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1-Introducció  

Projecte final de Grau Multimèdia, consistent en l’elaboració d’un vídeo amb locució 

on s’explica la història del Castell del Montgrí i es planteja una hipòtesi de 

reconstrucció virtual, basada en l’opinió d’historiadors, arquitectes i inspirada en 

altres edificacions de l’època existents en l’actualitat. 

1.1-Context.  

El Castell del Montgrí va ser edificat 

en un lloc prominent de la 

muntanya de Santa Caterina entre 

els anys 1.294 i el 1.301, amb motiu 

del conflicte entre els comtes de 

Barcelona i els d’Empúries. Tal com 

és sabut, el castell no es va acabar 

de construir mai. Sembla ser que 

l’objectiu pel qual es va decidir 

construir-lo va deixar de tenir sentit. Des de llavors, el castell s’ha convertit en un 

símbol d’aquestes terres; en paraules de l’escriptor Josep Pla, el botó de roda de 

l’Empordà. D’aquesta forma, el castell ha sobrepassat la seva pròpia història com a 

monument arquitectònic i ha esdevingut un element que format part del patrimoni 

intangible per molts empordanesos.  

Al llarg dels anys, han estat moltes les publicacions que han anat apareixent sobre 

aquest monument. L’únic monogràfic sobre aquest monument, és el de “Papers del 

Montgrí, 12”, i sembla ser el més complert. Es tracta d’un compendi de diferents 

estudis i publicacions i va ser publicat l’any 1988. 

1.2-Objectius personals i justificació.  

A nivell personal, i com a bon Torroellenc, he de dir que la realització d’aquest 

projecte suposa un doble repte. Per un costat, perquè el monument en sí representa 

al poble i els seus habitants, i el fet de no estar acabat, afegeix més misteri a la 

història d’aquest monument tant emblemàtic. 

Per altra banda també suposa un repte, perquè tenia clar que volia lligar aquest TFG 

amb els coneixements adquirits a l’assignatura Visualització de la informació. Com es 

podrà veure en el projecte, el treball de recerca i organització de la informació, 

suposa una part important en el desenvolupament del projecte, tant pel que fa a la 

consulta d’historiadors i d’arquitectes amb coneixements d’edificacions medievals, 

com també de la recerca bibliogràfica. 
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1.3-Usuaris  

Aquest projecte audiovisual està enfocat per a ser vist... 

• ...per visites escolars al Museu de la Mediterrània. 

• ...per visitants del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, en 

general. 

• ...per visitants estrangers, si en un futur hipotètic es pogués traduir a diferents 

idiomes. 

• ...per a ser visualitzat a través de dispositius mòbils, per exemple, en una visita al 

mateix castell  mitjançant la utilització de codis QR. 

• ...per poder ser visualitzat des de la web del museu de la Mediterrània, tant en 

ordinadors com en dispositius mòbils 

 

1.4-Viabilitat 

Tot i que s’ha pressupostat la part de documentació, allò ideal hagués estat que la 

part de recerca la fes un historiador especialitzat en el territori, i que jo només 

hagués hagut de traduir-la en un format gràfic. En un marc ideal, hagués rebut un 

encàrrec, un timming, i hagués pressupostat només la part de producció, no la de 

pre-producció. En tot cas, com a projecte museogràfic, podria arribar a ser viable, ja 

sigui amb finançament municipal destinat a projectes culturals, o bé amb l’obtenció 

de subvencions per a projectes culturals. 

Pel que fa a publicacions prèvies dedicades al castell del Montgrí, com ja s’ha dit a la 

introducció, només trobem “Papers del Montgrí 12”, que és un llibret d’unes 30 

pàgines, on es descriu l’origen d’aquest Castell i s’explica part de  la seva història fins 

als nostres dies, i també la seva arquitectura. S’ha de dir també, que el museu de la 

població no compta amb cap espai ni exposició dedicat a l’edifici. 
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2. MEMÒRIA  

 

2.1-Objectius del projecte  

2.1.1-Objectius generals  

• L’objectiu del projecte és la creació d’un producte multimèdia que aglutini 

informació del l’edificació, en un format digital (vídeo amb locució) actual i 

fàcilment accessible, ja sigui des de la xarxa  per a qualsevol persona, o bé formi 

part d’una exposició permanent en el Museu de la Mediterrània. 

