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  Resum del Treball:

Es  tracta  de  la  realització  d’un  vídeo  informatiu/promocional  sobre  la  construcció  d’una

església romànica a escala real, la reproducció de l’antiga església del segle XII de Sant Pere

d’Or, iniciativa que està promoguda per la Fundació Bages Medieval. Aquesta església formarà

part d’un parc temàtic situat a les afores del poble de Santpedor. Es pretén que sigui una

recreació  sobre  la  forma  de  viure  i  costums  de  la  Catalunya  de  l’època  medieval  i,  es

construirà amb les eines i recursos de les hores (arqueologia experimental). 

La finalitat d’aquest vídeo és d’explicar de forma visual com serà aquesta església i de com

s’integrarà en el context. La idea és d’utilitzar tècniques de modelat 3D per reproduir la part

que encara no existeix (l’església)  i  filmacions del terreny per tal de fusionar els diferents

continguts i mostrar virtualment el resultat final del projecte. Tanmateix i per tal de satisfer les

exigències del TFG que contempla el màxim de coneixements transversals del grau, aquest

treball va més enllà i també s’hi inclouran animacions 2D i recorreguts virtuals per l’interior.

Finalment, el resultat ha de ser un producte de caràcter àudio visual que serveixi per explicar

el que es vol construir, ajudant a donar credibilitat al projecte. Per això, és important que la

qualitat final del vídeo denoti professionalitat en l'execució.

3/51



TFG Grau Multimèdia                                                                                                 ROMÀNIC AL PLAIÀ, Joan Montoliu

  Abstract in English: 

This project is an informational video / promo about the realization of a romanesque church of

real scale, reproducing the old XII century church of Sant Pere d'Or this initiative is promoted

by the Fundació Bages Medieval. This church will be part of a thematic park on the outskirts of

the village of  Santpedor.  Is intended to  be a recreation of  the way of  life  and customs of

medieval Catalonia and will  be built  with the tools and resources of moment (experimental

archeology).

The purpose of this video is to explain visually how is this church and how it will be integrated 

into context. The idea is to use 3D modeling techniques to rebuild the part that does not exist in

present, and terrain recordings to simulate virtually different contents, and this way it will show 

how will be the end of project. However and in order to satisfy the requirements of the TFG, 

which asks to apply the maximum of transversal knowledge, this study goes further and also 

will include 2D animation and virtual tours inside.

Finally, the result should be a product of audio visual character that serves to explain what they

want to build, helping to give credibility to the project. It is therefore important that the final 

quality of the video denotes professionalism in execution.
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Dedicatòria/Cita

A l’arquitectura romànica de Catalunya

"Terra muntanyosa, poble rústec, va entrant a poc a poc a la civilització que va creant ell ma-

teix, amb sos propis mitjans. No són ja els colonitzadors romans qui aixequen les obres, ni els

consols i senadors exòtics o sos accensus; sinó els bisbes i abats dels monestirs fundats pels

grans terratinents, els comtes i els feudals. No són els exèrcits de pas ni les lleves forçades, ni

els col·legis dels emigrats els que les basteixen, sinó els pagesos establerts al país o els mon-

jos".

J. Puig i Cadafalch, A. De Falguera i J. Goday, L’arquitectura romànica a Catalunya, vol. II, 

Barcelona, 1911, p. 575-584.
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Agraïments

A la Fundació Bages Medieval per a la seva aportació de documents de l’avant projecte, sense
aquest no s’hagués pogut definir la part del parc que envolta l’església.

A Gencat / Calaix a la secció d’arqueologia, on si poden trobar les memòries de tots els estudis
que ha realitzat Catalunya servei d’Arqueologia i això ha permès obtenir les plantes de l’antiga
església romànica de Santpedor.

Molt  especialment  a  la  Gemma  Garcia,  historiadora  i  arqueòloga  que  ha  col·laborat  molt
amablement en l'assessorament dels detalls arquitectònics de la reconstrucció.

També al Manel Fernandez, membre de la Fundació Bages Medieval i promotor de la iniciativa
del parc temàtic del Plaià.
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1. Introducció

La Fundació Bages Medieval té la intenció de construir  un parc- museu d’història viva a l’aire

lliure, en el qual es pugui practicar l’arqueologia experimental i les formes de viure i edificacions

típiques de la Catalunya medieval. La idea és que aquest parc estigui obert al públic i escoles

amb un caràcter pedagògic, ja que els visitants podran realitzar un itinerari on podran veure

recreada la vida i activitats del segle XI amb personatges reals, com per exemple: Tallers de

construcció, picapedrers, cuina i d'altres activitats artesanes. El que es pretén es que el mateix

equip  de  persones  que  representin  les  diferents  escenes  del  complex  (personatges  vius),

també siguin les responsables del manteniment i realització de les diferents construccions del

parc, d'aquesta manera els visitants podran observar de manera més real les formes de viure

de l'època. Una de les intervencions que contemple aquest parc, segurament la més ambiciosa,

és la realització d’una sagrera que inclourà la construcció a escala real d’una rèplica de l’antiga

església romànica de Santpedor, actualment desapareguda ja que fou ampliada el S-XVIII i de

la part romànica en queda molt poca cosa. 

