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Resum: aquest treball de final de grau mostra el procés d’elaboració i creació d’un
videoclip musical. Hem volgut abordar totes les fases que son necessàries per generar un
producte audiovisual professional, per aquest motiu hem utilitzat els mecanismes i
tècniques de treball recurrents en la preproducció, producció i postproducció del projecte.
Hem volgut mostrar a través del producte final, quina capacitat narrativa pot adquirir una
cançó i com un producte visual pot reforçar el missatge d’una peça musical. El projecte
s’ha realitzat sense una font de finançament determinant la qual hagi permès obtenir una
gran varietat de recursos. Finalment, hem elaborat una estratègia de llançament per poder
promocionar el nostre treball i ajudar l’artista amb la seva comunicació a les xarxes
socials.
Paraules clau: Videoclip, estereotips, burgesia, ruralisme, família.
Resumen: este trabajo de final de grado muestra el proceso de elaboración y creación de
un videoclip musical. Hemos querido abordar todas las fases que son necesarias para
generar un producto audiovisual profesional, por este motivo se han utilizado los
mecanismos y técnicas de trabajo recurrentes en la preproducción, producción y
postproducción del proyecto. Hemos querido mostrar a través del producto final, qué
capacidad narrativa puede adquirir una canción y como un producto visual puede reforzar
el mensaje de una pieza musical. El proyecto se ha realizado sin una fuente de
financiación determinante que haya permitido obtener una gran variedad de recursos. Por
último, hemos elaborado una estrategia de lanzamiento para poder promocionar nuestro
trabajo y ayudar al artista con su comunicación en las redes sociales.
Palabras clave: Videoclip, estereotipos, burguesía, ruralismo, familia.
Abstract: this final degree project shows the process of making and creating a music
video. We wanted to address all the phases that are necessary to generate a professional
audiovisual product, for this reason we have used the mechanisms and techniques of
recurring work in the pre-production, production and post-production of the project. We
wanted to show through the final product, what narrative ability a song can acquire and
how a visual product can reinforce the message of a musical composition. The project has
been carried out without a decisive source of funding which has made it possible to obtain
a wide variety of resources. Finally, we have developed a launch strategy to promote our
work, and help the artist with his communication on social media.
Keywords: Video clip, stereotypes, bourgeoisie, ruralism, family.
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1. Introducció
El videoclip és una producció visual que permet narrar una història o donar imatge a una
peça musical. És un format que sempre ha anat lligat amb el món del cinema, però que es
va popularitzar en les dècades dels anys 70,80 i 90 on els artistes l’utilitzaven per
promocionar les seves cançons a la televisió. Amb l’arribada d’internet les produccions
de videoclips van augmentar considerablement per la possibilitat de publicar contingut
audiovisual sense necessitat de recórrer als mitjans tradicionals.
En aquest context de popularització del videoclip va sorgir l'oportunitat de realitzar una
producció audiovisual amb aquest format per un cantautor emergent. Un projecte que
havia de complir amb els requisits principals d’una narració cinematogràfica, però que
s’adaptés amb el ritme i estil de la cançó. Amb tots aquests factors hem volgut demostrar
la nostra capacitat d’elaborar i crear projectes audiovisuals de qualitat.

2. Objectius
El que busquem en aquest videoclip es posar en pràctica els coneixements adquirits al
llarg de la carrera i aconseguir crear un videoclip professional per un cantautor. La cançó
de l’artista tracta de la incomoditat que genera un noi rural en un dinar formal d’una
família adinerada. Per una banda representa la simplicitat del món rural i les formes
informals i per altra banda, representa la vida luxosa i les formes de fer més
protocol·làries.
En la petita història del videoclip hem intentat representar les barreres d’aquests dos mons
i de la incomoditat que es crea quan s’ajunten en una situació quotidiana com pot ser un
dinar. Hem volgut plasmar l’essència de la cançó mostrant les diferències entre el món
rural i el món burgés. Dues classes que semblen distants però que finalment s’acaben
unint, mostrant la felicitat a la que poden arribar les persones quan eliminen els prejudicis
i no basen la vida en els diners o en les aparences, sinó en gaudir dels petits moments
rodejats de la gent que estimes
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3. Fitxa completa del projecte
Títol
Gènere
Format
Duració
Públic Objectiu
Difusió

El Convidat
Comèdia familiar
Videoclip
4 minuts i 3 segons
Tots els públics
Youtube

4. Sinopsi
El David és un jove que ha de visitar la família de la seva xicota per primera vegada. Tot
i que és un noi molt segur d'ell mateix, és conscient de la diferència entre les dues famílies,
ell prové d'una família de pagesos molt modesta i la seva parella és d'una família
adinerada, aquesta personalitat tan oberta i informal acabarà jugant-li una mala passada
davant del pare de la noia, un home fet a l'antiga i amb unes maneres molt rectes, però la
família aprendrà una lliçó molt important del nostre protagonista, la vida és per gaudirla.

5. Proposta Argumental
El protagonista és el David, un jove pagès provinent d'una família modesta de pagesos
que es guanyen la vida cultivant el seu hort. Ja fa mesos que ha iniciat una relació amb la
Laia, la gran de les tres germanes. Ella és una noia alegre i molt diferent de la seva
família, creu en la bondat de la gent i sempre té un somriure per tothom, els dos joves
gaudeixen dels moments junts; tot i això, les famílies encara no es coneixen i avui és un
dia especial, el David coneixerà la família de la seva parella. El que sembla que ha de ser
un gran dia s'anirà complicant per moments.
El jove es lleva en un tres i no res es vesteix i marxa cap a fora, però va amb les mans
buides, sort de la seva germana que li prepara un ram de flors per portar a la família. No
és el gran present, però ell està orgullós de les flors que la seva germana tant procura
cuidar. Arranca la furgoneta i es dirigeix cap a casa la Laia, està alegre i canta per calmar
els nervis, ell és així, feliç, tot i així sap que avui és un dia diferent.
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Arriba a una gran casa on el rep la seva parella, els dos es veuen contents de trobar-se, ell
li dona el ram, la mare i el pare esperen darrere, ella és una dona alta i elegant, ell duu els
cabells engominats i té una mirada seria, observa el David de dalt a baix, sembla que no
li fan gaire gràcia els pantalons que el jove ha escollit per l'ocasió, són de color vermell i
ell sempre assegura que li porten sort, comença malament. Li estreny la mà amb força i
el fa passar, entren a un menjador molt elegant, la taula està parada i les germanes
l'esperen, el reben amb somriures, se saluden i tots prenen lloc, arriba el servei amb una
escudella ben calenta. El noi mira els coberts, n'hi ha tres de cada, algun ganivet que no
havia vist mai i tres estils de forquilla diferents, veu com la mare es posa el tovalló a la
falda i se'l penja del coll.
Comencen a dinar conversant, de moment tot va bé, està còmode i es relaxa una mica,
s'està deixant créixer la barba i li molesten les restes de caldo al bigoti i les eixuga amb
la màniga com acostuma a fer quan beu aigua al mig de l'hort, les germanes petites riuen
dissimuladament, la Laia també ho ha vist i li fa gràcia la situació, els pares es miren
estranyats, no han vist el que passava. Van acabant el primer plat, li queda una mica de
caldo i amb la cullera no el pot agafar, a casa li han ensenyat que no es deixa menjar al
plat, així que l'agafa i se l'apropa a la boca xarrupant el líquid que quedava, el pare i la
mare es miren incòmodes, ells han après des de petits que el plat no s'aixeca de la taula.
Mentre el pare torna a iniciar una nova conversa, arriben el postres. Al David el dolç el
torna boig i els ulls se li il·luminen en veure arribar un pastís de nata, la família encara
no ha començat i ell ja s'està enduent l'últim tall a la boca. Menja amb gran entusiasme i
ja fa dos talls que ni tan sols utilitza els coberts, això fa molta gràcia a les germanes
petites, que riuen de les maneres de fer del noi, a l'altra banda de la taula el pare nega amb
el cap mentre creuen mirades amb la seva dona.
Està molt tip, tot i que la situació no està anant com esperava, el dinar estava deliciós. El
David ha menjat molt, si estigués a casa aniria cap a l'hamaca fer una petita migdiada
abans de desparar taula; tanmateix, la conversa no s'ha acabat, li pesen els ulls, la Laia
molt observadora sap com és el David, l'agafa de la mà i se l'endú a fora el pati, deixant
el seu pare amb la paraula a la boca.
El David i la Laia seuen a un banc del jardí, el noi agafa la guitarra i canta una cançó, ella
el mira tendrament, li encanta sentir-lo cantar, des de la finestra els pares miren amb
atenció. Les germanes petites surten a fora atretes per la música, es disposen a cantar amb
la parella, la mare comença a riure, ja fa temps que no fan gaires coses juntes les tres
germanes, la mare està molt contenta de veure que s'ho passen bé. Juguen a fet i amagar,
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després a fer bombolles de sabó, la mare i el pare que fa estona que miren decideix baixar
a jugar amb les seves filles. Els 5 juguen a petar bombolles, els pares s’ho passen bé. Es
passen la tarda jugant, el pare mira el David i sense dir res li posa la mà a l'espatlla, és la
seva manera de dir que l'accepta, feia temps que no jugava amb les seves filles i l'aparició
d'aquell noi tan alegre li ha recordat als temps on tots estaven més units, està content
jugant amb elles, ha fet a amagar, a fer mímica, fins i tot al joc de les cadires. El que
semblava un dinar per oblidar s'ha convertit en un dia que recordaran sempre.

