i texturització de la cadira 

Com s’ha esmentat al punt anterior, el personatge digital es troba assegut a una cadira, 

objecte del qual no se’n disposava cap model ja realitzat amb anterioritat i que ha hagut 

de ser modelat per l’alumne realitzador del projecte. 

En primer lloc s’ha de tenir en compte que el tamany i dimensions que presenta el 

goril·la, són els factors més importants que s’han tingut en compte alhora de realitzar el 

model 3D de l’objecte ja que és una animal que té unes extremitats inferiors curtes en 

relació a la resta del cos, que és ample i robust, amb una esquena que tendeix a corbar-

se endavant degut a la fisonomia dels simis per la manera de desplaçar-se. 

En segon lloc s’ha procedit al modelat de la cadira tenint en compte els factors 

esmentats i la referència de la cadira a la qual es manté el protagonista real, Kumar, 

durant la seqüència. 

Per mitjà d’un cub amb nou subdivisions, ajustant-les per poder crear les potes i la part 

de l’esquena amb l’eina extrude, s’ha aconseguit la forma de l’objecte desitjat, afegint 

quatre cilindres com a barres reforçadores de les potes. Per mantenir les extremitats 

superiors del model en posició, s’ha creat uns braços a la cadira amb unes lligadures que 

impediran que es pugui moure del lloc. 
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Fig.5.5.2.1. Modelat cadira software Maya 

 

Al col·locar el personatge en qüestió  a la cadira, s’ha observat que les proporcions 

envers el tamany de l’animal no eren del tot correctes, per la qual cosa, es van haver de 

modificar les potes, per ajustar-les a l’allargada de les extremitats inferiors, i els 

recolzadors dels braços, els quals s’han allargat perquè quedin a l’altura dels colzes del 

goril·la. 

Amb el model de la cadira realitzat, s’ha donat textura a l’objecte, seguint el procés de 

texturització d’agafar imatges amb bona qualitat amb el material desitjat que se li ha 

donat a cada element que la forma, metall per l’estructura, i plàstic negre per l’element 

que subjecta els braços de l’animal. 
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5.4.3 Rigging 

El programa en qüestió és Maya, d'autodesk; s'ha elegit aquest programa ja que és d'ús 

professional, permet realitzar tots els passos dins del mateix i per la disponibilitat 

d'equip informàtic del que es disposa, que és apple, un sistema operatiu que accepta el 

software. 

El primer pas que s’ha realitzat per la creació de l’esquelet és decidir quin resulta l’os 

principal de l’estructura, en aquest cas, el situat a la zona de la cintura de l’animal, a 

partir del qual s’uniran la resta que el formen. Des de la cadera, es segueix l’estructura 

òssia cap a la zona superior dels ossos del goril·la, l’esquena, formada per tres elements; 

les espatlles i braços, el canell i les mans amb els respectius dits. Per a la creació 

idèntica dels ossos dels dos braços, existeix una eina dins del mateix software que actua 

com un mirall per fer-ne una còpia exacte creant un reflex perquè els dos elements 

encaixin exacte a l’esquelet, la mateixa acció s’ha realitzat amb les cames. Per últim el 

cap del personatge, que conte quatre elements, el primer controla el coll, el segon i 

superior el cap i els dos restants s’usen per els moviments de la boca. 

Al realitzar el rigging el factor més important que s'ha a tenir en compte és l’àrea 

d'actuació sobre la zona del model on es troba l'os; és a dir, cada element de la cadena 

d'ossos per defecte influeix sobre la zona més propera del modelat on es troba, a causa 

d'aquesta proximitat, es creen influències no desitjades que s'han de retocar per acabar 

obtenint el resultat desitjat en cada moviment. 

Per a la modificació exacte del rigging segons les necessitats, s'usa una eina que conté 

Maya que serveix per retocar aquestes imperfeccions que actua sobre el model segons 

l'os al qual l'influeix. 

L’ús de l’eina és similar a la pintura amb una mescla de l’escultura, on cadascun dels 

vèrtex que contenen els polígons que formen el model pot ser retocat de manera 

individual amb diferents atributs que permeten afegir o treure influencia segons el que 

es desitja oscil·lant entre els valors de 0 i 1. 
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Resulta important conèixer la posició i els moviments que haurà de realitzar el 

personatge, ja que la precisió en el rigging dependrà de la quantitat de moviments i del 

desplaçament del model, en aquest cas romandrà assegut durant tota la seqüència i 

aquest fet ha facilitat i reduït la dedicació d’hores 

 

 

Fig. 5.5.3.1. Imatge del goril·la a software Maya amb desfàs d’influència a l’aixella. 

Com es pot observar a la imatge la zona del model de l’aixella crea unes formes que 

resulten irreals pel moviment coherent que està realitzant el personatge, irregularitat que 

es soluciona amb l’eina anomenada a l’anterior paràgraf fins obtenir la forma adequada 

en relació a la realitat o al que es vulgui representar.  

 

 

Fig. 5.5.3.2. Retoc de les influències de cada os realitzat 
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Donada la complexitat de la tècnica, s'ha comptat amb l'ajuda de David Minguillón, 

professor d'animació en tres dimensions al centre universitari Tecnocampus de Mataró i 

tutor del mateix projecte. 

5.4.4 Animació 

Una vegada s'ha aconseguit realitzar un rigging satisfactori del goril·la, s’ha procedit a 

crear l'animació del personatge. 

S'ha seguit un procés d'animació estratègic perquè els moviments del personatge siguin 

el més versemblants possibles envers la realitat. 

