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  Resum del Treball

El projecte que es presenta consisteix en una composició audiovisual elaborada,

principalment, amb gràfics 3D, però també elaborada amb recursos 2D com elements de

transició entre els diferents plans. El resultat final de la composició són uns Opening Titles

(OT) que serveixin de crèdits d'apertura d'un llargmetratge amb una temàtica determinada.

Concretament, la temàtica tractada versa sobre la creació d'una vida dotada d'Intel·ligència

Artificial.

La metodologia emprada segueix una seqüència lògica en la qual es comença per definir els

elements, tant visuals com sonors, que hi intervindran, cercant referències, recopilant imatges i

realitzant els primers esbossos. Un cop realitzat l'story board, s'entra en la fase de producció,

on s'han creat per una banda els escenaris i elements 3D  necessaris, i per l'altra s'han

preparat els diferents recursos 2D. Finalment, un cop realitzats els renders, el projecte s'ha

acabat amb l'anomenada postproducció, en la qual s'han realitzat tota una sèrie de tasques i

processos enfocats a elaborar la composició final i la integració dels diferents elements, afegint

els crèdits, les correccions de color i els efectes visuals necessaris per a què el producte es

doni per acabat.

El resultat és un vídeo d'uns 5 minuts de durada en el qual es presenta uns Opening Titles

amb elements, primordialment, 3D i, en menor mesura, també en 2.5D. 

En conclusió, aquest treball ha servit per a conèixer tot el procés implicat en un projecte

d'aquestes característiques, tant a nivell de planificació com a nivell d'execució. Alhora, també

ha servit per conèixer diferents rols dins d'un projecte, obligant a fer un esforç per a poder

reeixir en el seu conjunt.
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  Abstract: 

This project consists of an audiovisual composition made, mainly, in 3D graphics, but also

made with 2D resources as elements of transition between the different plans. The final result

of the composition is an Opening Titles (OT) that serves as opening credits for a feature film

with a specific theme. Specifically, the subject covered deals with the creation of a life provided

by Artificial Intelligence.

The methodology used follows a logical sequence in which it begins to define the elements,

both visual and sound, that will intervene, searching for references, compiling images and

making the first sketches. Once the story board has been made, it enters the production phase,

where the necessary 3D scenarios and elements have been created, and on the other hand

the different 2D resources have been prepared. Finally, after performing the renderings, the

project has ended with the so-called post-production, which has carried out a whole series of

tasks and processes focused on developing the final composition and the integration of the

different elements, adding the credits , the color corrections and the visual effects necessary

for the product to be finished.

The result is a video of about 5 minutes in which there are some Opening Titles with elements,

primarily, 3D and, to a lesser extent, also in 2.5D.

In conclusion, this work has served to know the entire process involved in a project of these

characteristics, both at the level of planning and at the level of execution. Likewise, it has also

served to know different roles within a project, forcing It to make an effort to be successful in its

entirety.
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Abstract

La finalitat d'aquest projecte ha estat crear uns Opening Titles (OT) que serveixin d'entrada

d'un hipotètic llargmetratge en el qual s'abordi la temàtica de la creació d'una vida o

consciència dotada  d'una Intel·ligència Artificial. Dins de l'infinit camp de possibilitats que hi ha

per a realitzar aquest tipus de productes audiovisuals, la meva tria i enfoc del projecte s'ha

basat amb la concreció de tres aspectes fonamentals; quin tipus de narrativa visual volia

plasmar, quins elements havien d'aparèixer per a conformar-la, i quina estètica i aparença

havien de tenir per a expressar millor el que volia transmetre. Tot plegat, havia de redundar en

un producte audiovisual on tant l'estètica dels elements mostrats com la manera de presentar-

los i combinar-los donessin com a resultat una unitat narrativa consistent i coherent amb la

història i temàtica del llargmetratge que he pretès introduir.

En el meu cas vaig triar buscar una narrativa on es combinessin metàfores visuals barrejades

amb un element central i explícitament real en el llargmetratge el qual seria el seu personatge

protagonista dotat d'Intel·ligència artificial, q u e d'ara endavant anomenarem BERESHIT.

L'aparença d'aquesta forma de vida artificial vaig triar crear-la en un entorn 3D, buscant una

estètica foto realista que s'aproximés bastant a com es mostraria en el llargmetratge. D'aquesta

manera, com sol passar amb els Opening Titles, més que explicar una història determinada,

vaig triar presentar una petita sinopsis del fet primordial del llargmetratge, la creació d'una vida

conscient artificial, combinant alhora un univers conceptual que reforcés aquesta temàtica. És

aquí, doncs, on va aparèixer el concepte de processador quàntic, realitzat en 3D i adoptant una

estètica metafòrica, amb el qual es va pretendre il·lustrar millor la naturalesa electrònica,

quàntica i digital del personatge. Complementant aquesta naturalesa interior i exterior de la

BERESHIT, també vaig voler introduir una certa simbologia associada, per una banda, al

concepte de creació i consciència, a través d'obres d'art clàssiques, i per l'altra, a la naturalesa

matemàtica de l'univers i la seva creació, mitjançant la simbologia de certes figures

geomètriques conegudes com a sòlids platònics.