Com que els  edificis  del  parc s'aniran construint  en el  dia  a dia  i  en un inici  no hi  haurà

l'església construïda, abans de cada itinerari es vol fer una presentació audiovisual que mostri

als  visitants  com serà  l'església  un  cop  acabada.  De manera  que  aquest  treball  intentarà

abordar els continguts d’aquest  audiovisual,  tot i  que cal  aclarir  que aquest  TFG no pretén

realitzar tot el contingut d'aquesta presentació, ja que pot ser mol extensa i amb continguts molt

diversificats, si no que pretén complementar-la amb la realització d'un vídeo on es pugui veure

la integració de l'església en el  context,  de manera que ajudi  i  il·lustri  els arguments de la

presentació, donant un caràcter creïble i aportant un valor afegit. Tanmateix també es pretén

utilitzar  el  vídeo  resultant  per  a  d’altres  funcions  com  per  exemple  per  complementar  la

documentació del projecte que es presentarà a l’ajuntament o fins i tot, aprofitar la geometria

3D per a realitzar un recorregut virtual interactiu per a la pàgina web.
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2. Descripció/Condicionants del TFG

Es tracta de realitzar un vídeo que serveixi per complementar el projecte del Parc d’Història

Viva del  Plaià i,  per donar més èmfasi  a la part  del  parc que contempla la construcció de

l'església  romànica.  Per  això  caldrà  realitzar  un  guió  d’un  vídeo  que  inclogui  el  model  de

l'església en 3D, vistes aèries reals de l’espai en qüestió per tal de poder simular el model 3D

sobre  el  terreny,  realitzar  la  simulació  de  l’interior  de  l'església  amb  la  seva  arquitectura,

pintures i textures de l’època. El resultat, hauria de ser un vídeo que combini la integració del

modelat 3D amb imatges reals i, que faci un recorregut virtual tant del context sobre el terreny,

com dels principals detalls interiors i exteriors de l'església. 

2.1. Guió

Ha de ser un vídeo explicatiu i entenedor, per tant la millor manera és que el guió sigui clar i no

distorsioni el contingut objectiu. Una bona manera d’integrar un fil conductor es que el guió es

basi en mostrar les imatges en diferents hores del dia, de manera que hi hagi un recorregut

temporal correlatiu, per exemple: des de que surt el sol fins que s’amaga. Per aconseguir això

caldrà jugar amb les llums i ombres de les diferents escenes.

Un altre aspecte del guió es que no cal que tingui veu en off, la raó és que el seu us serà divers

i  l’interlocutor  potser  que  necessiti  canviar  d’arguments  segons  les  necessitats,  com  per

exemple la presentació del projecte, introducció a un itinerari o simplement per ensenyar-lo a

entitats col·laboradores. Si però que haurà de portar banda sonora, ja que quan es facin les

presentacions no està de més una música de fons que permeti parlar al ponent i al mateix

temps acompanyi el que s’està veient.

2.2. Descripció formal

Pel que fa al tractament formal, s'espera que el resultat acabi sent de caràcter realista i seriós,

en consonància amb les funcions que ha de realitzar. Per això caldrà fer enregistraments i

fotografies sobre el terreny i, realitzar els models 3D el màxim de fiables possible, així com

aplicar les textures més adients en cada cas. Aquest treball  també tindrà en compte alguns

elements addicionals que per les característiques del projecte no serien indispensables, però la

intenció és que el TFG contempli el màxim de competències de narratives visuals 2D i 3D com

sigui possible,  per exemple el  tractament gràfic del  títol  i  dels crèdits del  vídeo, guionatge,

modelat i animació 3D, realització d’una «intro» amb incorporació d’animació 2D i tractament

del so, per citar-ne les més importants.
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3. Objectius

Llistat i descripció dels objectius del TF, ordenats per rellevància.

3.1 Principals

Objectius clau del TF:

 Complementar  els  continguts del  projecte  del  Parc d’Història  Viva del  Plaià que es
presentaran als possibles patrocinadors  per tal d'obtenir els recursos indispensables
per arrencar el projecte. 

 Elaborar un contingut audiovisual que ajudi a explicar formalment i situar en el context
l’església romànica del Parc Temàtic del Plaià.

 Integrar les imatges reals de l’entorn del complex amb les generades en 3D, Intentant
al màxim que es pugui simular una realitat creïble.

 Realitzar un treball que arribi a un nivell de detall suficient, tant pel que fa a la part
exterior com interior de l’església que permeti un us de caràcter pedagògic del romànic.

 Aconseguir un resultat amb el màxim d’aparença professional que doni un valor afegit i
més credibilitat al projecte.

 Donar un caràcter particular i diferencial a l’església envers a la resta d'elements del
parc, ja que aquesta serà l’edifici estrella del complex.

 Durant l’elaboració del TF, aplicar el màxim de coneixements adquirits al llarg del grau
principalment sobre els que afecten a l’àrea de narratives 2D i 3D, però contemplant
dins el que sigui possible una aplicació transversal dels coneixements adquirits de les
diferents àrees formatives del Grau Multimèdia.

 Utilització  de  software  obert  en  la  resolució  integre  del  treball,  tanmateix,  sense
renunciar a la possibilitat d’utilitzar el privatiu en cas de necessitat i, només si la tasca a
resoldre no es pot solucionar amb programari obert.

3.2 Secundaris 

Objectius addicionals que enriqueixen el TF i que poden patir variacions:

 Tenir en compte la possibilitat d’una segona versió que formi part de l’audiovisual de
presentació que s’utilitzarà a l’inici d'itinerari dels visitants, aquest segurament s’haurà
d’ajustar a les directrius i finalitat d’aquest.  

 A l’hora  de  generar  el  material  3D preveure  la  possibilitat  d’aprofitar-lo  en  cas  de
l’elaboració d’una pàgina web, aquest material podria servir tant per mostrar imatges
estàtiques amb caràcter il·lustratiu, com per simular un recorregut virtual.
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4. Cerca d’informació/Antecedents

Documentació existent d’estudis realitzats per la Generalitat de Catalunya o relativa a l’església

de Sant Pere de Santpedor, com poden ser fotografies de la part romànica que encara es 

conserven, així com imatges d’altres esglésies romàniques que serviran com a base històrica i 

punt de referència per a reconstruir el model 3D i realitzar el vídeo.

4.1. Plantes 2D

Plantes  2D  extretes  de  l’estudi  arqueològic  realitzat  per  Catalunya  Servei  d’Arqueologia.