Tot i amb això, s'ha de tenir en compte la posició de l'animal respecte la realitat de la 

situació; un goril·la no pot estar assegut a una cadira lligat de mans i peus, per tant, tot i 

el realisme mostrat a la seqüència no és versemblant la situació, però és on es troba 

l'extrem ideal de la crítica del curtmetratge. 

Com a element més pròxim físicament a un goril·la assegut a una cadira, s'ha fet una 

gravació de l'alumne realitzant els moviments que després s'han realitzat del model en 

3D. La raó d'aquesta gravació és tenir una referència visual dels moviments que es 

representaran, ja que, si es fan de memòria l'error esdevé molt factible. Els humans, i els 

animals també, realitzen milers de moviments inconscients en qualsevol situació, per 

tant resulta necessària una referència per a una aproximació més fidel a la realitat. 

Com s’ha esmentat amb anterioritat, l’animació ha estat realitzada a un goril·la que es 

manté assegut a una cadira durant el transcurs de la seqüència, fet que en part, ha 

facilitat el procés d’animació degut a que l’animal no es desplaça en l’espai i la 

complexitat es redueix, tot i la dificultat que ja comporta realitzar una animació 

versemblant. 

En primer lloc s’ha procedit a la col·locació del personatge a la corresponent cadira, ja 

que al realitzar-se en arxius diferents, s’han hagut d’unir, tot i tenint en compte que 

l’ergonomia de qualsevol cadira, no està pensada per la posició que se li ha donat al 

goril·la. 
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Fig.5.5.4.1. Captura de pantalla de la línia de temps a Maya amb els fotogrames clau marcats. 

En segon lloc s’ha establert l’allargada de l’animació, sabent que el pla en qüestió té 

una durada de vint segons i que cada segon conté vint-i-quatre fotogrames, segons s’ha 

gravat el curtmetratge, s’ha creat una línia de temps a Maya de 500 fotogrames per 

poder realitzar els vint segons desitjats. 

Amb la relació de fotogrames realitzada s’ha procedit a l’animació. Ha estat un procés 

costós degut a la dificultat de representació que presenta realitzar moviments que 

encaixin amb una realitat fictícia. 

Per donar suport a aquest procés, es va realitzar una gravació de l’alumne realitzador del 

projecte en la mateixa situació que es vol animar. D’aquesta manera es crea un referent 

de moviments amb un model que té una fisonomia semblant al model digital en quant a 

cap, espatlles, tronc i extremitats; amb les clares diferències que hi ha entre un ser i 

l’altre. 

El procés s’ha realitzat fotograma a fotograma, amb l’avantatge que en els softwares 

3D, es crea una interpolació automàtica que interpreta els moviments d’entre mig que 

existeixen entre posició i posició, per exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.5.4.3. Captures de pantalla de la mà dreta en dues posicions de moviment diferents. 
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A les dues imatges, marcat en color blau, el dit petit mostra dues posicions diferents. 

Entre aquestes, existeixen una sèrie de posicions d’entre mig que es creen 

automàticament amb la creació d’un fotograma inicial i un final on es varien atributs, en 

aquest cas de moviment. També podrien ser de posició o escala. 

 

 

Fig. 5.5.4.2. Captura de pantalla del frame 86; goril·la cridant. 
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5.4.5 Il·luminació 

És correcte afirmar, que el factor que més influeix alhora que l'espectador percebi el 

realisme en plans o animacions 3D, és la il·luminació que se li dóna a l'escena. 

Per això es van realitzar captacions fotogràfiques de la il·luminació usada al set, la llum 

incident al personatge, ombres i reflexes, com el projector, que va mostrant imatges a 

una pantalla la qual reflexa als ulls del personatge o el focus que incideix sobre tota 

l’escena. 

 

 

Fig.5.4.5.1. Imatge del set de l’escena final amb Kumar, Hombre Conejo i HCMs. 

El factor clau d'aquestes preses és que el software 3D utilitzat permet la realització de la 

mateixa il·luminació que a la realitat de la toma captada, per a que posteriorment en la 

composició, tots les elements quedin integrats com un element conjunt i no es vegin 

tonalitats de llum, posicions o intensitats que no corresponen amb la realitat. 
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La il·luminació usada a l’escena gravada ha estat la següent: 

Fresnel 1Kw: Des de fora la finestra amb una gelatina blava, per representar la llum que 

es provoca a la nit. És el focus que forma la textura de la paret posterior de la sala que 

genera l’ombra del ventilador girant, l’ombra de l’escala i incideix a part del personatge 

del cérvol carnisser. No té incidència sobre el personatge i per tant no ens afectarà la 

seva llum. 

Dedolight : Dues unitats usades, cada una a màxima potència, la temperatura de color 

al màxim de freda i un difusor. Provoquen llum blanca. La primera unitat, situada a 

l’esquerra segons el gràfic d’il·luminació, reforça el personatge dolent principal, 

Hombre Conejo, sobre la taula auxiliar que té al davant i arriba a incidir sobre el 

protagonista, tot i que és emmascarada per el kino que té a sobre, té una petita afectació 

sobre Kumar. 

El segon dedolight, el trobem a la dreta i una mica més avançat que l’altre, no es troben 

en paral·lel, ja que aquest darrer actua com a reforç del personatge, HCM, que es troba 

situat en una posició més llunyana envers l’Hombre Conejo, aquest no arriba a incidir 

sobre en Kumar. 

Kino 1,6: És la il·luminació principal de l’escena, la que dóna llum a l’acció sobre la 

que es centra la seqüència. Amb els quatre fluorescents que conté encesos, provoca una 

tonalitat blanca sobre el cos del protagonista ben marcada, un tipus de color que recorda 

a les sales de proves perquè qui les realitzi pugui observar bé el que fa. Aquesta 

il·luminació engloba com s’ha esmentat, a en Kumar, a l’Hombre Conejo i la taula 

auxiliar, a part de l’HCM i la taula auxiliar amb el projector, i tota la zona del terra 

deixant la part posterior de la sala en un segon pla. 