Un cop concretats i definits tots aquests aspectes, a través d'un primer procés de

conceptualització, planificació i definició del projecte, ja es va poder passar a la fase de

preproducció, on es va poder abordar amb més detall com havien de ser els dissenys i estètica

dels elements implicats en la narració i quin guió havia de seguir aquesta. Finalment, en la fase

de producció i postproducció ja es va poder utilitzar la metodologia i les eines necessàries per a

poder elaborar el producte final.

Per aquest projecte ha estat fonamental poder utilitzar un programari dels anomenats CGI

(Computer Generated Imagery), els quals aporten la capacitat de generar gràfics en 3D. I per

altra banda, també s'han emprat programes de retoc d'imatges i de composició i edició

audiovisual. En el meu cas han estat Cinema 4D, Octane Render, Photoshop i After Effects.
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1. Introducció/Prefaci

Quan vaig començar el Grau de Multimèdia no tenia encara clara quina seria la meva

especialització. Els meus estudis anteriors i la meva experiència laboral, fins aquell moment, no

tenien res a veure amb cap de les especialitzacions que m'oferia aquest Grau, i en part, vaig

voler iniciar-lo per obrir-me horitzons de cara al futur. No obstant, al poc d'iniciar-me amb les

primeres assignatures relacionades en l'àmbit del disseny, de l'animació, dels gràfics 3D i del

món audiovisual en general, juntament amb la meva participació a diferents nivells de  dos

curtmetratges realitzats per un estudiant del CECC (Centre d'estudis cinematogràfics de

Catalunya), tot plegat em va revelar la meva motivació per conèixer i aprofundir molt més en tot

el referent al món audiovisual. Finalment, la meva dedicació autodidàctica cap a programes de

disseny, de retoc i edició fotogràfica i de gràfics en 3D, em va clarificar encara més quina havia

de ser l'especialització a seguir en aquest Grau que estic acabant, la de la Comunicació visual i

creativitat.

Dins de tot aquest àmbit d'especialització, em va fascinar cada vegada més tot el referent als

gràfics generats en 2D i, sobretot, en 3D, i com a través d'aquests es podia crear tot un univers

de comunicació visual. D'aquesta manera, assignatures com Gràfics 3D, Animació 3D,

Composició digital i Integració digital de continguts, entre d'altres, van ser claus per donar-me

una base competencial que em facilités la meva progressió en aquestes àrees. Aquest

projecte, doncs, pretén reflectir els coneixements adquirits en el transcurs d'aquest Grau i

especialment en aquelles àrees que he descrit.  

Per a la culminació d'aquest projecte, a banda de la utilització dels programaris que ja coneixia,

he agut de realitzar una tasca d'una certa investigació en l'aprofundiment del coneixement

d'aquests, per tal d'aprendre noves tècniques que em permetessin assolir els resultats que

m'havia plantejat en aquest.

El projecte que presento consisteix en l'elaboració d'uns Opening Titles (OT) que introdueixin

un hipotètic llargmetratge que tracti el tema de la creació d'una vida artificial equiparable, a

nivell de consciència, a la humana. La protagonista d'aquest hipotètic llargmetratge serà la

BERESHIT, i en els meus OT també és el meu element central, realitzat en un entorn 3D. No

obstant, al voltant d'aquest element principal també hi orbiten d'altres que reforcen,

metafòricament, el tema central que abordarà el llargmetratge: la creació d'una forma de vida

conscient mitjançant la tecnologia. 

Un d'aquests elements principals és, per exemple, el processador quàntic que podria

simbolitzar, metafòricament, el cor o la font de vida d'aquesta intel·ligència artificial. Tots

aquests elements, que simbolitzen la naturalesa electrònica, digital i artificial del subjecte

protagonista, s'ha escollit plasmar-los en un format i entorn 3D.
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Per altra banda, i buscant el contrapunt a tota aquesta naturalesa artificial, s'ha volgut també

introduir una sèrie d'imatges, obres d'art i icones que han tingut al llarg de la història una gran

càrrega simbòlica en el nostre imaginari cultural, sobretot pel què fa al nostra concepte de la

creació. Aquestes icones han tractat de reforçar encara més el caràcter transcendental,

singular i, inclús, místic, del fet de poder crear una vida conscient al marge de la nostra

evolució natural. Tots aquest elements simbòlics s'han plasmat a través d'un entorn i format

2.5D, i han de servir de transició  dels elements 3D anteriorment descrits.