Aquestes  es  poden  trobar  a  la  pàgina  de  la  Generalitat  de  Catalunya  gencat.cat  a  l’URI:

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/31210
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Figura 2: Estimació de la planta segons Catalunya Servei d'Arqueologia

Figura 3: Pantocràtor de l'església de Sant Pere
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Figura 4: Rellotge de sol de la façana sud Figura 5: Emplaçament del poblat

Figura 6: Part romànica de la façana est Figura 7: Parts romàniques de la façana sud
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5. Continguts

5.1. Arquitectura general

5.2. Cerca d’informació

En la cerca d’informació es poden trobar continguts que van des de l’anàlisi de mercat fins a 

imatges i documents relacionats amb els antecedents de l’església de Sant Pere d’Or.
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Figura 8: Jerarquia del projecte

Figura 9: Antecedents església Santpedor
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5.3. Enregistraments

Pel que fa als enregistraments tenim quatre tipologies d’imatges: Els vídeos aeris filmats amb

drone, les fotos d’entorn utilitzades com a fons, fotos de seguiment del projecte, i les seqüenci -

es d'imatges o ‘timelapses’ per a captar la sortida i posta de sol.

5.4. Dibuixos i esbossos 2D

Son  els  dibuixos  generats  en  l’elaboració  de  la  idea  com per  exemple  l’storyboard  o  els

esbossos de l’àliga. També s’hi contemplen els dibuixos de recreació del pantocràtor. En els

continguts si poden trobar tant imatges en format jpg, png, pdf o documents originals/masters.
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Figura 12: Dibuixos i esbossos

Figura 11: Enregistrament de vídeo

Figura 10: Fotografies d'entorn
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5.5. Modelat 3D

En  el  modelat  trobem  documents  de  Blender  per  a  diferents  objectes,  com  per  exemple

l’església i el poblat en un document, la torre i la bandera en un altre i els objectes de detall

com poden ser els canelobres o els bancs en un altre. Tanmateix, durant el modelat s’han anat

generant ramificacions i còpies de seguretat d’un mateix document que al finalitzar el procés

s’han eliminat per no incrementar el nombre de duplicats.

5.6. Tipografies utilitzades

Les fonts utilitzades han estat la Eufm 10 de tipologia gòtica per el títol I la Lato per els crèdits,
aquesta ultima es sense serifa, ideal per a textos que es reprodueixen en pantalles o projectors
digitals.
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Figura 15: Tipografia utilitzada en els crèditsFigura 16: Tipografia del títol

Figura 14: Exemple d'un model amb la seva jerarquia d'objectes

Figura 13: Models d'objectes
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5.7. Sons

Pel que fa als sons, s-han utilitzat dos sons amb llicència lliure, la banda sonora  Crossing the 

Universe de Esther Garcia, extreta de la pagina de Jamendo i el so de l’àliga extreta d’una 

pagina de sons lliures per a smartphone "tonosenmicelular.com" 

5.8. Materials i textures

Pel que fa als materials I textures, es concentren íntegrament en una carpeta que conte tan

imatges  originals  lliures  de  drets,  com  imatges  elaborades  específicament  per  aconseguir

textures  determinades.  Aquesta  carpeta  també  conte  els  màsters  de  Krita  utilitzats  per  a

generar mapes de normals I modificar o retocar les textures utilitzades en els renders 3D.

5.9. Animació

Per a generar les animacions, s’ha optat per a preparar un document de Blender pràcticament 

per a cada toma, ja que els documents en si no eren molt pesats I el fet de generar clips de 

diferents temps, llums I escenes ha estat molt més còmode treballar-los per separat.
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Figura 18: Materials

Figura 17: Imatges i textures per a materials
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5.10. Muntatge

El muntatge o edició tot i que s’hagues pogut elaborar en un sol document, s’ha realitzat en

dos, un per a fer la seqüencia de la introducció i l’altre per a fer el muntatge general. Així doncs

en aquest apartat només tenim els màsters utilitzats per a l’edició que estan referenciats als di-

ferents recursos anteriorment mencionats, sons, imatges estàtiques, clips de vídeo i seqüències

d’imatges.
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Figura 19: Documents d'animació Blender
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6. Metodologia

En la  realització  d’aquest  treball,  s’han  seguit  les  fases  processuals  típiques  d’un  projecte

audiovisual d’aquestes característiques. A continuació es descriuen les eines i tècniques que

s'han utilitzat en el desenvolupament d’aquest TFG.

6.1. Planificació

Un cop apuntada una idea inicial, abans de començar amb el vídeo, ha calgut realitzar una

planificació que englobes totes les tasques i processos, d’aquesta manera garantir amb més

seguretat  el  correcte  desenvolupament i  el  compliment dels temps.  Per a realitzar  aquesta

tasca, es van tenir en compte les principals fases d’un procés audiovisual, les pautes del TFG i

les diferents tècniques que s’utilitzen en un projecte d’aquesta tipologia. Com a eines per a

documentar la planificació, es va utilitzar un gestionador de projectes de codi obert, en aquest

cas ‘Gantt Project’.

6.2. Desenvolupament

En la realització d’aquest treball, es classifiquen les tasques en dos grans grups, un és el docu-

mental i l’altre l’executiu o tècnic. El primer engloba tota la documentació de gestió de projecte,

d’anàlisi i d’investigació, com per exemple: L’estudi de mercat, pressupost, planificació, etc. Pel

que fa al grup executiu, engloba les tasques més tècniques i que estan més directament lliga-

des amb l'execució del producte final, com per exemple: El guió, els enregistraments d’imatge i

so o el modelat de superfícies 3D per citar-ne algunes.

6.2.1. Gestió del projecte i lliurables de caràcter documental

La metodologia a seguir per a la documentació del TFG, és la que correspon als processos tí-

pics de qualsevol producte multimèdia i són els documents que conformen la memòria. Per a

l'elaboració d'aquests es van aplicar tècniques professionals corresponents a cada apartat i les

eines informàtiques utilitzades són les d’ofimàtica, que es poden trobar en el paquet d’OpenOf-

fice i un gestor de projectes com pot ser el Gantt Project. 