Projector: Aquesta darrera il·luminació, prové de l’aparell situat a la taula auxiliar de 

davant l’HCM, és intermitent ja que va projectant imatges durant tota l’escena. Les 

projecta a les pupil·les protagonista creant reflexes que són imprescindibles per a 

projectar-los al il·luminar el goril·la. 
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Fig.5.4.5.2. Esquema d’il·luminació de la sala de tortures final on s’introdueix el goril·la 
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5.4.6 Il·luminació a Maya 

Per a la il·luminació del personatge dins el software Maya, s’ha procedit a la creació 

d’una llum direccional, situada i enfocada sobre el goril·la, amb una temperatura de 

color freda amb una tonalitat blanca per simular la mateixa il·luminació utilitzada al set 

real. 

 

Fig. 5.5.5.1.1. Imatge de Maya amb la llum, marcada en verd, i 



Disseny dels VFX del curtmetratge “LIFE” – Memòria 46	  

les seves propietats a la dreta. 

 

Com es pot observar a la imatge, s’ha creat una àrea light amb una intensitat baixa que 

no resulti cremada per representar el kino que té a sobre el personatge al pla real. 

Els retocs finals per aconseguir la il·luminació desitjada s’han realitzat posteriorment 

amb el maping 3D de la sala de proves finals realitzat i traspassat a Maya, ja que 

d’aquesta manera es té la tonalitat real i es pot treballar directament sobre el pla al que 

es composarà. Amb Nuke, s’ha realitzat l’últim retoc per a donar uniformitat a la 

imatge. 

 

 

5.4.7 Creació del  pèl del goril·la 

Els goril·les són mamífers i aquesta espècie té la característica de tenir una capa peluda 

al voltant de la pell que els protegeix dels elements. El model adquirit en qüestió conté 

una capa de pèl ja realitzada pel creador, que s’ha descarregat amb la compra, amb 

l’inconvenient de que és necessari un plugin especial per a que pugui ser visible al 

realitzar el render, Shave and a Haircut. És un plugin que té un cost elevat pel qual no 

s’ha disposat pressupost per adquirir-lo.  

Sense la capa de pèl, l’animal resta de veracitat, ja que la textura que ofereix aquesta 

capa peluda apropa a la visió realista del goril·la. Per això s’ha procedit a la creació 

pròpia amb l’ajuda de David Minguillón del pèl, usant una eina que conté Maya 

anomenada, X-Gen. Aquesta eina es fa servir per a la creació d’aquest tipus de textures, 

ja sigui per objectes com catifes o mantes, cabells o pels en el cas d’animals i humans o 

textures naturals com pot ser un camp d’herba.  

En el cas d’aquest projecte, al ser un animal, els interessos de creació giren al voltant de 

les característiques generals que té el pèl d’aquest mamífer, de mitja llargada, amb una 

gran quantitat al voltant del cos robust, sense presencia de l’element a la zona de les 

palmes de les mans, dits i peus, mugrons, orelles i part frontal de la cara. 
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És una eina extensa que permet un munt d’opcions; d’inici, al aplicar-la, sempre amb la 

malla del model seleccionada, crea una capa de fibra totalment perpendicular al model, 

per la qual, cosa usant l’eina de direcció, que actua de manera similar a una pinta, s’ha 

hagut de canviar la direcció del mateix perquè segueixi la posició de cada part del cos 

segons està situat a la cadira. Una vegada realitzada aquesta acció, el pèl creat, mostra 

una perfecció de direcció que no respon a la realitat, ja que el pelatge d’un animal 

salvatge es troba entrelligat entre si, greixós i brut, amb una altre eina similar a la de 

direcció s’ha creat una textura irregular en la direccionalitat del cabell.  

Per a donar color a aquesta capa, s’ha procedit a la mateixa tècnica usada en la 

texturització del goril·la, ja que s’ha usat l’arxiu que conté els colors de la textura del 

cos per aplicar-los a la capa de pèl, d’aquesta manera cada zona, al canviar de color en 

la pell,, ho fa també al pèl, donant-li continuïtat al físic del personatge. 

Aquesta tècnica de creació de cabell fa que la renderització de cada fotograma tingui 

una major durada degut a la quantitat de fibres que s’han creat. Fet el càlcul d’un 

fotograma, deu minuts, s’ha conegut el temps de renderització dels cinc-cents 

fotogrames a renderitzar, tres dies i mig de procés, que per qüestions de logística s’ha 

realitzat en diferents dies i no tot seguit. 

 

 

Fig. 5.4.6.1. Captura de pantalla del goril·la amb el pèl i les opcions de l’eina a la dreta. 
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Fig. 5.4.6.2 Captura de pantalla del goril·la amb una ampliació a la cara. 

 

5.4.8 Maping 3D amb NukeX de l’escena a composar  

Amb els processos del goril·la realitzats, s’ha procedit a crear un arxiu compatible per a 

poder composar en Maya els elements i d’aquesta manera obtenir la imatge final on el 

goril·la està integrat al pla real. 