6. Tractament narratiu
Per narrar la història de la cançó hem utilitzat els elements principals d'una narració: els
personatges, el conflicte, l'inici, el desenvolupament i el desenllaç. Hem volgut seguir de
forma lineal amb la lletra de la cançó1, però en alguns fragments hem vist que la millor
opció era desmarcar-se per fer el videoclip més tranquil i comprensible.
La història comença en una masia on veiem el protagonista despertar-se. Volem que el
cantant sigui l'actor principal, ja que ha format part del món rural tota la vida. El
personatge ens l'imaginem com una persona alegre, a través del seu vestuari ens interessa
mostrar la seva procedència, amb roba molt informal, barba i cabells despentinats. La
masia volem que sigui de pedra i amb animals voltant lliures per davant, només en veure
les primeres escenes l'espectador ha de comprendre qui és el protagonista, però sobretot
d'on ve.
L'habitació i el lavabo han de ser molt modestes, no volem que es vegi un bany modern,
sinó un petit mirall i una pica que representen molt més l'ambient del protagonista. La
seva germana tot i ser un personatge secundari, remarca aquesta ubicació rural amb el
contacte amb la natura, a més en aquesta escena també volem tornar a remarcar la façana
de la masia, així com mostrar aquesta ubicació natural.
La furgoneta no apareix per casualitat, necessitem un vehicle per mostrar el desplaçament
i hem pensat que una furgoneta lliga amb el personatge principal. Aquesta escena és una
excusa per mostrar el paisatge rural i ajudar a l'espectador entendre millor el personatge.
Es desplaça per camins de carro envoltats de camps de conreus.

1

Referència Lletra de la cançó. Annex. Pàgina 38.
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Per representar la situació de la família volem una ubicació que en la primera escena ja
es comprengui un entorn completament diferent, amb un gran jardí verd i un bonic
habitacle
Els personatges de la família han de mostrar posat molt recte, han d'anar vestits amb roba
elegant, però moderna. Els pentinats han de seguir la mateixa línia, la dona ben pentinada
i l'home amb el cabell engominat i la barba ben perfilada. La filla més gran ha de ser jove,
atractiva i rossa com la mare, amb una roba moderna, un vestit o un pantaló ample i una
brusa blanca. Pel que respecta a les filles petites no veiem tan important que la roba sigui
elegant, han d'anar formals, però sense exagerar, això si, volem que estiguin pentinades
amb cues o trenes.
Al menjador és on es desenvolupa el conflicte principal, ens agradaria un menjador que
a simple vista transmeti elegància; una taula amb copes, coberts, plats elegants i al fons
de la sala una llar de foc.
Durant el dinar la família serà atesa pel servei, que es vestirà amb la indumentària
estereotipada, per contraposar la realitat del nostre protagonista amb la família. Les
escenes d'aquest àpat seran per acabar de confirmar a l'espectador la diferència entre els
dos mons, així com ho fa la lletra de la cançó. Volem crear situacions ordinàries que en
l'àmbit del dinar se sentin incorrectes i incomodes, però sempre cuidant el protagonista i
no fent-lo semblar un mal educat.
En aquestes escenes el paper dels pares serà el d'antagonista, on els mostrarem molt
tancats i plens de prejudicis, tot i això, hem de realitzar-ho a través de situacions i sense
utilitzar el diàleg.
Un cop el dinar finalitzi vindrà el desenllaç del videoclip, on buscarem humanitzar els
pares i alliberar-los de la situació d'antagonistes, volem profunditat a través de les mirades
i finalment de les accions. En aquest desenllaç és quan es plasmarà la bondat del David i
la seva bona relació amb la Laia, on es veuran enamorats i en perfecta sintonia. També
mostrarem com el David és una notícia positiva per la família, ja que fa que estiguin més
units, i això serà plasmat a través d'una cosa tan simple i a la vegada tan important en les
famílies com és jugar i riure amb els més petits.
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7. Guió literari

1.EXT. MASIA. DIA
Observem una masia, volten gallines i davant hi ha una
furgoneta aparcada.

2.INT. MASIA. DIA
El David (23) es desperta per la llum del sol, s'incorpora
al llit amb cara d'adormit, es frega els ulls i s'incorpora,
s'aixeca i es renta les dents.

3.EXT. MASIA. DIA
La germana del David, l'Esther (25), rega les plantes que
tant li agrada cuidar, el noi surt per la porta, s'abracen
i la noia el pentina, després li dóna un ram de flors, li
desitja molta sort i s'acomiada, ell continua caminant amb
el ram a les mans, puja a la furgoneta i arrenca.

4.EXT. CAMÍ DE CARRO. DIA
El noi condueix la furgoneta per camins de carro passant pel
costat de diversos camps verds, mentre canta i mira per la
finestra, està content.

5.EXT. CASA GRAN. DIA
Arriba a una gran casa, baixa de la furgoneta i es dirigeix
cap a l'entrada amb un ram de flors, La Laia (22) surt
corrents a rebre'l, els dos s'abracen i ell li dóna les
flors, al darrere l'esperen el pare (42) i La mare (40) el
miren de dalt a baix i el pare posa una cara estranya en
veure que va vestit amb pantalons vermells, no diu res i
entren.

6.INT. MENJADOR. DIA
Entra al menjador, és molt elegant, saluda a les dues
germanes petites (8) i (10), la noia deixa el ram a un gerro,
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seuen i arriba l'assistent amb la sopera i comença a servir
plats.

7.INT. MENJADOR. DIA
La mare es posa el tovalló a la falda i ell se'l penja del
coll de la camisa i comença a menjar. La família menja mentre
parlen, el noi s'eixuga el bigoti amb la màniga, les dues
germanes ho veuen i riuen dissimuladament, la xicota també
ho ha vist i riu amable, els pares es miren estranyats, els
plats es van buidant de sopa, el noi s'endú el plat a la
boca i s'acaba tota la sopa, el pare i la mare es miren
incòmodes, el servei retira els plats i porten el segon.

8.INT. MENJADOR. DIA
La mare crida l'assistenta perquè retiri els plats, a
continuació porta el postres, un pastís, el jove es fica
molt content, li encanta, abans que ningú hagi acabat ell ja
està repetint, menja amb gran entusiasme, agafa els talls
amb les mans i els ulls il·luminats d'emoció, les germanes
els fa molta gràcia i riuen de l'actitud del noi, els pares
mengen tranquil·lament i miren amb incredulitat davant les
maneres del noi, acaba el pastís i li pesen els ulls,
mentrestant la família manté una conversa activa, la noia
també està cansada, l'agafa i se l'enduu a fora, la família
els mira sorpresos i el pare s'indigna que el deixin a mitja
historieta.

9.EXT. JARDÍ. DIA
Els dos joves seuen a l'exterior de la casa, el noi agafa la
guitarra i canta una cançó, la noia se'l mira tendrament
mentre segueix el ritme amb el cap, i canten. Les germanes
els veuen i corren cap a ells, els pares han sortit al jardí
i seuen en un sofà, el David i les germanes juguen a tocar
i parar, a la mare li fa gràcia, però el pare continua
molest, més tard juguen a fer bombolles de sabó, al pare li
fa gràcia veure les seves filles passant-ho bé, la mare ho
nota i l'agafa de la mà i l'aixeca del sofà, portant-lo on
estan tots, ell posa la mà a l'espatlla del David, fent-li
un somriure de complicitat, i els cinc juguen a fer
bombolles, mímica i finalment també juguen al joc de les
cadires.
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8. Guió tècnic

Seqüència Pla

Tipus de pla i
enquadrament

1

1

Pla general

Es veu la casa amb
un gall voltant, se
sent el gall cantar.

-

estàtic

2

2

Primer pla

El noi es rasca els
ulls

David

estàtic

2

3

Pla general

S’incorpora al llit

David

segueix el
moviment
d’aixecar-se

2

4

Pla detall

Posa pasta de dents
al raspall

David

estàtic,

2

5

Primer pla

Es renta les dents

David

estàtic, enfoca el
mirall,
personatge
desenfocat

2

6

Pla general

Baixa les escales,
ben vestit

David

El segueix pel
davant, acció
amb càmera
lenta

3

7

Pla general

Surt fora de casa

David, la
família
observa

Moviment
panoràmic
horitzontal

3

8

Primer pla

La germana li dona
un ram de flors

David, mare

Estàtic darrere el
protagonista

3

9

Primer pla

La mare l’acaba de
pentinar

David,
germana

Estàtic darrere,
el protagonista

3

10

Pla general

El David es dirigeix David,família
a la furgo, es
despedeix de la
família

La càmera el
segueix pel
darrere.

3

11

Primer pla

Seu a la
furgoneta, entra el
pare posteriorment

David, pare

Enfoca primer el
David, quan
entra el pare fa
un transfocus
cap al pare.

3

12

Pla detall

La furgo arrenca

furgo

Pla detall de com
arrenca la roda

12

Acció

Personatges

Moviment
càmera

4

13

Pla general

La furgo en marxa
pels camins

furgo

Panoràmica
seguint la furgo

4

14

Pla general

Furgo passa per
camps

Furgo

dron seguint la
furgo pel
darrere, enfocar
els paisatges.

4

15

Primer pla

David cantant

David

Càmera estàtica

4

16

Pla general

Furgo passa per
camps

Furgo

Dron la segueix
pel davant

4

17

Primer pla

mirant per la
finestra

David

Estàtica.

5

18

Pla general

La furgo arriba a
l’entrada de la casa,
el David obre la
porta

David

Dron, moviment
grua dolly,
Primer enfoca la
casa, baixa fins
l’alçada de la
porta de la furgo,
surt el David

5

19

Primer pla

El David es dirigeix David
a l’entrada de la
casa amb el ram de
flors

Steady cam , la
càmera el
segueix pel
darrere.

5

20

Primer pla

Surt la noia
corrents a rebre’l

Laia

Estàtica, càmera
lenta

5

21

Primer pla

El David i la noia
s’abracen

David i Laia

Moviment
circular amb la
parella

5
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Pla general

Cara cara pare nena
i David

Pare i David

Estàtic

5

23

Primer pla

David dona la mà al David
pare

Segueix l’acció

5

24

Primer pla

El pare el mira de
dalt a baix, es fixa
en els pantalons
vermells

Pare

Estàtic

5

25

Pla detall

Es donen les mans

Pare i David

Estàtic.

6

26

Pla mig, des de
darrera

Entra a una sala

David

segueix mentre
entra per la porta

6

27

Primer general

Saluda als membres David,
de la família
germanes i
mare

13

segueix l’acció

6

28

pla zenital de la
taula

La noia deixa el
ram al mig

Laia

6

29

pla general

La família seu a la
taula

família

6

30

pla mig

El noi també seu a
la taula

David

Estàtic.