6.2.2. Documentació multimèdia

A l’hora de generar el material que va servir per a materialitzar el producte final, es van tenir en

compte els processos audiovisuals que més s’ajustaven a les característiques d’aquest.  En

aquest cas es van realitzaer les següents tasques:

• Realització del guió /‘Story board’
• Disseny del tractament gràfic i els elements d’animació 2D
• Modelat de les superfícies i renderització
• Enregistraments d’imatge i so
• Generació de clips resultants de l’animació
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• Muntatge i efectes especials

Les eines de programari utilitzades per a generar el material audiovisual i portar a terme la rea-

lització del vídeo, han sigut de codi obert. Aquestes, escollides tenint en compte el caràcter més

professional i utilitzant-les segons els criteris i tècniques adquirides durant el grau. Tanmateix, a

l’hora d’escollir el programari per a realitzar cada tasca, a primat la qualitat i la fidelitat al dis-

seny preestablert, de manera que si calia utilitzar programari privatiu per a realitzar una tasca o

efecte determinat, també s’hagués fet. Tanmateix, no ha sigut el cas i tot el projecte s’ha pogut

realitzar amb programari obert.

Relació del programari segons les tasques a realitzar:

• Krita: Per a dibuix i tractament d’imatge, un software utilitzat cada cop més per els 
artistes digitals.

• Inkscape: Per a disseny gràfic, aquest és un programa utilitzat per a rotular o realitzar 
logos i dibuixos vectorials.

• Blender: Per a modelar, animar i renderitzar els elements 3D. Així com per a realitzar 
els ‘camera motion tracking’ i utilitzar-lo com a compositor i editor de vídeo.

• Open Toonz: Per a realitzar animacions 2D.
• Natron: Com a compositor de vídeo i complement a Blender.
• Darktable: Per a revelar imatges.
• Audacity: Edició i composició d’audio.
• MediaInfo: Programa de caràcter informatiu, aquest proporciona tota la informació 

tècnica d’un vídeo.
• Scribus: Per a maquetació i realització de presentacions.
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7. Eines de desenvolupament

Taula del sofware i harware utilitzat en aquest treball que especifica en quina fase i per a què 

s’ha utilitzat cada cosa.

Gestió i suport Idea Desenvolupament

S
o

ft
w

a
re

Linux Mint 18 64-bit
Com a sistema 
operatiu

Open Office Writer
Realització de la 
memòria

Elaboració del guió 
tècnic

Open Office Calc Elaboració pressupost

Gantt Project
Realització i control 
del Diagrama de Gantt

Krita
Realització dels 
dibuixos de 
l’Storyboard

Generació de 
materials i textures

Inkscape

Utilitzat per treballar
la gràfica/tipografia 
del títol

· Realització del dibuix
vectorial de la planta 
de l’església
· Elaboració del text 
del vídeo

Open Toonz
Esbossos de l’àliga 
de la introducció

Realització de l’anima-
ció 2D

Blender

· Modelat 3D
· Aplicació de 
materials
· Animació i generació 
de clips
· ‘Motion tracking’
· Composició de vídeo
· Edició de vídeo i 
muntatge

Natron
· Composició de vídeo
· Efectes i ajustaments
de color

Dark Table

Revelat de les fotogra-
fies de context i de les
que s’han utilitzat per 
a realitzar materials i 
textures

Audacity
Edició i processament 
de so

Media Info
Informació detallada 
de recursos 
audiovisuals

H
a

rd
w

a
re

Processador Intel 
Core i7-4790S
CPU 3.20GHz x 4

Ordinador en el que 
s’ha realitzat la gestió i
tots els processos de 
desenvolu-ament

Wacom Cintiq 22HD

Utilitzada com a 
pantalla 

Utilitzada per a 
realitzar tots els 
dibuixos i parts 
gràfiques

Utilitzada com a 
pantalla

Drone Xiaomi 4K
Per a realitzar les 
tomes aèries 

Càmera Sony α 7
Fotos i vídeos de 
context

Taula 1: Relació de software i hardware
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8. Planificació

A continuació es mostra la planificació de les tasques segons la data d’inici i finalització, entre -

gues i  fites  més  importants.  En  aquesta  planificació  hi  han  diferenciades  les  tasques  que

corresponen  al  desenvolupament  de  la  memòria  i,  les  que  afecten  més  directament  a  la

realització del vídeo.

8.1. Identificació de tasques i temporització

Nom Inici Finalització

Seguiment Gantt
PAC1
Plantejament inicial
Inici de memòria
Planificació
Lliurament PAC1
PREPRODUCCIÓ
Cerca d'informació
Guió
Story board
Disseny 2D
Modelat
PAC2
Elaboració de memòria
Anàlisi de mercat
Pressupost
Viabilitat
Lliurament PAC2
PRODUCCIÓ
Enregistrament exteriors
Tomes aèries
Generar clips 3D
Generar clips 2D
Enregistrament de so
PAC3
Elaboració de memòria
Recopilació material
Lliurament PAC3
POSTPRODUCCIÓ
Efectes visuals
Efectes de so
Imprevistos
Muntatge
LLIURAMENT FINAL
Elaboració memòria
Presentació public
Presentació tribunal
Autoinforme
Publicació a l'O2
Lliurament Final

27/02/17
27/02/17
27/02/17
01/03/17
06/03/17
10/03/17
10/03/17
10/03/17
10/03/17
15/03/17
14/03/17
21/03/17
10/03/17
10/03/17
10/03/17
22/03/17
04/04/17
08/04/17
16/04/17
16/04/17
19/04/17
24/04/17
24/04/17
17/04/17
08/04/17
08/04/17
07/05/17
12/05/17
18/05/17
18/05/17
18/05/17
25/05/17
29/05/17
12/05/17
12/05/17
19/05/17
31/05/17
14/06/17
19/06/17
19/06/17