Aquest procés s’ha realitzat amb Nuke, software professional de postproducció de 

vídeo, el preu del qual és elevat pels recursos dels quals disposa l’alumne i per la qual 

cosa s’ha hagut de recórrer a la utilització dels laboratoris del Tecnocampus de Mataró 

on es disposa la versió adequada del programa per a poder treballar l’escena, NukeX. La 

versió gratuïta disponible a la plana web del software, és la versió Nuke non-comercial, 

aquesta, no permet treballar escenes en tres dimensions ja que no conté el node especial 

per a realitzar-ho, anomenat XXX. A més, no es possible el tractament d’arxius 

guardats a la versió non-comercial amb el NukeX. 

És un programa que treballa a partir de nodes, per la qual cosa, l’ordre d’elements en 

l’arbre de creació és de vital importància per la realització de qualsevol composició.  

El primer pas ha estat adequar el tamany del pla al tamany desitjat per crear la 
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composició, que és de 1080x1920 píxels. S’ha realitzat a aquest tamany per tres raons: 

- En primer lloc, el pes de l’arxiu amb aquest tamany es redueix i d’aquesta manera el 

temps d’espera en la transformació de formats és més ràpid. 

- En segon lloc, per la velocitat de treball amb aquest format d’imatge. S’ha de tenir en 

compte que la composició es farà en Maya i juntament amb el goril·la, que ja té un 

temps de renderització de deu minuts, la inserció de les imatges a cada fotograma farà 

que aquest temps sigui major. 

- El tercer i últim motiu fa referència a la visualització de la imatge final, aquesta, és 

integrada dins d’una altre imatge a la qual hi ha un croma, per tant no serà del mateix 

tamany que la resta de plans del curtmetratge. 

El següent pas ha estat escollir els fotogrames que s’usaran a la composició, sabent que 

l’animació del goril·la dura cinc-cents fotogrames, hem d’agafar un tros de pla que 

contingui els mateixos fotogrames, i així s’ha fet, des del tres-cents-cinquanta fins al 

vuit-cents-cinquanta. 

A continuació s’ha procedit a la creació dels nodes per a la realització del tracking 3D. 
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Fig. 5.4.7.1. Captura de pantalla de l’arbre de nodes de NukeX. 

Explicació del nodes per ordre des de Read 1 fins a Viewer 1: 

- El primer node és un Camera Tracker, el qual permet fer el track del pla. El tracking 

3D s’usa per obtenir una sèrie de punts de referència els quals desprès s’usaran a Maya 

per tenir les coordenades de profunditat, alçada i posició dels elements de l’escena.  

-  Un cop realitzar el track i connectat al node de Camera Tracker, es crea un altre node 

que realitza una escena en tres dimensions el qual conté l’esquema automàtic 

d’elements que la formen, els quals es connecten on demana el mateix; scene, camera i 

camera tracker point cloud. 

- Per poder veure l’escena de 3D en 2D s’ha creat el node scanline render el qual conté 

tres inputs diferents que es connecten on et demana en referència l’anterior node; 

background al pla, cam a camera i obj/scn cam a scene. 

- Des del viewer, prement el botó dret del ratolí als punts de track desitjats, es realitzen 
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les referències d’espai necessàries per a la col·locació de l’element 3D en la 

composició; cube 1,2 i 3, cylinder 1,2 i 3 i Sphere 1 i 2. Aquests es connecten a l’escena 

per a veure’ls i que siguin presents quan es passa a Maya. 

- Amb tots els objectes de referència creats, s’exporta tot junt mitjançant el node 

writegeo, el qual va connectat directament a scene. El track s’exporta en un arxiu en 

format FBX, compatible amb Maya, el qual conté la càmera, els punts de track i els 

objectes de referència per poder fer-ne la composició. 

 

5.4.7.2. Captura de pantalla de Nuke amb els punts de track marcats en color verd. 

Una vegada realitzats tots els nodes i l’escriptura de l’arxiu, s’ha exportat el pla 

fotograma a fotograma per poder traslladar-ho a Maya, on s’ha hagut de posar com a 

enviroment per veure-ho com a fons i poder treballar d’una manera més fluïda. 

 

 

 

 

5.4.9 Composició en Maya 
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A Maya, es crea una càmera amb les característiques del mateix tamany d’imatge que el 

pla captat a la sala final on s’ha d’incorporar el goril·la, 1080x1920 píxels. Al crear-la, 

per defecte, aquesta no conté cap fons i per tant el que es veu es el fons del programa, 

en color gris. Per a poder visualitzar el pla a la línia de temps de Maya el que s’ha fet és 

anar a les característiques de la càmera creada, allà hi ha una opció anomenada 

enviroment, que ens permet cercar dins les carpetes de l’ordenador per a posar-hi la 

imatge que es desitja, és aquí on s’ha situat la primera imatge de l’export de cinc-cents 

fotogrames pertanyents al pla final exportat des de Nuke per poder col·locar-se 

fotograma a fotograma a Maya ja que no accepta formats vídeo. S’ha exportat cinc-

cents fotogrames ja que l’animació realitzada té una durada de vint segons i d’aquesta 

manera no hi ha fotogrames de sobres i la feina és més fluïda. 

Provisionalment i per a la col·locació correcte del goril·la, s’ha posat la imatge amb els 

punts de referència realitzats a Nuke. Amb les eines de rotació, zoom i posició s’ha 

procedit a la integració del personatge per a que resulti creïble la posició en relació 

l’espai i els elements. 

 

Fig. 5.4.9.1. Imatge de la sala de tortures amb el goril·la integrat. 

 

5.4.10 Render 
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El procés de renderització s’ha realitzat amb l’equip del propi alumne i s’ha creat cinc-

cents fotogrames, amb una resolució de 1080x1920 píxels, en format PNG. Ha estat un 

procés llarg que ha requerit paciència ja que cada fotograma s’ha renderitzat en quatre 

minuts, fent el càlcul, dos mil minuts, que representen cinquanta hores d’espera per 

obtenir vint segons de vídeo final. 