 

2.2.2-Objectius específics  

Aquest vídeo pretén donar resposta principalment a dues preguntes, que són les següents: 

• Perquè fou edificat en aquest emplaçament: Sovint les preguntes que assetgen 

al nou visitant de la vila de Torroella son vàries. El primer pensament que ve al 

cap a la gent, és que el Castell servia per a defensar el poble de possibles atacs 

provinents del nord, però és ben cert que el mapa geopolític actual i la divisió 

del territori que coneixem no ajuden a comprendre quina funció tenia aquesta 

fortificació.  

Aquest primer punt, pretén mostrar quins esdeveniments polítics conduïren a la 

construcció d’aquest edifici militar. 

• Com seria? A partir de l’estudi de les pistes que ens donen les mateixes pedres 

del Castell, i de l’observació d’altres edificacions de l’època, elaborar una 

hipòtesi de reconstrucció virtual del castell, amb fonaments històrics i 

arquitectònics. 

 

2.2-Continguts  

2.2.1 Definició de continguts 

Per tal de donar resposta al primer objectiu, els continguts estaran formats per gràfics, 

bàsicament mapes, que faran la funció explicativa de la situació geopolítica de l’època. 

Aquesta part compta amb uns segons de vídeo filmació real de l’estat actual del castell, per 

ajudar a situar l’espectador dins el context geogràfic. En un projecte real, aquesta part 

s’hagués encarregat a tercers, externalitzant la feina  i integrant-la en aquest projecte. Per a 

aquest TFG, i al no tenir finalitats lucratives, s’ha optat per incorporar unes imatges aèries 

que pertanyen a la sèrie de documentals de TV3 “Catalunya des del Mar”, la part 

pertanyent a la Costa Brava, litoral de l’Estartit.  

Pel que fa al segon objectiu,  partir d’una maqueta virtual de l’estat actual i de les pistes 

que aquest ens dona, es realitzarà una reconstrucció del castell i les seves parts inacabades. 

http://www.museudelamediterrania.cat/�
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Un tercer contingut, no visual però que cohesiona tot el treball, és la locució que 

acompanya els gràfics i els dota de sentit, obtenint com a resultat final un únic producte 

sòlid i autònom. 

2.2.2 – Estructura de continguts 

Els continguts es mostraran amb una estructura lineal i seqüencial, que és intrínseca al 

propi format de vídeo amb el que s’ha plantejat el projecte. Tot i així, les dues qüestions a 

que es dóna resposta compten amb sentit propi, i poden ser visualitzades 

independentment en cas de que en un futur vulguin ser utilitzades en un altre projecte, 

web o bé interactiu. 

 

2.3-Definició de la interfície  

2.3.1 Mides de la presentació 

La presentació és realitza en format de vídeo HDTV 720 25 (1280x720  píxels). Tot i que està 

més pensada per a la web, serà escalable a DVD en cas de que fos necessari en un futur i 

també podrà ser projectada en una sala del Museu de la Mediterrània. Acompanyaran el 

vídeo, una música ambiental de fons, i també una locució explicativa del que es visualitza 

en pantalla. 

 

2.3.2 Estil gràfic mapa 

Gràfic vectorial animat, amb paleta de color adient per a aquest tipus de presentació, tons 

pastels i ocres, ressaltant les dades que necessària amb un color més intens. 

 

2.3.3 Estil gràfic 3D 

Es visualitzarà la maqueta virtual totalment texturitzada tant al principi com al final del 

vídeo per ajudar a situar a l’espectador. Durant el procés de reconstrucció s’utilitzarà un 

color neutre (gris clar) per tal de no confondre l’espectador i fer mes entenedor el que es 

visualitza en  pantalla. 

 

2.3.4 Elements tipogràfics i colors. 

Famílies tipogràfiques utilitzades 

• “Helvetica” amb les seves variants Thin, medium i bold, per als mapes i 

cairons al llarg del vídeo. 

• Adobe Garamond, per als títols i separadors del vídeo. 

• High tower text, utilitzades en els mapes. 

Colors 

• Magenta fosc R: 95 G:47 B:63 
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• Per als cairons s’ha utilitzat elements en aquest color, amb transparència. 

• Aquest color denota un aire de seriositat i elegància, adequat al tipus de 

projecte i de temàtica. 

 

2.3.5 Dimensió de l’aplicació 

Vídeo en format 720 25 (1280 x 720px), de 4:17 minuts de durada, amb locució i música. 

Dividit en: 

• 75 segons de causes històriques: mapa vectorial animat. 

• 20 segons de filmació real. 

• 115 segons de reconstrucció virtual: reconstrucció en 3D 

• 25 segons de caràtules, títols i crèdits. 