18/06/17
09/03/17
28/02/17
09/03/17
07/03/17
10/03/17
14/04/17
14/03/17
14/03/17
18/03/17
23/03/17
14/04/17
07/04/17
07/04/17
12/03/17
24/03/17
07/04/17
08/04/17
17/05/17
20/04/17
23/04/17
17/05/17
17/05/17
21/04/17
11/05/17
11/05/17
11/05/17
12/05/17
15/06/17
28/05/17
25/05/17
28/05/17
15/06/17
18/06/17
18/06/17
30/05/17
12/06/17
17/06/17
19/06/17
19/06/1

Taula 2: Tasques i temporització
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Taula 3: Diagrama de Gantt
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9. Procés i tècniques de desenvolupament

A continuació es descriuen els passos seguits en la realització del vídeo, procurant mencionar

els processos i tècniques utilitzats d’una manera cronològica. Tanmateix, cal tenir en compte

que la intenció no és d’aprofundir en el detall, si no de mostrar a grans trets de forma general

els passos més significatius.

9.1. Investigació i anàlisi de mercat

Aquest projecte neix d’una iniciativa real, de manera que ja hi ha una base d’informació que

prové d’un avant projecte realitzat per la Fundació Bages Medieval,  la qual amablement ha

cedit la informació d'emplaçament i urbanització del futur parc (veure punt 4). D’altre banda

també ha calgut fer una petita recopilació d’imatges de la part romànica de l’església actual, a fi

i afecte de realitzar una reconstrucció 3D el màxim de fiable possible.

Finalment i per ajudar en l’enfocament del projecte, s’ha realitzat una investigació de d’altres

treballs de característiques similars que ja han estat publicats, com per exemple la reconstruc-

ció del pantocràtor de l’església de Taüll o el 3D de la possible església de la Colònia Güell, per

citar-ne alguns. D’aquests exemples es pot trobar més informació a l’apartat 14.

9.2. Idea

Probablement una de les parts més importants i que no sempre s’hi dona la importància que

mereixeria. Per aquesta raó, s’ha partit d’un brainstorming que ha servit per a posar les bases

del guió. A continuació es mostren dos punts essencials per acabar de materialitzar la idea.

9.2.1. Disseny 2D

En aquest apartat, donades les característiques del treball, no hi ha hagut un gran volum de fei-

na, ja que el 2D no és l’eix principal del projecte. El què ha calgut treballar és el títol, el dibuix

de l’àliga de la introducció i  la  rèplica del  pantocràtor,  aquests dos últims de caràcter més

d'il·lustració que de disseny gràfic.  Per a l’elaboració dels  dibuixos s’ha utilitzat  el  següent

programari: 

• Inkscape: Per a treballar el títol del vídeo, per això s’ha partit d’una tipografia gòtica
Eufm 10 lliure de drets a la que ha calgut modificar la lletra P ja que no es llegia molt
bé.

• Krita: Utilitzat per a dibuixar el pantocràtor que ha servit com a textura per a l'absis i per
a generar un fons de paper arrugat per a la introducció del vídeo. Aquest programa
també ha servit per a pintar els dibuixos de l’àliga.

• Open Toonz: Per a dibuixar la idea inicial de l’àliga.
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9.2.2. Storyboard

Per tal de complementar el guió tècnic, s’ha realitzat un storyboard de totes les tomes que

formen part del vídeo. Aquesta tasca s’ha portat a terme amb l’ajut de la tauleta gràfica i el

programa Krita, aquest altament especialitzat per a treballs d’il·lustració.
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Figura 20: Disseny gràfic Figura 21: Fons de paper arrugat

Figura 23: Il·lustració del pantocràtor

Figura 24: Mostra d'esbós de l'storyboard

Figura 22: Dibuix de l'àliga amb Open Toonz
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9.3. Modelat 3D i Textures

Una de les parts més importants d’aquest treball  és el modelat,  tractament dels materials i

preparació de les escenes, no només pel que fa a la càrrega de feina que comporta sinó que

daixò depèn de manera directa el resultat final. Segons el plantejament i processos a seguir pot

ser que el temps de dedicació i els resultats no siguin els desitjats, de manera que cal seguir

els procediments més adients i saber trobar un equilibri qualitat temps en cada situació.

9.3.1. El model

Per a tal de realitzar un model fiable, ha calgut realitzar una planta de l’església. Per això s’ha

partit dels estudis que la Generalitat de Catalunya va realitzar l’any 1991 a l’actual església de

Santpedor i d’un plànol de la sagrera de l’avant projecte del parc temàtic. Un cop definides les

plantes necessàries, s’han realitzat  tots els edificis en superfícies 3D (malla) a escala real,

tenint en compte el nivell de detall que requereix cada model.

El software utilitzat:
• Inskape: Per a la reconstrucció de la planta de l’església,  ja que en l’estudi  de els

serveis d’arqueologia de la generalitat només es mostra parcialment.
• Blender: Per a la realització del 3D.

9.3.2. Tractament de materials

Un cop realitzat el 3D ha calgut preparar totes les textures i materials per tal d’aconseguir un

resultat el màxim de realista possible, per això ha calgut buscar textures de caràcter lliure i

preparar-les, així com crear-ne d’altres com les teules de les cases de la sagrera o la textura de

paper arrugat del inici del vídeo. Per aplicar les textures correctament ha calgut fer projeccions

UV i aplicar papes de normals.

El software utilitzat en aquesta fase ha estat:
• Krita: Per retocar, modificar o crear noves textures i per obtenir mapes de normals.
• Blender: Per a realitzar les projeccions UV i preparar els materials.
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Figura 25: Reconstrucció de la planta Figura 26: Superfícies del model principal



TFG Grau Multimèdia                                                                                                 ROMÀNIC AL PLAIÀ, Joan Montoliu

9.4. Enregistraments sobre el terreny

Una tasca no tant laboriosa però necessària, ha estat l’obtenció d’imatges del context on anirà
emplaçat  el  parc  temàtic  per  tal  de fusionar-les amb el  3D.  Per  això  han  calgut  tres tipus
diferents d’enregistraments: Fotografies de l’entorn, fotografies seqüenciades o «timelapse» i
vídeos aeris. 