5.4.11 Composició final Nuke  

Amb el render realitzat, les imatges desades a una carpeta específica i els plans finals 

del teatre en format .dpx, s’ha creat un arxiu de Nuke on s’ha realitzat la composició 

digital perquè la seqüència del goril·la estigui dins el pla del teatre. 

El passos realitzats han estat els següent:  

- Els fotogrames exportats de Maya s’han passat per Final Cut per a la realització de 

retocs de velocitat dels moviments del goril·la ja que els moviments de coll han adquirit 

realisme al donar-los més velocitat. 

- S’ha exportat un arxiu .mov. Amb Davinci Resolve, s’ha creat una carpeta amb 

contingut d’imatges .dpx amb el goril·la per poder fer la composició a Nuke.  

- A Nuke, se li ha afegit gra al goril·la ja que al ser un element creat digitalment, els 

vèrtex i perfil del personatge són massa nítids en relació a la resta d’elements que 

formen la imatge, aquest fet, millora l’aspecte visual final de la composició. 

- S’ha aplicat també un efecte de blur per la mateixa raó que el punta anterior, el goril·la 

mostra un perfil massa enfocat en relació la resta d’objectes i personatges, aquest efecte 

també ha millorat l’aspecte visual la composició final. 

- S’ha creat varis efectes de RotoPaint per realitzar l’eliminació d’elements que conté la 

seqüència del teatre i per crear canals alpha que permeten delimitar les zones visibles de 

cada capa a través de l’eina ploma que conté l’efecte. 

- Amb Photoshop, s’ha realitzat  la profunditat de la paret, es pot observar que a les 

cantonades de la imatge composada, la línia és irregular degut a una modificació amb 

l’efecte Rotopaint, en aquest cas utilitzant l’eina del tampó de clonar, donant la sensació 

de que la paret està trencada. La profunditat la crea la capa de paret de maons incrustada 
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que es pot observar a la Figura 5.4.11.2. 

- A través dels tres plans gravats i la composició 3D s’ha creat aquesta composició final 

a Nuke on els elements integrats encaixen i l’objectiu final queda completat. 

 

- 

Fig. 5.4.11.1 Arbre de Nodes a Nuke de la composició final. 
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Figura 5.4.11.2. Imatge final composada 

 

5.4.12 Sonorització de la composició 3D 

Amb tot el procés de composició 3D realitzat, resulta necessària la incorporació de sons 

a la seqüència per aconseguir el realisme i veracitat final a l’escena composada. 

La sonorització s’ha dut a terme a l’estudi del tècnic de so que ha treballat l’àudio del 

curtmetratge, Ignasi Pinyol, on gràcies a l’equipament professional del qual disposa, 

s’ha pogut incorporar sons amb un resultat completament satisfactori.  

 

Fig. 5.4.12.1. Captura de pantalla d’Ableton, EQ Digital, Chorus i Frequency Shifter. 
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Fig. 5.4.12.2. Captura de pantalla d’Ableton, Reverb i Limiter. 

El que s’ha fet ha estat gravar-se la veu pròpia per a realitzar els sons que desprèn 

l’animal; respiracions i crits, que es mesclaran amb la banda sonora. A través d’una 

modificació de la freqüència, agreujant-se per donar la sensació de que és un goril·la i 

no un humà qui realitza els sons, s’han aplicat els següents efectes per a la correcte 

transformació del so per adequar-lo a les necessitats: 

EQ Digital: Equalitzador digital. En referència a la Fig. 5.4.12.1, aquest efecte el que 

realitza és minimitzar els tons aguts de la freqüència de la respiració tallats a 1,5Khz; 

als greus se’ls ha donat una profunditat més elevada ja que la caixa toràcica d’un 

goril·la és més gran que la dels humans. 

Chorus: efecte que exagera els harmònics. 

Frequency Shifer: filtre de freqüència aplicat per ajustar la freqüència del equalitzador 

digital 

Reverb: efecte que actua per donar la sensació de que esta gravat en una sala on es 

produeix l’efecte de reverberació, conegut com eco. 

Limiter: Limitador de dB (decibels), usat per apujar els dB de la freqüència de veu 

captada. 
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5.5 Disseny crèdits finals 

El disseny de crèdits finals d’aquest curtmetratge s’ha realitzat amb la idea concreta de 

seguir l’ordre cronològic d’esdeveniments amb l’ordre de presentació que segueixen els 

personatges a mida que apareixen al curtmetratge. Aquest fet també proporciona una 

continuïtat igual a la que segueix la paleta de colors de les escenes en relació al curt. 

A cada personatge se li atorga un fons diferent, en referència a la localització més 

important o que més ressalta on hi apareixen. Els que hi apareixen són els considerats, 

com s’ha comentat, els mes importants i no s’han escollit a l’atzar; el protagonista i 

l’antagonista han d’aparèixer pel pes que desenvolupen dins la història, els que porten 

màscara, requereixen de l’aparició als crèdits ja que a l’escena final del teatre, on 

apareixen sense, és on és inclòs el VFX del goril·la i per tant el públic estarà més 

pendent  del personatge en 3D en lloc de reconèixer els actors que hi ha darrera les 

màscares a l’escena, i per últims, la dona boja de la garjola i el fill de Kumar, Kip, el 

qual també presenta un paper destacat de la trama a l’inici i al desenvolupament fatal 

del curtmetratge. 

Com s’ha pogut observar, els primers en aparèixer són el protagonista i el seu fill, 

Kumar i Kip, en l’entorn de la localització del bosc, on es troben en llibertat i salvatges. 