6

31

pla general

A comencen arribar
plats

Tots

segueix l’acció
donant voltes a
la taula.

7

32

pla detall

Li posen una sopa
davant

David

Estàtic.

7

33

primer pla

La mare es posa el
tovalló a la falda

Mare

Estàtic.

7

34

primer pla

El David es posa el
tovalló al coll i
comença a menjar

David

Estàtic.

7

35

primer pla

Pare menja

Pare

Estàtic.

7

36

pla detall

Germà menja

Germana

Estàtic.

7

37

primer pla

S'eixuga la sopa del
bigoti amb la
màniga

David

Estàtic.

7

38

pla mig

Els dos germans
riuen disimulant

Germanes

Estàtic

7

39

primer pla

El mira i riu amable Laia

Estàtic

7

40

pla mig

Els pares es miren
estranys

Estàtic

7

41

pla detall

Plats de sopa vuits

7

42

pla general

La família va
acabant el plat

Família

Estàtic

7

43

primer pla

El noi s'endú el plat
a la boca i beu la
sopa

David

Estàtic

7

44

pla mig

El pare i la mare es
miren incòmodes

Pares

Estàtic

8

45

pla general

Retiren els plats i
porten el segon

Tots

Estàtic

8

46

pla general de la Conversen
taula

Tots

Gir al voltant de
la taula
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Pares

Estàtic.

Estàtic

8

47

primer pla

Parla amb lo boca
plena

David

Estàtic

8

48

primer pla

El pare fica cara de
enfadat

Pare

Estàtic

8

49

pla detall

Agafa amb força el
cobert

Pare

Estàtic

8

50

primer pla

Mare està
incòmode

Mare

Estàtic

8

51

pla mig

Novia el mira i riu,
te la boca plena de
suc, ella li neteja
els bigotis amb el
seu tovalló.

David i Laia

Càmera segueix
l’acció

8

52

pla general

Retiren els plats i
porten un pastis

Tots

Estàtic

8

53

primer pla

Es fica molt feliç al
veure arribar un
pastis

David

Estàtic

8

54

primer pla

Menja amb molt
entusiasme

David

Estàtic

8

55

pla detall

El plat es buida i
s’omple ràpidament

8

56

pla mig

Menja amb les
mans

David

Estàtic

8

57

pla mig

Les germanes es
miren i riuen d’ell

Germanes

segueix acció
càmera

8

58

Pla detall

Agafa una mica de
nata amb el dit

David

Estàtic

8

59

Pla mig

Li posa nata a la
punta del nas de la
noia

David i Laia

La càmera
segueix l’acció.

8

60

Primer pla

El noi està molt tip David
i mostra una cara de
son

Moviment de
mareig amb la
càmera

8

61

Pla general

La família està
tenint una conversa
activa

Moviment
circular al
voltant de la
taula
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Efecte de
velocitat on es
vegi com menja
molt ràpid

Família

8

62

Primer pla

El noi li pesen els
ulls

8

63

Pla mig

La noia se'n adona i David i Laia
se l’enduu fora de
la taula

càmera lenta.

8

64

Pla general

La família els mira
sorpresos.

Família

Estàtic.

9

65

Pla general

El noi i la noia
seuen a l’exterior
de la casa

David i Laia

Estàtic

9

66

Primer pla

El noi agafa la
guitarra i comença
a cantar la cançó

David

Segueix l’acció

9

67

Pla detall

Pla detall de la
guitarra

Guitarra

Estàtic

9

68

Primer pla

La noia se’l mira
tendrament i riu

Laia

Estàtic

9

69

Pla general

Noi canta i la noia
se’l mira seguint el
ritme

David i Laia

Travelling
circular

9

70

Pla general

Els pares se’ls
miren des de la
finestra.

Pares

estàtica, la
càmera es troba
fora la finestra

9

71

Primer pla

La mare se li
escapa un riure, el
pare la mira

Pares

Estàtic

9

72

pla general

Els germans surten
corrents cap a la
parella

Germans

la càmera els
segueix pel
darrere.

9

73

Primer pla

Primers plans de
cara de tots els
protagonistes de
l’escena

David,Laia
germanes

Estàtic, seguint
l’acció.

9

74

primer pla

La mare arriba a la
rotllana somrient

mare

estàtic

9

75

Primer pla

El noi cantant més
efusivament

David

Estàtic

9

76

Pla detall

El pare deixa
l’americana a una
cadira

Pare

Enfocar la
cadira, fer
transfocus de
quan marxa
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David

Estàtic.

9

77

primer pla

El pare arriba a la
rotllana i li posa la
mà a l’espatlla del
noi

Pare i David

Seguiment de
l’acció.

9

78

Pla general

Els personatges
riuen i canten,
juguen etc..

Personatges

Estàtica

9

79

Pla general

Juguen al joc de les
cadires.

Personatges

Dron zenital al
centre de la
rotllana, va
pujant i fa una
panorámica
vertical per
enfocar el
paisatge.

9. Tractament audiovisual
9.1.

Preproducció

A l'hora de fer el videoclip hem tingut en compte el fet que en un videoclip no hi ha so,
per tant, hem buscat actors provinents del teatre, acostumats a exagerar les seves
reaccions, per tal que les situacions i emocions quedin representades de forma clara.
Creiem que hem aconseguit el que buscàvem, ja que els diferents actors mostren què
volen representar els seus personatges en cada moment.
Un altre factor que hem tingut en compte és el vestuari. En el cas de la família hem
considerat oportú que vesteixin roba elegant, però sense caure en la vestimenta formal
d'home i de dona. Hem pensat que és un dinar i tampoc calia exagerar tant la situació,
hem vist més convenient una roba elegant, sense sobrepassar el límit. En canvi, amb el
David hem actuat diferent, pel fet que volíem mostrar els seus orígens a través de la roba,
hem pensat que l'estil de camisa quadrava amb l'intent del jove de ficar-se elegant. Una
camisa deslluïda i de "coll de mao", les quals són utilitzades en ambients més informals.
Hem inclòs una referència que el cantant ens va demanar, i són els pantalons vermells,
mateix color que el seu pare va fer servir el dia que va anar a conèixer la família de la
seva mare, i també van causar cert desconcert entre la família de la mare. Ens va agradar
la referència i vam decidir introduir-la en el vídeo, ja que pensàvem que a part d'un record
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divertit pel cantant quadrava molt amb el nostre personatge protagonista. Per últim
vestuari tenim el de l'assistenta de la família, en aquest cas hem decidit emprar un vestuari
exagerat per a simplificar les coses. En ser un videoclip hem pensat que podria ser
complicat comprendre qui era o què feia la dona, i hem decidit que el vestuari era una
bona forma d'identificació, per això hem optat per un vestuari tradicional i molt
estereotipat.
Pel que respecta a la decoració hem volgut fer una taula amb classe, fent servir diversos
estils de coberts i copes, en un menjador elegant amb decoració tradicional, per crear
sensació d'estar en una gran casa, també la distribució de la taula on els personatges estan
asseguts de forma lògica, amb el jovent a una punta, les nenes a l'altre i finalment la
parella dels pares al cap de taula, on s'acostuma a col·locar l'amfitrió. A la zona del jardí
hem fet servir molt poca decoració, ja que volíem desmarcar les escenes per sensacions.
Per l'escena del dinar la decoració està molt carregada, perquè el dinar és incòmode,
volíem recrear aquesta sensació en l'espai i que s'encomani a l'espectador. En canvi, quan
la cosa comença a ser més fluida hem traslladat l'acció a l'exterior, en aquest cas el jardí,
un espai obert, més tranquil i on els personatges se senten més alliberats. La localització
de gravació ha sigut ideal, ja que a part de l'espai per gravar hem comptat amb unes grans
vistes de la muntanya, alliberant l'espai tancat i donant amplitud al punt de vista de
l'espectador.

9.2.

Producció

En realitzar el videoclip hem volgut donar importància a la il·luminació amb la qual hem
tractat els diferents personatges. A l'hora de gravar vam utilitzar dos focus amb bombetes
de diferent il·luminació. A la banda que il·luminava els pares hem fet servir una llum
freda, amb una bombeta blanca. Però a la banda de la jove parella hem usat una llum més
càlida. Amb això el que hem buscat és ajudar a representar aquesta diferència entre les
dues parelles, la de joves i la dels pares. On els segons tenen una llum més adequada a la
seva actuació durant l'àpat, de la mateixa manera que la seva actitud, freda. Mentre que
en el cas del David i la Laia hem buscat una comoditat i una llum més agradable a través
dels tons càlids.
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En el videoclip hem tingut molt en compte la dificultat per expressar situacions i
emocions sense parlar, per tant, hem fet ús de primers plans. Creiem que així podem
captar millor les expressions facials dels protagonistes i entendre com se senten en tot
moment. Aquests primers plans els hem trobat imprescindibles per aportar estructura a la
trama i poder desenvolupar més profundament els personatges, tot i això, no hem volgut
abusar-ne, ja que volem donar importància a les localitzacions on es duen a terme les
escenes, ja sigui el menjador, on a través de plans generals volíem mostrar la seva
elegància o com en l'exterior, on el gran espai ens convidava a buscar plans més oberts
per tal de poder captar millor la magnitud de l'espai, així com poder donar més
protagonisme al paisatge que ens acompanya.
Parlant del paisatge, també li hem volgut donar una certa importància. No només en la
seqüència final del videoclip, on mostrem la localització de la casa, sinó també en el
viatge del protagonista fins a la casa on és convidat, mostrant els paisatges rurals que
envolten el seu trajecte per tal d'ubicar millor la seva procedència. Hem volgut que el
paisatge ajudi a entendre les situacions que viuen les dues famílies, per entendre les seves
diferències, una envoltada de conreus i l'altra al mig de la natura, rodejada de
tranquil·litat. La utilització del dron ens ajuda a aportar un punt de vista diferent, el qual
suma un plus de qualitat tècnica i originalitat, dotant el videoclip de més professionalitat.

9.3.