• Les fotografies d’entorn s’han realitzat amb una càmera Sony a7 i han servit com a
decorat de fons en les tomes de projecció horitzontal.

• Les fotos seqüenciades han servit per a simular la sortida i posta del Sol i, d’aquesta
manera donar un caràcter més dinàmic en aquestes tomes.

• Pel que fa a les tomes de vídeo, s’han realitzat amb l’ajut d’un drone Xiaomi 4K que en
aquest cas no hi ha hagut problemes legals per els enregistraments, ja que es tractava
d’una zona poc habitada. Les imatges obtingudes ha servit per a simular les tomes
aèries del vídeo. 
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Figura 27: Realització de textures Figura 28: Projeccions UV o "mapping"

Figura 29: Panoràmica

Figura 31: Vista aèriaFigura 30: Realització d'un "timelapse"
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9.5. Animació

Aquesta fase ha estat una de les més complicades i dificultoses, ja que s’han utilitzat tècniques

en les que he hagut de fer una mica d’aprenentatge per falta de bagatge. Per exemple en

l’animació 2D de l’àliga, que ha estat realitzada amb el sistema tradicional de fotograma per

fotograma o bé en el cas de la tècnica del ‘motion tracking’ per tal de fusionar les superfícies 3D

amb els enregistraments al natural. També ha calgut utilitzar eines d’animació de camps de

força i de dinàmica de partícules.  Pel que fa a la resta d’animacions, ha calgut animar les

escenes tenint en compte els enquadraments, llums i moviments de càmera. 

El software utilitzat ha estat:
• Open Toonz: Per a l’animació 2D, és un programa totalment professional alliberat a 

principis d’any i està especialitzat en combinar l’animació tradicional amb la vectorial. 
En aquest cas ha estat molt útil per a l’animació de l’àliga.

• Blender: Com a programa d’animació 3D i per a realitzar els ‘motion tracking’.

9.6. Efectes i composició

Per  tal  d’aconseguir  les  sensacions  el  màxim  de  naturals  possible  i  de  potenciar  alguns

aspectes. Un cop generades les animacions,  ha estat  més còmode utilitzar un software de

composició  per  afinar  o  millorar  els  resultats.  Tot  i  que  els  ‘motiontracking’  es  podrien

contemplar en aquesta fase, pel seu caràcter 3D he cregut oportú mencionar-los en el punt

anterior. Per tant en aquest apartat només han calgut utilitzar tècniques de tractament del color

per ajudar a integrar les dues realitats, real i fictícia.

El software utilitzat ha estat Natron, aquest és un programa de composició per nodes que dona

molt bons resultats i està previst de bones eines de composició. Algunes de les funcions que

s’han realitzat amb Natron han estat: treure aberracions cromàtiques d’una de les tomes aèries,

compensar i anivellar les llums dels les dues seqüències de fotos (‘timelapse’) o bé, per a treure

unes taques de l’enregistrament de l’ocell. Tanmateix, per ajustar imatges soles com és el cas

de paisatges utilitzats com a fons o imatges estàtiques com l’església de la sortida i posta de

sol, també s’ha utilitzat el programa de revelat fotogràfic Dark Table.
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Figura 32: Animació de l'àliga Figura 33: Realització d'un "motiontracking"
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9.7. Muntatge

Un cop generats tots els clips i realitzats els efectes desitjats, ha calgut fer el muntatge de totes
les seqüències, posar el so corresponent i sincronitzar-lo, així com posar els títols i crèdits al
començament i final del vídeo. Aquesta fase s’ha realitzat amb Blender, tot i que per optimitzar
alguns dels sons puntualment també s’ha utilitzat  Audacity.
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Figura 34: Composició amb Natron Figura 35: Ajustament d'imatge amb Dark Table

Figura 36: Edició de vídeo amb Blender Figura 37: Edició amb Audacity
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10. Prototips

Esbossos, croquis, models i prototips creats durant el procés de treball

10.1. Planta 2D de l’església

Geometrització de la planta per poder generar el 3D. Aquest plànol s’ha realitzat en base a les

plantes resultants de l’estudi arqueològic realitzat el 1991 a l’església de Sant Pere del municipi

de Santpedor,  i  que es poden trobar en el  punt 4.1 d’aquesta memòria o a la plana de la

Generalitat de Catalunya  URI: http://hdl.handle.net/10687/31210

10.2. Dibuix 2D de l’àliga de la introducció

Un dels dibuixos realitzat amb el programari OpenToonz per tal de realitzar l’animació en 2D de

la introducció del vídeo.

32/51

Figura 38: Dimensionament de la planta amb Inkscape

http://hdl.handle.net/10687/31210


TFG Grau Multimèdia                                                                                                 ROMÀNIC AL PLAIÀ, Joan Montoliu

10.3. Dibuix del pantocràtor 

Representació 2D realitzada amb Krita en base al pantocràtor que es troba esculpit a la porta de

l’església de Sant Pere. Aquest servirà com a textura per il·lustrar la part superior de l'absis del

model en 3D de l’església del Plaià. 
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Figura 39: Esbossos àliga

Figura 40: Rèplica del pantocràtor de la portalada
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11. Guions

11.1. Sinopsis

Es tracta d’una narració visual sobre l’església i el context on es construirà. Aquesta transcorre

durant el llarg d’un dia de forma lineal i utilitza un rellotge de sol de la paret de la mateixa esglé-

sia, la intensitat de la llum i el moviment de les ombres i per a situar l’escenari en un moment i

ambient determinat. Tanmateix el vídeo també pretén utilitzar la banda sonora per accentuar la

calma o dramatisme del moment depenent de l’escena en que es visualitzi.