S’ha escollit un fons amb profunditat pel protagonista ja que és el personatge principal i 

el que té més recorregut i pes en relació  a l’argument, aquest motiu justifica la 

profunditat que se li ha donat al seu pla de presentació.  

La resta de personatges principals, contenen un fons uniforme en cada pla que els conté, 

sense profunditat. Els personatges que porten màscara, se’ls ha realitzat plans amb i 

sense la màscara per alternar-los a través de talls amb efectes per postproducció per 

poder conèixer la cara dels actors que els interpreten. 
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Fig. 5.5.1. Imatge de Kumar i Kip a la presentació dels crèdits finals. 

 

 

Fig. 5.5.2. Imatge Hombre Conejo amb i sense la màscara, crèdits finals. 

 

 

Fig. 5.5.3. Mujer Loca, crèdits finals. 
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Fig. 5.5.4. Imatge HCMs amb i sense les mascares, crèdits finals. 

 

 

Fig. 5.5.5. Imatge Ciervo Carnicero amb i sense màscara, crèdits finals. 

 

Al final de la presentació dels personatges de més pes, s’ha procedit a la creació dels 

crèdits tradicionals, és a dir, fons negre amb els noms de tots els participants del 

projecte amb els rols que ha desenvolupat cadascú, usant la mateixa tipografia perquè 

no hi hagi variacions d’estil i forma i segueixi una línia visual de disseny compacte, els 

crèdits apareixen des de la part inferior de la pantalla en direcció cap a la superior fins a 

desaparèixer. 

Els softwares usats per a la creació dels crèdits finals han estat tres, Davinci Resolve, 

usat per a l’extracció de les imatges en format RAW de la càmera i transformar-los a 

proxy 4:4:4 per poder operar amb After Effects; programa per a la realització dels 

efectes visuals que es poden observar, i el Final Cut, per al muntatge de plans juntament 

amb el retoc de color acord amb les tonalitats i paleta de colors presents a la resta del 

curtmetratge. 
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Preproducció 

Presentació de varies idees al director i confecció d’idea final. 

Cerca de referents, anàlisi dels mateixos, i recopilació.  

Creació d’story board dels crèdits finals. 

Posada en comú amb l’equip. 

Producció    

Captació de les imatges usades per a realitzar els crèdits finals.   

Postproducció  

Exportació i transformació d’imatges per a poder treballar. 

Realització d’efectes visuals. 

Muntatge i retoc de color. 
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5.6 Disseny de portada 

La portada del curtmetratge resultant s’ha creat a partir d’una sèrie d’idees que es 

consideren bàsiques per a que aquesta part del producte sigui suficient atractiva per a 

que l’espectador se’n senti atret ja que és el primer elements que consumeix el públic 

del curt. Les opcions han canviat a mesura que s’ha madurat la idea principal del 

projecte i  ha anat avançant el mateix; l’objectiu és donar una estètica tranquil·la i 

estable que faciliti la visualització dels elements simbòlics que s’han introduït al disseny 

de la portada.  

 

 

Fig.5.4.3.1. Fotografia original fotografia amb el canvi de tonalitat a la zona inferior. 

 

La fotografia escollida, és una entre un seguit que van ser realitzades al bosc de Mas 

Joan, situat a la zona de Viladrau, Espinelves, entre les províncies de Barcelona i el 

Girona; és la localització que apareix a la primera part del curtmetratge on interactua el 

protagonista amb el seu fill.  

La fotografia és l’escorça d’un arbre coberta de molsa, amb una petita branca que puja a 
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la dreta. Centrada en l’arbre; la fotografia no deixa espais, tota és escorça, la rugositat 

de la textura que ofereix transmet la sensació de vida i naturalesa, amb l’afegit de que 

no apareix cap element significatiu que aparegui després durant el curtmetratge, per no 

donar peu a falses interpretacions. 

En primer lloc s’ha creat un producte que al ser vist no desprengui suficient informació 

com per saber el que pot passar, però si una primera o primeres impressions; es  

considera un factor clau alhora de crear intriga envers el primer sentiment de 

l’espectador, de fet resulta ser la primera impressió que el públic tindrà de qualsevol 

producció, ha de mostrar cert atractiu visual. 

En primer pla a la imatge, i centrades separant la portada en part superior i inferior 

diferenciades, es poden observar les lletres del nom del curt, LIFE, amb la última “E” 

girada, representant el fil argumental de la història, de com al principi aparenta ser tot 

normal, on els protagonistes experimenten sensacions de llibertat, sensació que Kumar 

intenta explicar al seu fill Kip, de sobte es giren els esdeveniments i es torcen aquests 

cap a la incertesa i la captivitat.  

Per a la realització de la tipografia de la portada s’ha contat amb la col·laboració d’un 

il·lustrador, Cristian Muñoz, el qual degut a la seva experiència en el sector a més de la 

disponibilitat i implicació mostrada, ha procedit a la creació tipogràfica de les lletres. A 

base de seleccionar, retallar, encaixar i netejar imperfeccions, s’ha usat les esquerdes 

que formen l’escorça del mateix tronc, confeccionant una tipografia integrada a la 

fotografia, aprofitant els mateixos elements que la formen per crear unes formes de 

lletra acord amb la textura, el que provoca l’efecte visual que de que les lletres formen 

part del propi arbre. 

Com es pot observar la saturació dels colors de la portada varia de la part superior a la 

inferior, separades per una màscara creada amb la precisió de que no s’apreciï la línia de 

canvi, la part superior mostra els colors naturals de la fotografia vius i naturals, 

simbolitzant la llibertat dels personatges que viuen en un entorn natural a l’inici, la part 

inferior, en contraposició, mostra una dessaturació de color, significant la caducitat, el 

canvi  d’estat i la depressió, aquesta representació gràfica de la part inferior, fa 

referència a dos factors en relació amb el tema principal del curtmetratge. 