Postproducció

Referent al color, hem utilitzat colors càlids i vius, buscant crear un ambient familiar,
pilar fonamental del nostre videoclip. Hem cregut oportú que la temàtica de la cançó
propiciava a crear un videoclip viu i alegre. Per això hem descartat fer servir plans foscos
o contrastats en els moments de tensió, ja que trencarien amb l'estètica i la intencionalitat
de la cançó i del videoclip.
Respecte al muntatge aquest ha anat subordinat al ritme de la música, intentant fer que
acompanyi sempre l'acció, creant harmonia entre el que es veu i el que se sent, així com
vincular l'acció amb la lletra, on el que s'està cantant es pugui relacionar amb el que es
veu en pantalla. Tot i això, quelcom que hem volgut tenir en compte és fer-ho sempre que
sigui possible, sense deixar de banda la importància d'explicar la història amb sentit i en
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l'ordre adient, mostrant el que trobem oportú per fer que la història sigui comprensible
per tothom. L'última escena amb dron, la qual s'enllaça amb els crèdits, l'hem dut a terme
d'aquesta manera per fer una metàfora que la cançó ja acaba, un cop la història finalitza
marxem de l'acció i allunyem el nostre punt de vista sobre ella, recalcant que ja ha
finalitzat però d'una forma diferent, i passem de l'acció cap als crèdits, cap al
reconeixement d'aquella gent que ha participat i ha format part de la creació del vídeo,
hem considerat oportú realitzar-ho d'aquesta forma, ja que molts cops es tendeixen a
deixar de banda els crèdits un cop el vídeo acaba, amb aquesta forma volem fer que
l'espectador es quedi i continuï mirant fins al final.

10.

Memòria visual

Per dur a terme el videoclip hem agafat referències sobretot de grups de música, com
Manel, per tal de conèixer millor que estan fent els diferents artistes catalans, així com
un grup de música ja retirat, però que en el seu moment va tenir una gran popularitat com
és La Raiz. No només ens hem volgut inspirar en altres videoclips sinó que també hem
adoptat algunes referències del film britànic Downton Abbey: A New Era, i del gènere
cinematogràfic road movie, en aquest cas de la pel·lícula Little Miss Sunshine, a
continuació us explicarem que hem adoptat de cada una.
Per inspirar la decoració de la taula i l’attrezzo pertinent hem agafat idees de Aniversari,
del grup català Manel2, em volgut buscar un menjador amb grans dimensions amb
butaques, làmpades, i coberts elegants, hem tingut en compte que el grup adopta una
estètica més clàssica i nosaltres ens volíem mantenir en l'actualitat, el paper del majordom
també ha sigut útil per veure com havia d'actuar l'assistenta de la família. A part de per
motius estètics vam visionar el vídeo per inspirar moviments de càmera i plans que
posteriorment vam gravar.3
Per l’attrezzo també hem utilitzat alguna referència del film homònim a la sèrie britànica
Downton Abbey4, ens ha ajudat per saber com volíem el menjador i la taula i intentar

2

Manel (2011) Aniversari (Cançó). A 10 milles per veure una bona armadura. Warner Music.
Referències d’attrezzo. Annex pàgina 39
4
Curtis, S. (Director). (2022). Downton Abbey: A New Era [Pel·lícula]. Universal Pictures.
3
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plasmar aquesta sensació que desprèn la sèrie d'elegància, en aquest cas també tenim una
obra inspirada en èpoques anteriors i nosaltres buscàvem modernitat.
A més la sèrie també ha servit per inspirar la localització, ja que en ella podem observar
grans jardins, i cases molt elegants, i és el que hem decidit buscar pel nostre videoclip,
un casa elegant amb un jardí de grans dimensions5. Per inspirar paisatges i localitzacions
també ens ha servit d’ajuda el videoclip de La Raiz6 per la seva cançó Elegiré, on ens
mostren una història centrada en un entorn rural, en aquest cas com l'anterior està inspirat
en una època més clàssica i nosaltres volíem mostrar una història actual, al contrari de la
sèrie mencionada anteriorment, aquesta ha estat d’ajuda per entendre com volíem que
fossin les localitzacions rurals7, però a diferència d'ells hem comptat amb uns colors més
verds per no abandonar l'estil familiar i agradable del videoclip. Amb aquesta localització
rural hem agafat inspiració del gènere road movie, per tal de saber com plasmar millor
aquest trajecte del protagonista des de casa seva fins casa de la noia. Hem pensat que seria
una bona idea allargar aquest procés per tenir escenes diferents i sorprendre l’espectador,
i per realitzar aquestes ens hem inspirat en el film Little Miss Sunshine8, on una família
viatge en una furgoneta, de la mateixa manera que ho fa el nostre protagonista.

11.

Necessitats de producció.

11.1. Preproducció
11.1.1.Necessitats tècniques
Per poder generar un videoclip que compleixi els requisits tècnics professionals, hem de
poder resoldre totes les necessitats tècniques que s’han generat durant la gravació.
La primera necessitat tècnica a resoldre seria la càmera amb què s’ha gravat el videoclip.
Al tenir un pressupost ajustat, les possibilitats de poder llogar una càmera professional de
vídeo son mínimes, ja que els preus del mercat superen les nostres capacitats
5

Referències localitzacions exteriors. Annex pàgina 41
La Raíz (2013) Elegiré (Cançó). A Así en el Cielo Como en la Selva. Propaganda pel fet.
7
Referències localitzacions rurals. Annex pàgina 42.
8
Dayton, J. & Faris, V. (Directors). (2006). Little Miss Sunshine [Pel·lícula]. Fox Searchlight.
6
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econòmiques. Per tant l’opció més viable ha estat gravar el videoclip amb una càmera
pròpia de l’equip. La càmera en qüestió és una Olympus OM-D E-M1 Mark II; és una
càmera més enfocada a la fotografia que no pas al vídeo, sobretot per la mida del seu
sensor M4/3, que pateix en situacions de poca llum. Tot i així la càmera té unes certes
característiques que poden generar un vídeo de qualitat. La primera característica positiva
es l’estabilització de cinc eixos que porta el cos, aquesta estabilització
ens ha permès tenir més llibertat alhora de gravar certs plans, ja que no hem estat
col·locant la càmera en tot moment sobre trípodes. Una altre característica important de
la càmera és la possibilitat de gravar 4K amb un perfil logarítmic, això ens ha permès
obtenir una resolució nítida i una imatge poc saturada i contrastada permeten una
correcció de color molt més precisa, sobretot en les ombres i altes llums.
Una característica negativa de la càmera és la limitació de gravació de 24 fotogrames per
segon. Aquest aspecte ens ha condicionat a no poder crear plans amb càmera lenta, ja que
la imatge es veia molt tallada si reduïm la velocitat de les escenes.
En aquest videoclip alternem la il·luminació exterior i interior. Amb la il·luminació
exterior són necessaris certs elements que ens permetin tenir un cert control sobre ella,
com per exemple panells reflectors. A través de contactes de l’equip hem disposat de dos
panells reflectors; un càlid i un fred. Amb aquestes dues eines hem pogut desviar la llum
del sol per il·luminar les ombres i reduir les altes llums per no generar escenes cremades.
Un altre material que hem utilitzat per a la il·luminació exterior ha sigut una tira de llum
led exterior. Aquesta tira la hem utilitzat en el moment on el noi i la noia toquen la guitarra
per poder donar un toc molt més íntim i romàntic. El problema que vam tenir amb aquesta
il·luminació és que per qüestions de producció l’escena va ser gravada amb una llum solar
força intensa la qual no deixava destacar la il·luminació led.
Amb la il·luminació interior necessitàvem poder il·luminar correctament les escenes del
dinar ja que no tenia unes entrades de llum natural molt destacables. Per fer la contra i
il·luminar correctament els personatges hem utilitzat un parell de bombetes de 50 watts
amb una temperatura de color de 5500 Kelvin. En el menjador on es produeix el dinar hi
ha una llar de foc antiga la qual hem considerat interessant poder il·luminar, per aquest
motiu hem pogut aconseguir tres focus de 12 leds cadascun amb la possibilitat de generar
una mescla de colors RGB.
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També ha sigut primordial la utilització d’un estabilitzador per la gravació dels plans en
moviment en els quals la càmera segueix l’acció. Des de l’equip disposàvem d’un
estabilitzador manual, és a dir un steady cam que funciona a través de l’equilibri entre
pesos. Tot i disposar d’aquesta eina, no hem trobat adient fer-la servir ja que és molt
dificultós tenir el control en dirigir-lo. Per aquest motiu hem buscat un gimbal amb
estabilització electrònica que permet dirigir la càmera amb moviments molt més naturals,
originals i precisos.

11.1.2.Necessitats de vestuari

Per tal de poder generar el contrast social, necessitàvem un vestuari visualment
identificable del món rural i del món burgés. El vestuari utilitzat l’han facilitat els
actors. Abans de realitzar la gravació els hi vam enviar unes referències sobre la idea que
teníem del seu vestuari, i amb la seva roba pròpia van complir les nostres necessitats.
L'únic vestuari que vam adquirir expressament pel videoclip va ser la disfressa de
l’assistenta, ja que hem necessitat una vestimenta molt estereotipada.

11.1.3.Necessitats d’attrezzo

La primera necessitat d’attrezzo que hem requerit, ha estat el menjar de l’escena del dinar.
La nostra primera idea era cuinar plats d’alta cuina per tal de mostrar la riquesa i
l’autoritat de la família burgesa. Tot i així per raons de producció i tècniques no disponíem
de l’espai per realitzar aquests plats per tant la nostra solució ha estat cuinar una escudella
que és un plat elegant i fàcil de cuinar. Les postres del dinar era un pastís precuinat.
Un altre element important ha estat la indumentària de decoració del menjador i la taula.
La vaixella que hem utilitzat l’hem pogut aconseguir del lloc on hem gravat el dinar. Al
ser una casa senyorial i antiga, disposaven de plats i coberts que donen joc a les
circumstàncies del rodatge. La decoració del menjador també era originària del lloc.
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11.1.4.Necessitats de localització

La necessitat d’infraestructura principal era les localitzacions del videoclip. Amb la
primera localització necessitàvem mostrar un entorn rural. No vam necessitar realitzar
una recerca molt exhaustiva de localitzacions, ja que el protagonista del videoclip viu en
una masia situada al mig d’un entorn natural i per tant ens servia per realitzar la primera
part del videoclip. La segona localització buscàvem una casa senyorial que fos inspirada
amb la burgesia rural. A través de contactes propers vam aconseguir parlar amb els
propietaris de Cal Bujons els quals ens van deixar tot el seu espai sense cap inconvenient.