Complementant a aquestes obres d'art, també s'ha volgut fer aparèixer els cinc sòlids platònics

(aire, foc, terra, aigua) pel seu fort simbolisme que des de l'antiga Grècia filòsofs i matemàtics,

com Plató i Pitàgores, ens han transmès.

Figura 1: Escenari principal amb la seva protagonista, la BERESHIT

1.1 Narrativa 

Narrativa inicial 

Inicialment, la narrativa dels Opening Titles consistia en col·locar a la BERESHIT en una, d'ara

en endavant, Sala / Sci Fi en el centre de la qual hi hauria una estructura on emergiria la

protagonista. A les parets hi haurien penjades obres d'art i la càmera aniria entrant i sortint de

la sala a través d'aquestes. Com a elements de transició la càmera s'endinsaria a dins

d'aquestes obres i donaria past a altres infografies relacionades amb el món de la ciència i la

naturalesa. Com a element de la naturalesa quàntica i digital de la BERESHIT, tindria un fort
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protagonisme el seu nucli quàntic, el qual seria representat d'una manera metafòrica.

Finalment, quant l'activitat del nucli quàntic mostri la seva màxima activitat, els ulls de la

BERESHIT s'obririen i culminarien els Opening Titles.

Narrativa final

La narrativa inicial s'ha respectant bastant en la part fonamental, respecta de la inicial. Només

s'han canviat algunes petites coses o s'han ampliat idees plantejades. Aquests canvis o

ampliacions són els següents:

• S'incorpora l'univers simbòlic dels sòlids platònics com a elements de transició,

substituint a les infografies relacionades amb el món de la ciència i la naturalesa.

• Les obres d'art apareixen com a elements de transició però ja no estaran situades en

els marcs de la Sala / Sci Fi.

• En els marcs de la Sala Sci Fi hi apareixeran, en format bidimensional, la projecció dels

sòlids platònics.

• S'amplia l'univers relacionat amb el nucli quàntic i s'incorpora el concepte de capa

exterior del processador quàntic i el concepte de circuit neuronal, els quals ajudaran a

afegir una gradació fins a arribar a aquest nucli.

Respecte de la figura de la BERESHIT i el seu paper dins de la Sala / Sci Fi no hi ha canvis

respecte de la versió inicial.
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2. Descripció/Definició/Hipòtesi

La proposta de projecte és crear uns Opening Titles (OT) els quals posin en escena tota una

sèrie d'elements que tractin de manera sintètica el que posteriorment es desenvoluparà en

l'hipotètic llargmetratge. L'evolució dels mètodes de producció dels OT, passant d'una

tecnologia totalment analògica a una íntegrament digital, ha permès treballar amb tot tipus de

gràfics (2D i 3D) augmentant, així, les possibilitats i la versatilitat dels creadors d'aquests

productes audiovisuals. D'aquesta manera, doncs, com ha creador dels meus OT, he volgut

aprofitar-me d'aquestes possibilitats creatives a fi de crear un producte audiovisual el qual

pugui ser testimoni de la riquesa visual que s'aconsegueix quan s'integren tots aquests

elements. Així, com es podrà veure en més detall en l'apartat 9 “Procés de treball /

Desenvolupament”, en els meus Opening Titles s'ha volgut donar cabuda tant a la creació

d'elements 2D, utilitzant tècniques de composició d'imatges referents a obres d'art, com a la

creació d'elements 3D, mitjançant el seu modelatge, texturització, il·luminació, ambientació i

renderització.

Referent a la narrativa visual, al tractar-se d'uns OT, no hi ha una rigidesa a l'hora de com

abordar aquesta qüestió, i se solen admetre més llicències creatives al respecte del què és

habitual en altres àmbits. Així que sol ser normal alterar de manera freqüent l'ordre lògic dels

plans, suggerir més que mostrar la literalitat del què es vol explicar, utilitzar recursivament la

metàfora com a recurs cohesionador i sintetitzador dels temes principals que es volen abordar ,

i alhora emprar narratives paral·leles i complementàries que transcorren en un petit interval de

temps. 

En el meu cas, intentant aprofitar-me d'aquesta flexibilitat, he platejat els meus OT, per una

banda, com una sinopsi visual del fet que originarà el desenvolupament d'una història en el

llargmetratge. Aquest fet transcendental que marcarà l'inici de la història és la creació d'una

vida conscient, la BERESHIT, a partir d'elements totalment artificials. Per altra banda, i en

paral·lel a la introducció d'aquesta història, he volgut plasmar, metafòricament, el què li està

passant per dins a la BERESHIT mitjançant la visualització a diferents nivells del processador

quàntic amb el qual està dotada. Tots aquests elements han estat realitzats en un entorn 3D. 