En primer lloc, la tonalitat fosca de la zona inferior de la portada, vol simbolitzar una 
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denúncia a una part de la societat humana representada al curtmetratge des d’una 

perspectiva fictícia, aquella part obscura que no respecta la llibertat dels sers vius que 

habiten el planeta; aquests sers els capturen, els maltracten, maten i trafiquen amb les 

pells i òrgans, separant-los de les seves cries, del seu ecosistema i de la seva 

tranquil·litat; amb un únic objectiu, el monetari. 

En segon lloc vol representar l’arc de transformació que pateix el personatge principal 

de la trama, Kumar, de com passa d’un estat alegre i lliure en companyia dels seus; tot i 

saber que un membre de la família, la mare, els ha deixat per culpa dels mateixos 

factors externs; passa a un estat de captivitat, atrapada i desesperació on tot es torna fosc 

i la bogeria marca el dia a dia de qual ja no podrà escapar. 

Com a últim aspecte visual de la portada, s’ha afegit a tota la portada un filtre de 

vinyeta  de tonalitat negre, realitzat per atorgar la uniformitat que mostra. 

Com a informació addicional perquè l’espectador sàpiga el que i per qui s’ha realitzat la 

producció, a la part superior s’ha afegit els noms dels actors i actriu principals del 

curtmetratge i a la part inferior el nom de la productora i dels integrants que la formen. 
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Fig. 5.4.3.2. Cartell Final de la portada del curtmetratge 
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5.7 Concepció Global 

5.7.1 Workflow realitzat 

El flux de treball realitzat per al desenvolupament d’ aquest curtmetratge, es pot dividir 

en tres diferents degut als tres fluxos de treball diferenciats, el procés dels VFX, l’altre 

és envers la realització de la portada del curtmetratge i en darrer lloc el disseny dels 

crèdits finals.  

Tot, condicionat pel format amb el que s’ha captat les imatges, format RAW, amb el 

qual resulta impossible treballar amb els softwares d’edició degut a l’elevat tamany dels 

arxius que fa necessària una conversió a un format editable. 

Per poder operar és necessari seguir una sèrie de passos indispensables.  

En primer lloc s’ha de tenir en compte que al gravar, la càmera permet la possibilitat de 

nombrar els arxius en relació al nom del projecte, el número d’escena que es grava, el 

número de pla i numero de tomes realitzades, per agilitzar el workflow del projecte. 

En segon lloc les targetes que conté la càmera no són les SD integrables a qualsevol 

sistema operatiu domèstic, sinó que són SSD, de major tamany i que requereixen d’un 

sistema de backups especial. Com ja s’ha esmentat amb anterioritat, els arxius que en 

resulten són de gran tamany, per fer-se una idea, tot el curtmetratge (amb escenes bones 

i dolentes ) ocupa al voltant dels 1600GB, per la qual cosa resulta necessària la 

disponibilitat d’espai i equip per poder treballar amb tranquil·litat. 

Amb això es procedeix a l’explicació esquemàtica dels workflows diferents al projecte: 
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Taula. 5.8.1.1. Esquema del workflow realitzat per la portada 
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Taula 5.8.1.2 Esquema del workflow usat a la postproducció dels VFX 
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Taula 5.8.1.3 Esquema workflow realitzat dels crèdits finals 
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5.8 Processos i softwares utilitzats 

Com s’ha esmentat al llarg dels punts anteriors i pel tema que envolta la base del 

projecte, la gran majoria de tasques s’han realitzat durant el procés de postproducció del 

curtmetratge, per la qual cosa, s’ha hagut de mesclar la utilització de diferents softwares 

i tècniques estudiades durant el grau per acabar realitzant un producte final en harmonia 

amb tots els elements que el formen. 

Autodesk Maya: Software usat en dos processos del projecte, per a la creació del 

goril·la i per a la composició de l’escena final. 

NukeX: Programa usat per a fer el tracking en tres dimensions del pla final i l’export 

fotograma a fotograma de l’escena final. 

Adobe After Effects: Software utilitzat per a la realització dels efectes que contenen les 

imatges dels crèdits finals. 

Final Cut: Programa usat per a fer el muntatge dels crèdits finals. 

Adobe Photoshop: Software de disseny usat per a la realització de la portada i tipografia 

del curtmetratge. 

Microsoft Word: Usat per a la redacció de la memòria, l’estudi de viabilitat i l’annex 

del projecte. 
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6. Possibles ampliacions 

Amb el projecte realitzat hi ha varis factors que fan que existeixi la possibilitat de 

realitzar ampliacions. Es té la intenció de realitzar una imatge d’VFX digital per a 

l’escena de la sala de proves final, on aparegui un conducte sanguini de l’interior del 

cos, amb cèl·lules que de sobte mostren un moviment direccional accelerat; com per 

exemple la pel·lícula Requiem for a dream, a la qual apareix una imatge similar; perquè 

s’emfatitzin els instants als quals el protagonista rep electro-xocs. 

La història presentada, conté un inici i un final, però hi ha un abans i un desprès de cada 

societat fictícia mostrada. Es poden realitzar varis guions addicionals que siguin 

ampliacions de la mateixa història, fets que podrien allargar el curtmetratge fins a un 

migmetratge (gènere quasi bé no practicat) o un llargmetratge, fets com podrien ser el 

que li passa a la mare d’en Kip, com viu la societat amb màscares d’animals més 

detalladament o allargar l’estància del protagonista capturat. 