11.2. Producció
11.2.1.Necessitats de desplaçaments

Una de les necessitats bàsiques dels dies del rodatge eren els desplaçaments que havien
de fer els actors i l’equip tècnic a les localitzacions del rodatge. En l’equip tècnic no hi
va haver inconvenients per desplaçar-se, tothom disposava de vehicle propi i no havien
de fer molt quilometratge per arribar a les ubicacions. En l’equip artístic vam haver de
coordinar els seus desplaçaments, ja que hi havia actors que no tenien vehicle propi per
mobilitzar-se. L’opció més viable era que vinguessin amb transport públic fins a Igualada
i fer una convocatòria general per desplaçar-nos conjuntament.

11.2.2.Necessitats de muntatge

El dia abans de la gravació, vam realitzar el muntatge de l’escena del dinar. Vam preparar
la taula amb tota la indumentària necessària; les estovalles, la vaixella, la decoració,
etc.Un cop vam tenir preparada l’escena vam procedir amb el muntatge de la il·luminació.
A la casa no hi havia moltes preses de corrent, però amb l’ajuda d’allargadors elèctrics
vam poder ubicar els punts de llums als llocs necessaris. Per optimitzar el temps del dia
del rodatge vam dur a terme diferents proves de càmera per veure en la pantalla com
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quedaven els plans que havíem dissenyat. En aquesta fase modificàvem la llum i
l’attrezzo en referència a l’estètica dels plans.

11.2.3.Necessitats de maquillatge

Referent amb el maquillatge, vam contactar amb una persona que domines els retocs
facials per poder maquillar els actors. Les instruccions bàsiques del maquillatge van ser:
donar color de pell als dos personatges masculins i les germanes petites i per altra banda
retocar les impureses de la mare i estilitzar-la de forma elegant. Durant el rodatge es feien
petits retocs si observàvem que el maquillatge havia desaparegut, per aquest motiu vam
requerir de la presència de la maquilladora durant tot el rodatge. També se li va habilitar
un petit espai amb miralls i bona llum perquè pogués fer millor la seva feina.

11.2.4.Necessitats de càtering

Volíem proporcionar tota la comoditat al personal que estava present en el rodatge. En
aquest sentit, vam contactar amb uns voluntaris que ens van cuinar el dinar per tot l’equip
que estava present en els dies del rodatge. Igualment, vam preparar una taula amb menjar,
begudes i cadires per si a les estones d’espera els actors o l’equip tècnic necessitava
descansar.

11.3. Postproducció

El requeriment bàsic de la postproducció era obtenir un programa d'edició de vídeo
professional. Per adequar-nos al pressupost vam fer una recerca de quins eren els
programaris que podien cobrir totes les necessitats que requeria l’edició del vídeo amb
un preu de llicència raonable. Per aquest motiu vam decidir utilitzar Davinci Resolve, un
programa de Blackmagic Design, el qual permet utilitzar gratuïtament una versió limitada
de plugins però suficient per a poder editar còmodament el nostre videoclip
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12.

Explicació tasques de l’equip.

12.1. Biel Mabras

M'he encarregat de la part de guió, producció i il·luminació. A continuació explicaré
detalladament en què ha consistit cada una d'elles.
Principalment, vam començar amb el guió, vam seure a escoltar la cançó i vam fer una
pluja d'idees de quines sensacions ens despertava, què imaginàvem quan escoltàvem la
cançó, i quines històries ens venien al cap, després de realitzar la llista em vaig posar a
ordenar idees i seleccionar les que ens cridaven més l'atenció i es podien relacionar entre
elles.
Posteriorment vaig començar a desenvolupar la història i els personatges del videoclip.
Ens vam reunir amb el meu company i li vaig exposar la idea principal, després vam
debatre i vam pensar com completar la trama, els dies següents a la reunió vaig dedicarlos a arreglar petits detalls i acabar de definir el projecte narratiu, creant els passos, els
quals posteriorment van derivar en el guió literari, sempre mantenint el contacte amb el
meu company, i escoltant totes les propostes. Finalment un cop vaig tenir el guió complet,
ens vam reunir per llegir-lo mentre imaginàvem com quedaria amb la cançó, un cop ens
va semblar adient, tocava reunir-se amb el cantant i proposar-li la idea, a partir d'aquí vaig
canviar de guió a producció.
El primer que vaig fer va ser desglossar el guió i veure quines serien les necessitats,
separant-ho en localitzacions, actors, attrezzo, vestuari i material de gravació.
El primer que vaig buscar van ser les localitzacions, miràvem de fer les parts de l'àmbit
rural en una masia, i les parts de la família en una mansió, vaig començar buscant la
masia, i després de parlar amb el cantant vam veure que podíem gravar a casa seva, ja
que la seva casa reunia tots els requisits que buscàvem, a més ell coneixia tots els camins
del voltant de casa seva i era idíl·lic per buscar llocs tranquils on poder filmar. Pel que
respecta a les localitzacions la part complicada va ser la mansió, perquè el lloguer de
qualsevol casa amb les característiques que buscàvem se sortien considerablement del
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pressupost, vaig pensar en la casa d'un amic, la qual tenia tot allò que buscàvem li vaig
preguntar si seria possible i ell va accedir.
Un cop solucionat el tema de la localització ja ens podíem centrar a buscar els actors per
cada personatge. El protagonista el vaig escriure pensant en el David, i en proposar-li li
va agradar la idea, a partir d'aquí va ser buscar la noia, ell em va comentar que coneixia
una actriu de teatre que s'ajustava al perfil del personatge. Gràcies a l'ajuda del David va
ser fàcil localitzar al pare i a les germanes, ja que són coneguts molt properes de la seva
família i vam pensar que s’ajustaven als personatges.
La part més complicada va ser trobar la mare, després de buscar per diverses pàgines web
d'actrius i preguntar a cinc persones diferents, vam rebre el vistiplau de la Tereza la qual
es va veure molt disposada ha format part de l'equip artístic del rodatge.
Tots els actors i actrius ens van facilitar la feina del vestuari, jo vaig elaborar unes petites
fitxes del que buscàvem en cada personatge i els actors em van ensenyar que tenien,
finalment després de revisar diversos vestuaris vam decidir quin seria el definitiu en cada
cas. Aquesta mesura va ser per intentar reduir els costos de producció, ja que és un
videoclip basat en l'època actual no vam pensar que suposés una dificultat aconseguir el
vestuari ideal.
Per l'attrezzo vaig mirar el desglossament del guió i vaig fer un llistat del material, i entre
tots vam anar aportant les coses que teníem a casa, a part vam mirar les que s'havien de
comprar, pel tema de les dietes vam decidir fer macarrons amb verdures per tothom, tant
equip artístic i equip tècnic.
Durant la gravació vaig dedicar-me a gestionar el temps, així com ajudar al meu company
amb tot el que necessites, i fer-li la feina més fàcil, apuntant els plans i portant el guió
tècnic imprès per anar comentant que tocava gravar, preguntar-li en finalitzar cada escena
quines eren les gravacions bones, per així a l'hora d'editar ho tingués més a mà, també
vaig encarregar-me de la part d'il·luminació, il·luminant el decorat i els actors amb la
llum càlida o freda segons fos pertinent.
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12.2. Gerard Eroles
En aquest projecte, la meva funció ha estat la direcció, la gravació i l'edició del videoclip.
En la part de direcció m'he encarregat de coordinar l'actuació dels actors i de l'equip
tècnic. Prèviament a la gravació, feia una petita explicació de la seqüència que anàvem a
gravar per tal que els actors entenguessin el fil narratiu en el qual es trobaven. També els
hi comentava quines expressions necessitaria i quins moviments buscava en cada pla. En
el cas de les nenes, les motivava perquè perdessin la vergonya i actuessin de la forma més
natural possible. En general la direcció de les escenes va anar molt fluida gràcies a la
bona disposició dels actors.
En la coordinació tècnica em vaig encarregar de realitzar el guió tècnic i d'operar la
càmera en la gravació. Un cop em va arribar el guió del videoclip, vaig anar decidint
quins plans m'agradaria que sortissin i com volia que es fessin. Tot i així en els dies de la
gravació vaig anar modificant el guió tècnic, ja que observant millor les localitzacions
podia enfocar la gravació des de millors angles i punts. Pel que fa a la gravació no vaig
tenir gaires problemes en operar la càmera, ja que és pròpia i tinc ben aprés el seu
funcionament. En el cas de les escenes de dron, abans d'enlairar el dispositiu comentava
amb el pilot com volia enregistrar les escenes i quins moviments volia que realitzes el
dron.
Referent a l'edició del videoclip vaig utilitzar Davinci Resolve. Un programa gratuït que
permet realitzar edicions professionals i sobretot una correcció de color molt acurada. Un
dels problemes que vaig tenir en el muntatge va ser la racionalització de la història amb
la lletra i ritme de la cançó. El material que havíem enregistrat era molt complet i extens
i, per tant, havia de ser molt precís en escollir els moments més adequats i idonis que
sortirien en el clip final. Pel que fa a la correcció de color, vaig fer una correcció
bàsica d'exposició dels plans i després vaig anar provant quin color quedava més bé per
l'estètica del videoclip. Un cop entregat el videoclip a l'artista vaig dur a terme certes
correccions que m'havia sol·licitat.