 

 

2.4-Anàlisi tecnològica 

2.4.1 Programari utilitzat: 

• Adobe Illustrator per a la creació de gràfics estàtics. 

• Autodesk 3ds Max per a creació d’infografies 3D i gràfics en moviment. 

• Autodesk Backburner per al càlcul d’animacions 3D en xarxa. 

• Adobe After Effects, per a la post-producció del 3D i també per a la creació de 

gràfics 2d i gràfics adicionals dins el vídeo. 

• Adobe Premiere per a l’edició final dels talls i del so. 

• Paquet Microsoft Office per a la gestió i seguiment del projecte. 

 

2.4.2 Maquinari utilitzat: 

• Dues estacions de treball Dell Precision 490. Dual Intel Xeon 2Ghz.  4Gb Ram. 

• Càmera fotogràfica Canon Eos 450D, per a capturar i  generar les textures del 

castell. 

 

2.5-Manteniment 

El vídeo no requereix manteniment de cap tipus. Permet ser ampliat amb més 

informació en un futur. 
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2.6-Calendari i terminis  

Cal consultar l’annex 2, per tal de veure el calendari específic per les tasques 

desglossades. Setmanalment s’enviarà al consultor un informe o se’l posarà al 

corrent sobre el procés de treball, i els diferents documents o material  que es vagin 

generant, per tal de portar un seguiment mes acurat del projecte. 

 

Fites Dates clau 

PAC1 16 de març 

PAC2 18 d’abril 

PAC3 16 de maig 

Entrega final del producte 

acabat 

10 de juny 
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2.7-Pressupost 

 

Partida Preu 

Recerca i classificació 

d’informació . 

650€ 

Elaboració del guió i story, i 

textos per locució. 

850€ 

Producció infografies 3D i 

2D 

1.900€ 

Càlcul render animacions 900€ 

Enregistrament locucions 400€ 

Muntatge i edició de vídeo 950€ 

TOTAL 

(el preu no inclou IVA ) 

5.650€ 

 

En aquest pressupost no es contempla la part de filmació de vídeo aeri. En cas que es 

tractés d’un projecte real, la seva producció s’encarregaria a una empresa externa. 
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3. ANNEXOS  

3.1.Annex 1: Recursos utilitzats 

Àudio 

• Tema: Virtue lost.  

• Artista: Celestial Aeon Project 

• Llicència: Creative Comons Reconeixement. 

• Font: www.jamendo.com  

Vídeo 

• Filmació Castell:  Pertanyent a TV3, de la sèrie “Catalunya des del Mar”. No s’ha obtingut el 
permís, però es nombra el propietari en el treball i s’indica que no és per a usos comercials, sinó 
per a finalitat acadèmica. S’ha contactat amb el servei d’imatges de TV3 per obtenir el permís 
necessari per a la seva utilització i s’ha aconseguit una tarifa de preus (120€/minut, amb finalitat 
educativa o cultural). Tot i això, i segons el text refòs de la LPI (veure annex 6), està permès l’ús de 
l’obra sense autorització, sempre que sigui d’una forma privada, temporal i citant-ne l’autor1

Tipografies 

. 

• Helvetica Neue 

• Adobe Garamond 

• High tower text 

Escuts d’armes 

• Escut d’Urgell: Tipus llicència CC DP (Domini públic)  

• Escut d’Empúries:  Tipus llicència CC DP (Domini públic)  

• Escut de Barcelona: Tipus llicència CC DP (Domini públic) 

• Escut corona d’Aragó: Tipus llicència  CC Atribució Compartir Igual 

• Escut Pallars Sobirà: Tipus llicència, CC reconeixement i Compartir Igual. Xavi Garcia 

• Escut Regne València: Tipus llicència, CC Atribució 3.0 

• Escut Mallorca: Tipus llicència, CC DP (Domini públic)  

• Escut Mallorca: Tipus llicència, CC DP (Domini públic) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 En el cas que s’hagi de publicar a Mosaic, es refarà el treball, o bé es compraran els drets de reproducció dels 18 segons de 
vídeo utilitzat. 

http://www.jamendo.com/�
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3.2.Annex 2: Planificació del projecte 
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3.3.Annex 3: Guions i locucions 

 

 

Descripció: Mapes 2D del territori 

Àudio:  

 1a-Durant la segona meitat del segle 
XIII el nord-est de la península Ibèrica 
presentava la següent situació política.  
 