Degut a falta de gràfica de l’equip usat per a la realització del projecte, no s’ha pogut 

realitzar un render complert del pèl, per la qual cosa és un factor que podria realitzar-se 

en un futur i amb un equip més potent o usant una granja de render. 

L’idioma del curtmetratge es el castellà, i una fixe ampliació del projecte serà la 

posterior traducció dels diàlegs a l’anglès perquè l’abast del curtmetratge esdevingui 

més elevat en quant a comprensió del possible públic. 
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7. Altres Tasques realitzades 

Tot i les tasques ben diferenciades que ha realitzat cada un dels membres de l’equip, no 

només s’ha dedicat les hores a cada tasca individual, si bé el projecte de l’alumne en 

qüestió és desenvolupat en gran part a la postproducció del curtmetratge, també s’ha 

realitzat una gran feina de suport a l’equip d’art, ajudant en la neteja del estat desastrós 

dels sets en alguns casos, també s’ha realitzat individualment el muntatge de la màquina 

usada a l’escena de la sala de tortures, reunint gran part del material clínic que apareix, 

netejant i realitzant el muntatge dels sets.  

 

Fig. 7.1. Equip de neteja: Marc Oliva, director, Oriol Martínez, DOP, Carlos Garcia, cap d’VFX. 

 

 

Fig.7.2 Màquina muntada per a l’atretzzo de la sala final del curtmetratge. 
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Durant la gravació del curtmetratge , tal i com apareix reflectit al pla de rodatge i 

planificació, s’ha realitzat part de la feina actuant com a operador de càmera realitzant 

tots els plans captats dels personatges per als crèdits, el zoom in de Kumar dins de la 

gàbia quant diu la frase: “ tengo que salir de aquí”. A l’escena de la tortura final s’ha 

gravat, el primer pla de l’estómac d’en Kumar amb els elèctrodes connectats, els plans 

recursos que apareixen i els plans referents a la composició 3D realitzada al projecte, 

també els plans frontals del Ciervo carnicero entrant a la sala de cadàvers,  També s’ha 

realitzat tasques d’elèctric, ajudant a la direcció de fotografia i com a ajudant de 

producció quant ha resultat necessari en busca de personal, material o el que fos 

necessari per a la fluïdesa del desenvolupament dels fets. 

Des de la creació de la idea fins a l’obtenció del producte final, que avarca un període 

de temps entre octubre i maig, s’ha estat present en la gran majoria de processos de 

creació d’aquesta peça audiovisual, per la qual cosa la inversió d’hores a banda de les 

dedicades al projecte individual, queda reflectida no tan sols en l’aspecte visible, sinó en 

la base d’experiència del propi alumne. 

 

Amb això es vol esmentar que a banda de tot el procés acadèmic individual de 

realització del projecte, s’han realitzat tasques afegides, que han requerit hores de feina 

tot i tenint en compte que el temps és vital i escàs. 

Per a l’elaboració de cinema, resulta necessària una base econòmica sòlida per a poder 

reunir tots els recursos materials i humans necessaris per a cada departament i per al 

desenvolupament de tot en si; i tot i ser un projecte de baix pressupost, s’ha hagut de 

realitzar una inversió elevada dins de les possibilitats dels integrants que ha valgut la 

pena degut al resultat. 



Conclusions 73	  

8. Conclusions 

Resulta important reconèixer que sense l’ajuda de les persones mencionades durant el 

transcurs del projecte, no hagués estat possible la seva realització. 

Acadèmicament és un projecte que aporta al realitzador nous conceptes que coneixia 

teòricament però que fins ara no havia tingut la oportunitat de portar a la pràctica. Ha 

resultat un repte adequat per a un alumne que finalitza un grau de mitjans audiovisuals 

tot i acceptant l’elevació del nivell envers el que s’imparteix a les assignatures d’aquesta 

branca, el 3D, la qual, en una opinió personalitzada haurien de ser més extenses degut a 

la importància que està adoptant aquest sector dins el món professional. 

A nivell tècnic s’han adquirit nous hàbits i  tècniques per a la producció d’efectes 

especials,  la complexitat i les hores que s’han de dedicar a crear un efecte visual que 

requereixi l’ús de les tres dimensions, necessita de la participació d’un grup de persones 

i és una feina molt extensa per un sol realitzador. 

La competència dins aquest sector és elevada i cada vegada és més fàcil l’accés a 

softwares pirates d’ús domèstic, existeixen vídeo-tutorials per iniciar-se i avançats i 

amb la predisposició d’un mateix es pot arribar a dominar un programa en la seva 

totalitat de manera autodidacte.  

És per tothom coneguda l’expressió de que el cinema i el món dels audiovisuals és 

tancat i selectiu, gràcies al projecte l’alumne ha aprés el tracte adequat amb un equip 

ampli de persones que realitzen una producció conjunta, amb idees i maneres de veure 

les coses diferents. 

Els objectius individuals del projecte han estat assolits satisfactòriament; com a grup es 

pretén presentar el curtmetratge a diferents festivals del format, per la qual cosa el que 

s’espera és l’acceptació d’aquest i la possible difusió que suposaria que sorprengui 

l’espectador tal i com s’espera del projecte conjunt. 

En referència al timing, s’ha de considerar que la primera matriculació del projecte de 

final de grau, atorga un temps relativament reduït per a la realització i la confecció del 

mateix, per la qual cosa ha resultat indispensable la petició d’una ampliació de la data 

d’entrega degut a la falta d’hores per arribar a temps.  
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La planificació n’és bàsica, més encara quant les tasques a realitzar són tantes amb un 

equip reduït.
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