12.3. Equip artístic
El David, el protagonista de la nostra història ha estat interpretat pel mateix cantant, el
David Martí, hem fet servir el mateix nom per simplificar-nos les coses, ja que en ser un
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videoclip tampoc hi recau gaire importància, ell és un noi de vint-i-tres anys, no té
formació d'actor, però sí que ha participat en alguna obra de teatre amateur.
La Laia, la parella del protagonista ha estat interpretada per la Laia Garcia, amiga propera
del cantautor, té vint anys, està estudiant Relacions Internacionals i col·labora amb una
agència de models. Tot i no ser actriu també ha tingut un petit recorregut en el teatre
participant en funcions amateurs.
Tereza Hruskova ha donat vida al personatge de la mare, té quaranta anys i l'hem trobat
en una pàgina web d'actors de Barcelona,vam parlar amb ella i li va interessar el projecte
Va néixer a la República Txeca, però ja fa vint anys que va venir a viure a Catalunya,
actualment estudia interpretació.
El Jordi Macià de trenta-set anys ha donat vida al pare, en un principi teníem l’idea que
el pare toques el contrabaix juntament amb el protagonista, i vam buscar algú que
sàpigues tocar-lo, tanmateix, la vam acabar descartant; tot i això, vam veure en ell el
personatge i davant la motivació que va mostrar en tot moment vam decidir seguir amb
ell en el projecte. És enginyer d'energia i ha participat en la creació de la cançó.
La Clara Melgosa i l'Anna Melgosa, de la mateixa manera que en el videoclip, són
germanes a la vida real, tenen 9 i 12 anys i són de Sant Cugat. Les dues fan teatre i gràcies
a l'estil teatral del videoclip ens van semblar les indicades, a més els nens acostumen a
tenir vergonya a l'hora d'actuar i el fet que es coneguin vam pensar que ajudaria a crear
fluïdesa i comoditat davant la càmera.
Finalment, els personatges secundaris com l'assistent i la germana han estat interpretats
per familiars del cantant, ja que eren personatges amb poc temps de pantalla i vam pensar
que seria més fàcil per quadrar els horaris. L'assistent ha estat interpretada per la Virya
Ramoneda, cunyada del David i la seva germana en la ficció ha estat interpretada per la
seva germana real Esther Martí.
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13.

Pla de rodatge

13.1. Dissabte 7 de maig, 2022

EL CONVIDAT
Dissa bt e 7 de m a ig de l 2 0 2 2

Dia 1 de 2

CI TACI Ó GEN ERAL

9 :0 0 a . m .
Pr oducció

Lle st os

10:00

Te m pe ra t ura 21º/24º C

Biel Mabras 619535693

P a usa

12:00

Sort ida de l sol 6:43 a. m.

Dir e cció

Dina r

Gerard Eroles 695703871

-

P ost a de sol 20:58 PM

13:30

Fi de la j orna da

P luj a 5%

LOCALI T Z ACI ON S
LO CALI TZACI Ó

DI RECCI Ó

NO TES DE APARCAMENT

HO SPI TAL MÉS APRO P

CASA DAVID

RECTORIA DE ST.PERE S/N

DISPONIBLE

AV. DE CATALUNYA 11, IGUALADA

H ORARI D E ROD AT GE
HO RA

SECUENCI ES

DECO RAT

LO CALI TZACI Ó

PERSO NATGES

10:00

01

RES

CASA DAVID

RES

10:15

02
INT

RASPALL DE
DENTS,PIJAMA,SABATILLES, ROBA

CASA DAVID

1

11:30

03

RAM DE FLORS, VESTIMENTA

CASA DAVID

1,2

12:00

04

FURGONETA

Castellfollit

1

12:30

04

FURGONETA, DRON

Camins, Castellfollit

1

13:00

EXT

INT

INT

EXT

Fi

REPART I M EN T
#

PERSO NATGE

ACTO R/ ACTRI U

1

NOI

DAVID MARTÍ

HO RA
9:30

3

GERMANA

ESTHER

11:00

EQUI P T ÈCN I C
CÀRREC

NO M

TELÈFO N

HO RA

PRODUCTOR

BIEL MABRAS

619535693

9:30

CÀMARA

GERARD EROLES

695703871

9:30

DRON

ALBERT GUAL

683533712

9:30

MAT ERI AL
OLYMPUS OM-D E M1 MARK II

GERARD EROLES

DJI PHANTOM

ALBERT GUAL

ZIYUN CRANE

DAVID MARTÍ
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13.2. Diumenge 8 de Maig, 2022
EL CONVIDAT
Dium e nge 8 de m a ig de l 2 0 2 2

Dia 2 de 2

CI TACI Ó GEN ERAL

1 1 :0 0 a. m .
Pr oducció

12:00

Lle st os

Biel Mabras 619535693

P a usa

0:00

Dir e cció

Dina r

15:00

Fi de la j orna da

18:00

Gerard Eroles 695703871

Te m pe ra t ura 23º/24º C
Sort ida de l sol 6:42 a. m.
P ost a de sol 20:59 PM
P luj a 40%

LOCALI T Z ACI ON S
LO CALI TZACI Ó

DI RECCI Ó

NO TES DE APARCAMENT

HO SPI TAL MÉS APRO P

CAN BUJONS

LA MASSANA, O8719

DISPONIBLE

AV. DE CATALUNYA 11, IGUALADA

H ORARI D E ROD AT GE
HO RA

SECUENCI ES

DECO RAT

LO CALI TZACI Ó

PERSO NATGES

12:00

05

RAM DE FLORS

EXTERIOR CAN BUJONS

1,2,3,4

12:30

06

MENJAR, TAULA PARADA

INTERIOR CAN BUJONS

1,2,3,4,5,6,7

13:00

07

MENJAR, TAULA PARADA

INTERIOR CAN BUJONS

1,2,3,4,5,6,

14:00

08

MENJAR, TAULA PARADA

INTERIOR CAN BUJONS

1,2,3,4,5,6,7

GUITARRA, SABÓ PER FER BOMBOLLES,
CADIRES

EXTERIOR CAN BUJONS

1,2,3,4,5,6,

15:00

EXT

INT

INT

INT

DI NAR

09

16:30

18:00

EXT

Fi

REPART I M EN T
#

PERSO NATGE

ACTO R/ ACTRI U

HO RA

1

DAVID

DAVID MARTÍ

11:00

2

LAIA

LAIA GARCIA

11:00

3

PARE

JORDI MACIÀ

11:00

4

MARE

TEREZA HRUSKOVA

11:00

5

GERMANA 1

CLARA MELGOSA

12:00

6

GERMANA 2

ANNA MELGOSA

12:00

7

ASSISTENTA

VIRYA RAMONEDA

12:00

EQUI P T ÈCN I C
CÀRREC

NO M

TELÈFO N

HO RA

PRODUCTOR

BIEL MABRAS

619535693

10:30

CÀMARA

GERARD EROLES

695703871

10:30

DRON

ALBERT GUAL

683533712

10:30

MAQUILLATGE

SARA PEREZ

652121906

10:30

MAT ERI AL
OLYMPUS OM-D E M1 MARK II
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GERARD EROLES

DJI PHANTOM

ALBERT GUAL

ZIYUN CRANE

GERARD EROLES

MAQUILLATGE

SARA PEREZ

14.

Pla de producció

PLA DE PRODUCCI Ó
Pojecte

El convidat

Direcció i producció

Gerard Eroles i Biel Mabras

ABRI L
TÍ TOL DE LA TASCA

RESPONSABLE DE LA
TASCA

SETM ANA1

SETM ANA 2

M AI G
SETM ANA3

SETM ANA 4

SETM ANA 5

SETM ANA 6

DLL DM DM C DJ DV DLL DM DM C DJ DV DLL DM DM C DJ DV DLL DM DM C DJ DV DLL DM DM C DJ DV DS DG DLL DM DM C DJ DV DS

1

PRE-PRODUCCI Ó

1.1

Documentació

Biel Mabras

1.2

Guió

Biel Mabras

1.3

Storyboard i guió tècnic

Biel Mabras i Gerard
Eroles

1.4

Financiació

Biel Mabras

1.5

Càsting

David Martí

1.6

Localitzacions

Biel Mabras i Gerard
Eroles

2

RODATGE

2.1

Interiors Casa David

Equip rodatge

2.2

Exteriors Casa David

Equip rodatge

2.3

Interiors Cal Bujons

Equip rodatge

2.4

Exterios Cal Bujons

Equip rodatge

3

POST-PRODUCCI Ó

3.1

Muntatge

Gerar Eroles

3.2

Grafisme

Albert Mir

3.3

Etalonatge

Gerard Eroles

3.4

Revisió

Equip producció

15.

Pressupost

El pressupost argumentat a continuació formaria part en la contractació dels nostres
serveis9 per l'elaboració d'aquest videoclip, sempre que el féssim un cop finalitzada la
carrera i de forma professional, en aquest cas sempre hem sigut conscients que estàvem
fent el Treball Final de Grau, i que trobar un comprador és complicat. Per sort el cantautor
David Martí de nom artístic Titu Martí, és un amic de fa molt temps, el qual està
començant la seva aventura en el món musical, hem aconseguit així una oportunitat
d'ajudar-nos mútuament, nosaltres buscàvem una cançó cent per cent original i ell
buscava un videoclip pel seu primer àlbum, després de reunir-nos ens hem posat d'acord
en establir unes bases econòmiques i un pressupost limitat. A l'hora de realitzar hem sigut
sempre molt conscients fins on podíem arribar econòmicament, ens hem ajustat al
pressupost i hem tirat endavant un projecte que pensem que estaria al voltant dels quaranta
mil euros, abaratint el cost a través de col·laborar amb gent propera, els quals ens han

9

Referència Pressupost. Annex pàgina 44.
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ajudat desinteressadament, per tal que les dues parts el poguéssim assolir sense cap
problema.

16.

Pla d'explotació

Per tal de poder promocionar al màxim el videoclip, creiem que és indispensable l'ús de
les xarxes socials. Actualment la publicitat a Instagram té una gran influència i és el canal
elegit per tal que l'artista pugui publicitar en gran manera el seu tema.