2a-Per un costat trobem el Regne 
d’Aragó i el principat de Catalunya, 
resultat de l’annexió de diferents 
comtats i governat pel rei Jaume II. A 
més podem veure que existien d’altres 
regnats com el de Navarra, Castella o 
València.  
 
3a-El rei Jaume II comptava amb el 
suport dels seus vassalls dels comtats 
d’Urgell, del Pallars Sobirà, i del 
Comtat d’Empúries, governat aquest 
últim per el Compte Ponç Hug, que li 
va ser fidel en vàries batalles, fins que 
una sèrie de desavinences els van 
enfrontar a finals de segle XIII. 

 

Descripció: Mapes 2D del territori 

Àudio:  

4a-Les terres al sud del Ter, tot i ser 
del comtat d’Empúries, estaven 
formades per feus pertanyents al Bisbe 
de Girona, i per extensió al comte de 
Barcelona, o el que és el mateix, el rei 
Jaume II.  

5a- Les disputes porten al comte 
d’Empúries a bastir diferents castells al 
límit de les seves possessions, entre 
ells el de Bellcaire d’Empordà. El rei 
Jaume II ha de moure fitxa i mostrar 
la seva fortalesa i per això decideix 
construir un castell dalt del Massís del 
Montgrí.  

Les obres es van interrompre el 1301, 
set anys després del seu inici. El 
domini del comtat de Barcelona es va 
consolidar sobre el comtat d’Empúries. 
I el paper de fortalesa militar que 
havia de tenir el castell del Montgrí 
desapareix. 
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Descripció: vol 360º del Castell, amb textura. 

Àudio:  

1b-El Castell del Montgrí es troba a 
303 metres sobre el nivell del mar, a 
cavall de les comarques de l’Alt i el 
Baix Empordà.  

 

 

Descripción: vista estat actual del Castell. 

Àudio: 

2b- Tot i abandonar la seva 
construcció després de 7 anys de 
treballs, l’edifici ens dona alguns 
indicis de com seria un cop acabat. 
Així som capaços de fer una 
reconstrucció de les diferents estances 
de la fortificació. 

 

 

 

 

Descripció: Vista estat actual castell 

 

Àudio: 

3b-El cim de la muntanya és pla i 
ample, i és una excel·lent plataforma 
per al Castell, que forma un quadrat 
perfecte amb quatre grans torres 
cilíndriques adossades als cantons.  

 4b-L’única porta d’entrada al castell 
s’obre a la façana sud, de cara a 
Torroella, i li manca el fossat, la 
construcció del qual no va ser prevista. 
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Descripció: vol zenital, remarquem pati central, sostre cisterna. 

 

Àudio: 

5b-A l’eix de l’edifici , en la seva part 
central i molt a prop del terç posterior, 
s’obre la boca de la cisterna, que es 
rectangular, i està coberta per una 
volta de canó en eix perpendicular a la 
porta principal. 

 

Descripció: Vista en secció de la cisterna. 

 

Àudio: 

6b- La cisterna es troba situada just a 
sota del pati d’armes del castell, 
element central de distribució de 
l’edifici i que ens dona les pautes per a 
la reconstrucció de l’estructura del 
castell.  
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Descripció: Vista en planta del Castell, on es van marcant les diferents cruixies, en acord 
amb l’àudio. 

 

Àudio: 

7b-Només cal traçar els murs i les 
voltes indicades per tal d’obtenir la 
planta indiscutible del castell. Constava 
de quatre cruixies, que deixaven al 
centre un pati quadrat. La de la paret 
nord, anava de banda a banda, amb 
volta de canó paral·lela al mur 
posterior.  

 

 

 

Descripció: Seccio del Castell, on es veuen els diferents elements que el conformen. 

 

Àudio: 

8b-Les dues laterals anaven en el sentit 
dels murs corresponents, des de la 
façana fins a trobar-se amb l’altra 
cruixia. Finalment, entre aquestes dues, 
n’hi anava una de molt mes curta 
davant la porta d’entrada. Les voltes de 
totes aquestes naus s’aixecaven a 
l’alçada del pis superior per a suportar 
les terrasses de l’adarb.  
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Descripció: Vista acabada del Castell. 