La història comença a l’alba del Plaià amb l'església a contrallum, on ressalta la silueta. El

rellotge de sol que es troba a la paret de l’església s’intercala amb les diferents escenes com a

fil conductor del vídeo, indicant en quina part del dia ens trobem. Durant el decurs del mati, a

vista d’ocell i aprofitant la bona llum es mostra la situació i les vistes generals de la basílica,

intercalant  vistes de detall  de l’exterior  com les llombardes,  el  campanar d’espadanya o el

cimbori. Cap al mig dia (hora de l'àngelus), quan la llum és més intensa, la càmera entra a dins

de l’església i aprofitant la poca llum de l’interior, mostra la seva arquitectura de forma general.

En el decurs de la tarda mentre les llums que s’escolen per les petites finestres van resseguin

les parets internes, s’intercalen imatges de detall de la volta de canó de la nau principal, el

creuer o el cimbori. Ja més avançada la tarda, el focus es centra en les pintures del pantocràtor

situat just a la part superior de l’absis. Finalment la càmera torna a l’exterior per mostrar-nos

l’església amb les ultimes llums del dia, on les ombres s’allarguen i les llums es van esvaint fins

acabar il·luminant el cel amb els tons ataronjats del crepuscle.
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11.2. Guió tècnic
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12. Projecció a futur

Aquest projecte tal i com ja s’ha mencionat anteriorment, té la finalitat de servir com a material

explicatiu de com serà l'església i part del parc un cop construït. La intenció és que els seus

usos vagin des de la utilització en presentacions en públic i a possibles col·laboradors, fins a

utilitzar-lo com a reclam a la pàgina web de la fundació promotora.  Tanmateix,  en aquests

moments també és un producte pensat per a complir amb el TFG, això fa que en cas de ser

utilitzat per a fins comercials, s'hauran de revisar els elements amb llicències restringides com

pot ser  la banda sonora. També caldrà revisar-lo i adequar-lo al ús especific que se li vulgui

donar, per exemple, suprimir o canviar la introducció ja que la que hi ha, ha estat pensada més

pel TFG.

Un altre aspecte a tenir en compte, és que per a realitzar aquest vídeo, ha calgut modelar un

gran nombre d’elements, això fa que hi hagi mol material 3D que pot facilitar la realització d’un

recorregut virtual interactiu per a la pàgina web.

Finalment, també hi ha la possibilitat de construir una carpa en el mateix parc temàtic, aquesta

podria servir per a projectar en el seu interior am la tècnica del mapping com seria l’església per

dintre. Això donaria un valor afegit i una atracció més al públic que visiti el parc.
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13. Pressupost 

Vídeo promocional de l’església romànica del Parc d’Història Viva del Plaià més la realització 

de material 3D per a possible aplicació de recorregut virtual per a pàgina web. IVA no inclòs.
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Recursos interns Preu hora Hores Preu

Preproducció
Cerca d’informació 25,00 € 3 75,00 €
Idea/ Guió 27,00 € 4 108,00 €
Disseny 2D 26,00 € 16 416,00 €
Modelat 3D 35,00 € 37 1.295,00 €

Producció
Enregistraments exteriors 27,00 € 4 108,00 €
Generar clips 2D i 3D 27,00 € 16 432,00 €
Enregistrament de so 22,00 € 4 88,00 €

Postproducció
Muntatge 27,00 € 8 216,00 €
Efectes visuals 27,00 € 8 216,00 €
Efectes de so 27,00 € 4 108,00 €

Recursos externs Preu hora Hores Preu

Assessorament històric/arqueològic 30,00 € 2 60,00 €
Pilot de drone 30,00 € 4 120,00 €

Amortitzacions i lloguer de material Preu

Material d’enregistrament 200,00 €
Equipaments informàtics (harware) 350,00 €
Lloguer del drone per tomes aèries (DJI Inspire) 200,00 €

3.917,00 €

Total 3.917,00 €

Taula 4: Pressupost
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14. Anàlisi de mercat

Fent  una  cerca  de  mercat,  es  poden  trobar  projectes  professionals  de  caràcter  similar.  A

continuació es mostren els més representatius tant per a les característiques com per l'abast. 

14.1. Església de la Colònia Güell

Treball realitzat per Rainer Graefe i Anton Lyubimkin. Consisteix en una reproducció 3D de com

seria l’església de la Colònia Güell. Aquest va ser projectat en el Museu Diocesà de Barcelona

de forma exclusiva. Un fragment del vídeo que mostra l’interior de l’església es pot trobar a la

web del diari Ara  http://www.ara.cat/videos/el-radar/Gaudi-Colonia_Guella_3_1226307370.html

14.2. Mapping Sant Climent de Taüll

Mapping de les pintures romàniques de Sant Climent de Taüll,  realitzat  per l’estudi  Burzon

Comenge. És una reconstrucció de les pintures originals mitjançant la tècnica del mapping que

implica l’animació 2D i modelat 3D. Aquest pretén mostrar quin va ser el procés de realització

de les pintures, com es van pintar i en quin ordre. L’objectiu d’aquest mapping, també es de

restituir virtualment les pintures originals en el seu lloc d’origen, ja que en aquest moment es

troben  en  el  Museu  Nacional  d’Art  de  Catalunya.  Aquest  vídeo  es  pot  trobar  a  l’URL:

http://pantocrator.cat/projectes/ 
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Figura 41: Simulació església Colònia Güell

http://pantocrator.cat/projectes/
http://www.ara.cat/videos/el-radar/Gaudi-Colonia_Guella_3_1226307370.html
http://www.ara.cat/videos/el-radar/Gaudi-Colonia_Guella_3_1226307370.html
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14.3. Esglésies de Sant Pere de Terrassa