16.1. Pre-llançament
Abans de publicar el videoclip a les xarxes socials, realitzarem una petita investigació
estratègica dels perfils i usuaris que poden determinar el nostre target per tal d’assegurar
un bon impacte el dia del llançament. La nostra intenció és ajudar a l’artista a augmentar
el nombre de seguidors abans de fer la estrena del videoclip i que els usuaris que el
segueixin estiguin atents a la propera estrena del videoclip. Per tal de generar aquesta
expectació hem creat un contingut adequat per fer la promoció. Aquest contingut
consisteix en una sèrie d’imatges dels protagonistes on es mostri la informació del títol
de la cançó i del dia que serà publicada10. En els dies més propers a l’estrena es penjaran
comptadors amb el temps exacte que falta per la publicació i petites escenes del videoclip
que comencin a situar els possibles espectadors. Som conscients de les limitacions de la
proposta, com ara el nombre de seguidors de l'artista, per tant, hem vist oportú pagar per
posicionar aquest contingut en gent que no el segueix, però sigui un públic objectiu del
contingut, aquest estil de promoció es pot contractar directament des de la mateixa
aplicació d'Instagram.

10

Referència Imatges promocionals del videoclip. Annex. Pàgina 51.
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16.2. Llançament
El llançament es farà un diumenge a la nit, ja que creiem que és la franja horària que pot
generar més espectadors i per tant més impacte en les xarxes socials. La tècnica utilitzada
per publicar el vídeo serà un directe a Youtube, és a dir, el videoclip estarà programat per
ser publicat en una hora concreta i per tant s’informarà els usuaris que podran veure la
seva estrena en directe.

16.3. Post-llançament

L'estratègia principal del post llançament serà obtenir un feedback directe dels usuaris
que hagin visualitzat el videoclip. Per poder saber quines sensacions ha generat la nostra
producció incitarem als espectadors a que publiquin la seva opinió en l’apartat de
comentaris de Youtube i d’Instagram. Per aquells usuaris que vulguin mostrar la seva
opinió en l’anonimat, crearem una petita enquesta en les instastories de l’artista per poder
quantificar quin ha sigut el grau de satisfacció general després de veure el clip.
A part d’ obtenir el feedback dels usuaris, continuarem amb l’estratègia de promoció per
tal d’arribar a nous espectadors amb imatges exclusives del rodatge i dels personatges.
En aquesta fase també publicarem un petit vídeo de format Making Off, en el qual es
mostri quin va ser el procés de rodatge del videoclip. Amb aquesta publicació
aconseguirem reactivar l'interès pel videoclip amb els espectadors que ja l’havien
visionat.
També seria interessant arribar aquell públic objectiu que no utilitza les xarxes socials
habitualment, per aquest motiu concretaríem alguna petita entrevista en ràdios o diaris
locals de la comarca de l'Anoia i del Bages, com La Veu de l'Anoia, Regió 7, Canal
Taronja, Ràdio Igualada, entre d'altres. Pensem que d'aquesta manera pot donar-se a
conèixer amb l'excusa de la creació d'un nou videoclip.
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17.

Finançament

El cost per realitzar un videoclip per un cantautor novell pot ser difícil d'assolir, ja que és
un sol artista davant d'uns preus allunyats del que poden pagar. Com ja hem mencionat
en l'apartat de pressupost, la nostra relació amb el cantant és molt bona i vam trobar en
aquest projecte una manera d'ajudar-nos mútuament, ell volia un videoclip i nosaltres
buscàvem algú que ens cedís la seva cançó per poder dur a terme el projecte, per tant, a
l'hora de finançar el projecte hem exclòs totes les parts de pagaments cap a les nostres
funcions, hem considerat oportú només cobrar costos com dietes i gasolina, deixant de
banda costos de lloguer de les càmeres i llums, utilitzant el nostre material, vam buscar
juntament amb el David actors propers a nosaltres que volguessin formar part del projecte
tot i saber que només els podríem pagar el dinar i el transport. Com el cas de les
localitzacions, on hem gravat en llocs cedits per amics, entre ells el de l'operari de dron i
el mateix cantant. Respecte a l'attrezzo ja hem hagut d'invertir en alguns productes, com
el vestuari de l'assistent, les copes del dinar, o les bombolles de sabó, la resta és material
que hem aportat entre tots. És per això que els costos han sigut molt més baixos de
l'exposat en el pressupost i el finançament ha pogut ser assolit pel cantant David Martí,
al qual un cop finalitzat el nostre projecte li cedim el videoclip perquè en faci l'ús que en
trobi pertinent, a més també li hem ofert diversos dissenys de marxandatge a la seva
disposició, dessuadores, camisetes, bosses i tasses11 que podrà vendre a través del seu
Instagram o en actuacions futures, hem pensat en aquesta mesura per tal de poder sumar
en el finançament del projecte. Un altre mètode que hem vist indicat per ajudar en aquest
finançament és la de presentar el videoclip en diversos concursos, com el Concurs de
Videoclips Monoclip, el Fi-Cat i per últim el Caostica 20, amb aquesta participació no
assegurem un finançament total, però pot ser una bona manera de promocionar el
videoclip i fer que arribi a un públic més gran.

11

Referència Marxandatge promoció videoclip. Annex pàgina 55.
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18.

Conclusions

Dur a terme un projecte de la magnitud de crear un videoclip ha sigut una experiència
enriquidora. Hem pogut observar de primera mà com és la creació i la realització d'una
obra audiovisual, sent conscients de la dificultat dels processos i de la quantitat de gent
necessària per fer funcionar grans projecte. A més hem vist la bona sintonia amb la qual
treballem i la capacitat per dividir tasques i processos. Aquest treball final de grau ens ha
ajudat a veure que en un futur podríem continuar treballant junts i creant més obres
audiovisuals. Pel que respecta a la creació de videoclips hem vist que és una bona
proposta de futur, ja que actualment existeixen molts gèneres i artistes diferents, els quals
han trobat en els videoclips una forma de créixer com a músics i, per tant, ha agafat força
aquest sector de l'audiovisual. En aquest treball hem vist que sense un bon equip de treball
és impossible tirar endavant projectes, perquè cada apartat, des de la preproducció fins a
la postproducció necessita els seus professionals i que aquests estiguin ben connectats
amb els altres departaments, creant una sinergia que fa que els projectes funcionin millor.
Aquest treball també ha permès verificar la importància que una producció visual pot
aportar en el missatge d’una peça musical, ja que si es crea una bona sintonia entre el
ritme i l’estil de les dues obres, pots generar més emocions estimulant per igual la part
auditiva com la part visual.
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19.

ANNEX

19.1. Lletra cançó:
El convidat12
Surts de casa, avui t'han convidat.
I et qüestiones si estàs preparat.
No és habitual,
Son pocs els que s'atreveixen.
Pren t’ho com un dolç regal.
No els amaguis res,
Menja com menges a casa
Actua del més normal.
Truques i ja t'obre l'amfitrió,
Sents l'aroma des del rebedor.
Amb el primer plat,
Tu no n'has deixat ni rastre.
Penses que has de ser educat.
Però és que el segon
S'ha convertit en un desastre;
Has llepat el suc del plat.
I TOTS FAN CARA D'ESPANTATS
COM SI ES TRACTÉS D'UN ANIMAL,
TE N'ADONES QUE ETS MOLT RURAL.
LLAVORS LA MÀGIA PERD L'ENCANT
I ET SENTS COM UN PEIX DINS UN SAC,
ES PREGUNTA EL COMENSAL:
AI, PER QUÈ COI L'HE CONVIDAT?
Ells no saben que el dolç et fascina,
Treuen una "tarta" que et diu: vine!
Després ve la son,
És aquella son que et guanya
Quan els ulls se't tanquen sols.
Vius entre dos mons,
No saps si estàs al sobretaula
O si has somniat uns segons.
I TOTS FAN CARA D'ESPANTATS
COM SI ES TRACTÉS D'UN ANIMAL,
TE N'ADONES QUE ETS MOLT RURAL.
LLAVORS LA MÀGIA PERD L'ENCANT
I ET SENTS COM UN PEIX DINS UN SAC
ES PREGUNTA EL COMENSAL:
AI PER QUÈ COI L'HE CONVIDAT?
12

Titu Martí (2022) El convidat (Cançó). A Anhel.
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19.2. Referències d’ attrezzo i decoració.

Figura 1: Imatge extreta del videoclip Aniversari del grup Manel.

Figura 2: Imatge extreta del videoclip Aniversari del grup Manel.
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Figura 3: Imatge extreta del videoclip Aniversari del grup Manel.

Figura 4: Imatge extreta del videoclip Aniversari del grup Manel.

Figura 5: Imatge extreta del tràiler del film britànic Downton Abbey: A New Era
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19.3. Referències localitzacions exteriors

Figura 6: Imatge extreta del tràiler del film britànic Downton Abbey: A New Era

Figura 7: Imatge extreta del tràiler del film britànic Downton Abbey: A New Era
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19.4. Referències localitzacions rurals

Figura 8: Imatge extreta del videoclip Elegiré del grup La Raíz.

Figura 9: Imatge extreta del videoclip Elegiré del grup La Raíz.

42

Figura 10: Imatge extreta del videoclip Elegiré del grup La Raíz.
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19.5. Pressupost

CAPITOL:
CODI

DESCRIPCIÓ

UNITATS PREU UNITARI

TOTAL

00 DESPESES DEL PROJECTE
00.01
00.01.01
00.01.02

Argument
Drets i Opcions
Còpies i Fotocòpies

1
1

500
10

TOTAL 00.01. Argument

00.02
00.02.01
00.02.02
00.02.03

510

Plannings, Dossiers, Memòries
Desglòs. Guió i Pla Rodatge
Pressupost
Còpies Dossiers, Memòries, etc.