 

Àudio:  

9b- Així doncs, si ens fixem en les pistes 
que ens donen les pedres, serem 
capaços de reconstruir l’estructura 
interna del castell.  
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3.4.Annex 4: Control de renders 

 

càmares frames ok parcial ok final 
cam_01_360 250f pendent Alberto C.   

cam_01_peupla 250f pendent Alberto C.   

cam_01_frontal 250f pendent Alberto C.   

cam_02_zenital 250f pendent Alberto C.   

cam_03_seccio cisterna 2 fotogrames + PS pendent Alberto C.   

cam_04_planta_illustrator 1 pendent Alberto C.   

cam_05_reconstruccio 525f pendent Alberto C.   
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3.5.Annex 5: Bibliografia i fonts 

Impresa 

• Els Castells catalans / [dirigida per Pere Català i Roca]  Volum 2. 2a edició:, 
novembre 1991. 

• Papers del Montgrí 12. Dedicat íntegrament al Castell del Montgrí. 

• Revista Sapiens número 63. Article “Fortalesa d’Orient” 

• La construcción medieval. E. Violet le Duc. CEHOPU: Centro de Estudios  
Históricos de Obras Públicas 

• Tecniche construttive muraire medievali. Il lazio meridionali  Donatella Fioriani. 

 

En línia 

• Viquipèdia: 
o Comtat d’Empúries: http://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_d%27Emp%C3%BAries  
o Castell del Montgrí: http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_del_Montgr%C3%AD  
o Comtat de Barcelona: http://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_de_Barcelona  
o Comtat del Pallars Sobirà: http://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_de_Pallars  
o Comtat de la Seu d’Urgell: http://ca.wikipedia.org/wiki/Comtat_d%27Urgell 
o Corona Catalano Aragonesa: http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n  
o Rei Jaume II: http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Arag%C3%B3n  
o Ponç Hug d’Empúries: http://ca.wikipedia.org/wiki/Pon%C3%A7_Hug_d%27Emp%C3%BAries  

 

• Documentació de castells medievals: 
o Castells espanyols: http://www.arteguias.com/castillosavila.htm  
o Castells espanyols: http://palomatorrijos.blogspot.com.es/2011/03/el-barco-de-avila.html  
o Plantes arquitectòniques de castells medievals: http://www.medieval-castle-siege-

weapons.com/castle-floor-plans.html  
o Blog de construcció medieval: http://cburrell.wordpress.com/2011/03/02/building-in-the-

middle-ages/  
o Projecte Ozark: http://www.ozarkmedievalfortress.com/en-us/blog/scaffolding  
o projecte Guédelon: http://www.guedelon.fr/en 
o Fototeca de castells catalans: http://www.salillas.net/castellscatalans/index.htm  
o Sistemes de defensa medieval: http://www.medieval-spell.com/Castle-Defences.html  
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3.6.Annex 6: Relació d’arxius font lliurats 

• 3Ds  Max: arxius utilitzats per al modelat 3d del castell. 

o Cam_01_01.max 

o Cam_02_00.max 

o Cam_03_Seccio_Cisterna.max 

o Cam_05_Reconstruccio.max 

o Cam_06_00.max 

• Adobe Illustrator: arxius utilitzats en la primera part del vídeo i planta del castell. 

o Planol comtat.ai 

o Planol comtat detall.ai 

o Planta_castell.ai 

• After Effects: arxius utilitzats per a editar el vídeo, i els mapes de la primera part. 

o Mapa_02.aep 

o TFG_04.aep 

• Ms Project: Diagrama de Gannt del projecte. 

o Projecte_gannt_1.mpp 

• Arxius .jpg  diversos amb captures del procés de treball. 
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3.7.Annex 7: Text refós LPI 

 

Los plazos de protección establecidos en esta Ley se computarán desde el dia 1 de enero del año 

siguiente al de la muerte o declaracion de fallecimiento del autor o al de la divulgación lícita de la 

obra, según proceda. 

CAPITULO II 

Límites 

Artículo 31. REPRODUCCIONES PROVISIONALES Y COPIA PRIVADA. 

1. No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se 

refiere el artículo 18, que además de carecer por sí mismos de una significación 

económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y 

esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una 

transmisión en red entre terceras partes por unintermediario, bien una utilización 

lícita, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la ley. 

2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya 

divulgadas cuando se lleve a cavo por una persona física para uso privado a partir de 

obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una 

utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en 

el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las 

que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las 

bases de datos eletrónicas, y en aplicación del artículo 99.a) programas de ordenador. 

 

Artículo 32. CITA E ILUSTRACIÓN A LA ENSEÑANZA 

1. Es lícita la inclusión en una obra propoia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza 

escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de caràcter plástico o 

fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se 

realice a título de cita o para su anàlisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo 

podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el 

fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra 

utilizada. 
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