Reconstrucció virtual en 3D de la seu d’Ègara, el complex format per les esglésies de Sant 

Pere, Sant Miquel i Santa Maria. Tot i que el vídeo de mostra té una durada de 16 minuts i en la

seva major part conté imatges reals, en el minut 0:55 ens mostra una simulació en 3D de com 

era el complex al S-VI. Es pot trobar a l’URL https://www.youtube.com/watch?v=KxA31S96qOY
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Figura 43: Complex d'Ègara (Terrassa)

Figura 42: Mapping Sant Climent de Taüll

https://www.youtube.com/watch?v=KxA31S96qOY
https://vimeo.com/87102885
https://www.youtube.com/watch?v=KxA31S96qOY
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14.4. 3D. Plaça de l’església de Caldes de Montbui

En  la  reurbanització  del  carrer  d’Asensi  Vega  i  de  Montserrat  de  Caldes  de  Montbui,

l’ajuntament d’aquest va incloure una reproducció virtual de com quedarien un cop remodelats.

El vídeo està fet íntegrament amb 3D i mostra com haurien de ser els carrers mencionats

anteriorment juntament amb la plaça de l’església. Es pot trobar a l’URL:

https://www.youtube.com/watch?v=pK_CftF2HHg
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Figura 44: Reurbanització de la Plaça de l'Església de Caldes de Montbui

https://www.youtube.com/watch?v=pK_CftF2HHg
https://www.youtube.com/watch?v=pK_CftF2HHg
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15. Conclusions

Tot i estar força satisfet del resultat final, penso que si s’hagues de tornar a fer aquest treball o

similar, segurament el temps de realització seria menor i possiblement amb més qualitat, ja que

en bona part  del treball  ha calgut fer un aprenentatge de com utilitzar part  del  programari.

Aquesta  experiència  ha  sigut  un  primer  acostament  a  un  producte  audiovisual  una  mica

complert, això ha servit per guanyar en experiència en l'execució i veure la importància que té

disposar de bon material i d’un ordinador amb la potència adequada, això si no es vol perdre

molt temps generant els clips de les animacions.

Un altre cosa, és que el fet d’haver realitzat aquest treball, ajudarà a donar més seguretat a

l’hora de fer les valoracions i gestió dels temps, tot i haver seguit força bé els temps estipulats

en el  gantt del TFG, si que és veritat que hi havia una certa inseguretat a l’hora de definir

segons quins temps, principalment els de les tasques amb menys experiència com per exemple

la projecció de UVs o la realització dels motion tracking en 3D.

Una de les fites  d’aquest  treball,  ha estat  la  d’utilitzar  programari  lliure  amb la  finalitat  de

valorar-lo i treure’n unes conclusions. Doncs bé, el cert és que ha funcionat molt bé fins hi tot

més de l’esperat, es pot dir que els recursos de software obert en el camp de la Multimèdia són

més que suficients  per  a realitzar  treballs  d’aquestes característiques,  són programes molt

lleugers que s'instal·len molt fàcilment i amb comunitats molt actives que et poden ajudar en

cas d’algun problema. Pel que fa a l'aprenentatge, la major part del programari és similar als

seus homòlegs privatius, tot i que amb les seves particularitats, de manera que és molt fàcil

adaptar-se al canvi.

Finalment, comentar que la realització d’aquest treball ha estat una bona experiència, aquest

ha servit per aprofundir en els processos d’un producte audiovisual i guanyar en experiència

per  a  futurs  treballs.  També  ha  servit  per  a  constatar  la  complexitat  que  pot  suposar  la

realització d’un projecte amb animació 3D, així com el nivell d’experiència i coneixements que

cal per a obtenir  un producte amb un mínim de qualitat. Aquest primer contacte amb un treball

de caràcter multimèdia, també ha servit per acostar-se a una realitat que sens dubte servirà per

afrontar nous reptes amb un punt de vista més objectiu.
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Annex 1. Lliurables del projecte

• PAC_FINAL_mem_Montoliu_Joan.pdf:  Memòria del projecte que conté la informació

sobre els temps, tasques, processos i tot el relatiu a una memòria d’un treball 
d’aquestes característiques.

• PAC_FINAL_prj_Montoliu_Joan.avi: És el producte resultant de tot el procés, en 

aquest cas el vídeo de presentació sobre l’església del parc temàtic del Plaià.

• Docs_prj_Montoliu_Joan.zip: Material generat durant el projecte compost bàsicament

de clips, imatges, informació vectorial, sons i màsters de diferents programes elaborats 
durant les diferents fases del treball. 

• PAC_FINAL_vid_Montoliu_Joan.avi: Vídeo de defensa del TFG, on s’explica en que 

consisteix el treball, con s’ha realitzat i conclusions finals.

• PAC_FINAL_prs_Montoliu_Joan.pdf: Presentació escrita per al públic en general 

realitzada amb OpenOffice Impress, aquesta explica en que consisteix el projecte i les 
parts de desenvolupament més rellevants.

• Autoinforme_Montoliu_Joan.pdf: Valoració de les competències transversals dels 

estudis del grau de Multimèdia
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Annex 2. Captures de pantalla

Captures de pantalla que mostren amb més detall etapes del procés que ja han estat 

mencionades anteriorment i que mostren moments concrets del projecte.
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Figura 45: Tractament gràfic amb Inkscape

Figura 46: Dibuix del pantocràtor amb Krita
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Figura 47: Modelat de la sagrera

Figura 48: Projecció UV del pantocràtor
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Figura 49: Preparació de textures amb Krita

Figura 50: Materials i textures amb Blender



TFG Grau Multimèdia                                                                                                 ROMÀNIC AL PLAIÀ, Joan Montoliu

48/51

Figura 51: Motion tracking de una de les tomes aèries

Figura 52: Animació de la bandera amb propietats dinàmiques
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Figura 53: Composició de la posta de sol amb Natron

Figura 54: Muntatge final de tots els clips
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