1
1
1

250
250
250

TOTAL 00.02 Plannings
00.03
00.03.01
00.03.02

00.04.01
00.04.02
00.04.03
00.04.04
00.04.05

Comptabilitat i Legalitats
Comptabilitat
Contractes

1
1

20
20

20
20
40

Oficina de Producció
Lloguer de l'Oficina
Mobiliari, Maquinària lloguer
Aigüa, Gas, Electricitat, etc
Neteja, Manteniment oficines
Papereria i Impremta

1
1
1
1
1

300
150
50
50
30

TOTAL 00.04 Oficina
00.05.01
00.05.02
00.05.03

250
250
250
750

TOTAL 00.03 Comptabil.
00.04

500
10

Compensació Utilització Cotxes
Gasolina i Olis
Taxis

300
150
50
50
30
580

1
1
1

100
80
30

100
80
30

TOTAL 00.05 Transports

210

TOTAL CAPITOL OO

2.090

01 GUIÓ
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03

Guió
Guió
Arxius Documentació
Còpies Guions

1
1
1

1.000
50
10

1.000
50
10

TOTAL 01.01 Guió

1.060

TOTAL CAPITOL 01

1.060

02 EQUIP ARTISTIC
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02.01

Protagonistes

02.01.01
02.01.02
02.01.03

David
Laia
Mare

1
1
1

600
500
400

600
500
400

02.01.04

Pare

1

400

TOTAL 02.01 Protagon.
02.02

Secundaris

02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04

Germana 1
Germana 2
Assistenta
Germana David

400
1.900

1
1
1
1

100
100
50
20

100
100
50
20

TOTAL 02.02 Secundaris

270

TOTAL CAPITOL 02

2.170

03 EQUIP TÈCNIC
03.01
03.01.02

Producció
Productor

1

1.500

TOTAL 03.01 Producció
03.02
03.02.01
03.02.02

1.500
1.500

Direcció
Director
Director de Repartiment

1
1

1.500
500

TOTAL 03.02 Direcció

1.500
500
2.000

Unitat de Producció
03.03.01

Cap de Localitzacions

1

500

TOTAL 03.03 Unitat Pro.
03.04
03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.04.04

500

Fotografia/Il.luminació
Dir. Fotografia/ Il.luminador
Operador/Càmera
Ajudant de Càmera
Operador de Steadicam

1
1
1
1

1.500
1.000
450
1.000

TOTAL 03.04 Fotografia
03.05
03.05.01

03.06.01

3.950

Operador de Play-Backs

1

300

03.07.01

Tecnics Video
Mesclador de Video

1

700

03.08.01
03.08.02
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700
700

Elèctrics i Maquinistes
Cap d Il.luminació

1

900

TOTAL 03.07 Elèctrics
03.08

300
300

TOTAL 03.06 Tecnics V.
03.07

1.500
1.000
450
1.000

So

TOTAL 03.05 So
03.06

500

900
900

Decoració
Decorador
Encarregat d Atrezzo

1
1

900
800

900
800

TOTAL 03.08 Decoració

03.09
03.09.01

1.700

Vestuari
Cap de Vestuari

1

900

TOTAL 03.09 Vestuari
03.10
03.10.01
03.10.02

900

Maquillatge i Perruqueria
Cap de Maquillatge
Cap de Perruqueria

1
1

900
900

TOTAL 03.10 Maquillatge
03.11
03.11.01

03.12.01
03.12.02

Animals
Ramaders

1

100

03.13.01

Efectes Visuals
Grafistes
Operador Dron

1
1

150
500

03.14.01

150
500
650

Editatge Video
Editor

1

1.000

TOTAL 03.13 Editatge
03.14

100
100

TOTAL 03.12 Efectes V.

03.13

900
900
1.800

TOTAL 03.11 Animals

03.12

900

1.000
1.000

Personal Complementari
Personal de Catering

1

450

450

TOTAL 03.14 Pers. Comp.

450

TOTAL CAPITOL 03

16.450

04 EQUIPAMENTS DE RODATGE/GRAVACIÓ
04.01
04.01.01
04.01.02
04.01.03

Càmera
Càmera principal
Complements Càmera
Objectius especials

1
1
1

1.000
500
300

TOTAL 04.01 Càmera cine

04.02
04.02.01

1.800

Il.luminació i Maquinària
Material Il.luminació Lloguer

1

400

TOTAL 04.02 Il.lum.
04.03
04.03.01
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1.000
500
300

400
400

Equipament especial
Steadicam

1

500

500

TOTAL 04.03 Equip. Esp.

500

TOTAL CAPITOL 04

2.700

05 TRANSPORTS

05.01
05.01.01

Taxis
Actors

1

100

TOTAL 05.01 Taxis
05.02
05.02.01
05.02.02
05.02.03

100
100

Cotxes Equip
Compensacions utilització
Kilometratges
Carburant

1
1
1

100
100
200

100
100
200

TOTAL 05.02 Cotxes

400

TOTAL CAPITOL 05

500

06 ESCENOGRAFIA

06.01
06.01.01
06.01.02

Localitzacions Naturals
Lloguers d Int./Ext. Masia
Lloguers d Int./Ext. Casa

1
1

500
1.000

TOTAL 06.01 Localitz.
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.02.04
06.02.05

1.500

Ambientació i Atrezzo
Ambientació Lloguer
Atrezzo Lloguer
Jardineria Lloguer
Menjars en Escena
Instruments Musicals

1
1
1
1
1

500
400
200
30
30

TOTAL 06.02 Ambientació
06.03
06.03.01

06.04.01
06.04.02
06.04.03
06.04.04

Vehicles en Escena
Vehicles Lloguer

1

500

06.05.01
06.05.02

Vestuari
Vestuari Lloguer
Sabates Lloguer
Joies Lloguer
Complements Lloguer

1
1
1
1

500
200
100
50
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500
200
100
50
850

Maquillatge i Perruqueria
Material Maquillatge Compra
Material Perruqueria Compra
TOTAL 06.05 Maquillatge

06.06

500
500

TOTAL 06.04 Vestuari
06.05

500
400
200
30
30
1.160

TOTAL 06.03 Vehicles
06.04

500
1.000

Animals i Carruatges

1
1

20
20

20
20
40

06.06.01

Animals Lloguer

1

50

50

TOTAL 06.06 Animals

50

TOTAL CAPITOL 06

4.100

07 ESTUDIS DE RODATGE/GRAVACIÓ

07.01
07.01.01
07.01.02
07.01.03

Estudis Rod. Cinema/Video Insonor.
Muntage de Decorats
Desmuntatge Decorats
Dutxes i Camerinos

1
1
1

100
100
400

TOTAL CAPITOL 07

100
100
400

600

08 VIATGES, DIETES, ETC.
08.01.
08.01.01
08.01.02

Preparació
Viatges preproducció
Dietes preproducció

1
1

50
50

TOTAL 08.01 Preparació
08.02
08.02.01

100

Localitzacions
Viatges

1

50

TOTAL 08.02 Localitzacions
08.03
08.03.01
08.03.02
08.03.03
08.03.04

08.04.01
08.04.02

50
50

Rodatge/Gravació
Viatges Tècnics
Dietes Tècnics
Viatges Actors
Dietes Actors

1
1
1
1

250
100
150
100

TOTAL 08.03 Rod./Gravació
08.04

50
50

250
100
150
100
600

Post-Producció
Viatges
Dietes

1
1

100
50

100
50

TOTAL 08.04 Post-Producció

150

TOTAL CAPITOL 08

900

09 ESTUDIS I EQUIPS POSTPRODUCCIÓ

09.01
09.01.01
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Muntatge
Sala de Muntatge

1

500

500

TOTAL 09.01 Muntatge

500

TOTAL CAPITOL 09

500

10 ASSEGURANCES, IMPOSTOS I TAXES
10.01
10.01.01
10.01.02

Assegurances
Materials de Rodatge/Gravació
Responsabilitat Civil

1
1

200
200

TOTAL 10.01 Assegurances
10.02
10.02.01

400

Impostos
IRPF

1

3.000

TOTAL 14.02 Impostos
10.03
10.03.01

200
200

3.000
3.000

Taxes
Permisos de Rodatge Carrer

1

150

150

TOTAL 10.03 Taxes

150

TOTAL CAPITOL 10

3.550

11 DESPESES GENERALS

11.01
11.01.01
11.01.02
11.01.03

Serveis Professionals
Gestoria d'Empresa
Gestoria Seguretat Social
Estudis de Merchandising

1
1
1

100
200
400

100
200
400

TOTAL 11.01 Serv. Profes.

700

TOTAL CAPITOL 11

700

12 DESPESES EXPLOT.,PUBLI.,I FINAN.
12.01
12.01.01
12.01.02
12.01.03

Publicitat
Posters
Fotografies
Merchandatge

1
1
1

50
100
100

TOTAL 12.01 Publicitat

250

TOTAL CAPITOL 12
00. DESPESES DEL PROJECTE
01. GUIÓ
02. EQUIP ARTISTIC
03. EQUIP TÈCNIC
04. EQUIPAMENTS DE RODATGE
05. TRANSPORTS
06. ESCENOGRAFIA
07. ESTUDIS DE RODATGE
08. VIATGES, DIETES, ETC
09. EQUIPS POSTPRODUCCIÓ
10. ASSEGURANCES, IMPOSTOS
11. DESPESES GENERALS
12. DESPESES PUBLICITAT
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50
100
100

230
2.090
1.060
2.170
16.450
2.700
500
4.100
600
900
500
3.550
700
250

2.090
1.060
2.170
16.450
2.700
500
4.100
600
900
500
3.550
700
250

TOTAL PRESSUPOST
I.V.A.
TOTAL FACTURA
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35.570
21%

7.470
43.040

19.6. Imatges promocionals del videoclip

Figura 11: Imatge promocional estrena videoclip.

Figura 12: Imatge promocional estrena videoclip.
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Figura 13: Imatge promocional estrena videoclip.

Figura 14: Disseny portada cançó EL Convidat
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Figura 15: Disseny portada cançó EL Convidat

Figura 16: Disseny portada cançó EL Convidat
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Figura 17: Disseny portada cançó EL Convidat

Figura 18: Disseny portada cançó EL Convidat
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19.7. Marxandatge promoció videoclip

Figura 19: Disseny camisetes promocionals.

Figura 20: Disseny dessuadora promocional.
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Figura 21: Disseny tassa promocional.

Figura 22: Disseny bossa promocional.
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19.8. Fotografies del rodatge

Figura 23:Fotografia rodatge.

Figura
24:Fotografia rodatge.
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Figura 25:Fotografia rodatge.

Figura 26:Fotografia rodatge
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Figura 27:Fotografia rodatge.

Figura 28:Fotografia rodatge.
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