Finalment, i com a elements de transició, he volgut utilitzar dos tipus d'elements.  Per una

banda, he utilitzat imatges referents a obres d'art, les quals, mitjançant la seva gran càrrega

simbòlica, han de reforçar la idea de la creació i de la consciència. Per altra banda, he volgut

crear una sèrie de plans on hi apareguessin uns determinats poliedres regulars, coneguts com

els cinc cossos o sòlids platònics (Tetràedre, Cub, Octàedre, Dodecàedre i Icosàedre), pel

simbolisme i identificació que han tingut aquests al llarg de la història com a elements

constitutius de l'univers, incloent-hi la consciència. La part de les imatges referents a obres d'art
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estan fetes amb 2.5D, dotant-les de profunditat i un cert moviment en les seves capes, i la part

dels cinc cossos platònics estan fetes en 3D.

Molt sintèticament, el relat dels meus OT consisteix en veure una posta en escena de la

BERESHIT, que estarà en una estructura a dins d'una sala, en els moments previs abans de

que ella agafi consciència, mentre paral·lelament anem veien l'estructura del seu processador

quàntic i com aquest va evolucionant cap a la seva màxima activitat. Finalment, i en el clímax

del relat, la BERESHIT agafarà consciència i obrirà els ulls. Complementàriament, els elements

de transició s'aniran succeint al llarg dels OT i permetran connectar els dos relats paral·lels.

Especial menció vull fer del tema musical escollit per a ambientar sonorament els meus OT, ja

que aquest ha marcat el ritme, les pauses i la intensitat de com es succeeixen els diferents

plans d'aquests. En aquest sentit, un bon anàlisis de l'estructura del tema musical ha estat

fonamental per a poder abordar reeixidament aquest tema.

Pel què fa al procés de treball, prèviament definit el projecte i els elements que hi intervindrien,

primer he hagut de concretar el disseny i l'estètica d'aquests recursos i quina seria la seva

tipologia gràfica, 2D o 3D. Partint d'aquí, ja he pogut fer una escaleta visual lo suficientment

detallada per que servís de pauta per a l'elaboració dels diferents plans que es necessitaven.

Amb la preproducció feta, he pogut realitzar el modelatge, texturització i il·luminació dels

elements 3D. Posteriorment, he pogut crear les càmeres, amb moviment o sense, que

captarien els plans per poder renderitzar-los.

Per altra banda, he creat o preparat els elements 2D i 3D que formarien part de la composició i

que servirien d'elements de transició, tal com s'ha explicat abans. En el cas dels elements 3D

s'ha fet amb un programa de generació de gràfics 3D, Cinema 4D. Referent al cas de les

imatges 2D he anat separant i retallant els motius de les imatges recopilades, amb un

programa de retoc d'imatges, Photoshop, per, posteriorment, poder utilitzar-les en un programa

de composició, After Effects, per tal de dotar-les de profunditat i d'un cert moviment. La idea

pretesa ha estat que es pogués oferir la sensació que la càmera s'endinsa o s'allunya de les

profunditats d'una imatge per tal de facilitar la transició cap a altres plans ocults.

Finalment, un cop elaborats els diferents elements 2D i 3D, ja he pogut passar a la fase de post

producció, on he pogut combinar-los i integrar-los en la composició, juntament amb els títols de

crèdit. A més, he afegint tots els efectes necessaris, he elaborat les correccions de color

pertinents i he efectuat el muntatge dels diferents plans d'acord amb el tema musical escollit.

El resultat final ha estat un clip de vídeo d'uns 5 minuts de durada amb un format Full HD (1920

x 1080), el qual s'ha penjat en una plataforma de difusió de vídeos.
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3. Objectius

3.1 Principals

Objectius clau del TF:

• Realitzar un producte audiovisual de qualitat professional dins de l'àmbit dels

Opening Titles.

• Realitzar un producte audiovisual que ajudi a transmetre un univers temàtic

que es desenvoluparà en un hipotètic llargmetratge.

• Crear reeixidament tots els elements 3D que intervindran en aquest producte,

ja sigui a nivell de modelatge o de texturització.

• Aconseguir uns resultats fotorealístics en el renderitzat dels diferents elements

3D, a través de l'aprofundiment en l'ús del motor de render escollit.

3.2 Secundaris 

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

• Aconseguir una bona sensació de continuïtat entre els diferents plans dels

diferents escenaris, a través de l'ús tant d'elements 2.5D com 3D. 

• Millorar el coneixement que es té del flux de treball entre un programari de

gràfics 3D (Cinema 4D) i un de composició (After Effects).

• Aconseguir uns elements textuals (crèdits) coherents amb el producte

audiovisual a realitzar, tant a nivell estètic com en la manera que apareixen.

• Consolidar el coneixement que es té de com abordar un projecte d'una certa

complexitat, en totes les seves fases, a través d'una mecànica que pugui ser

verificable en la consecució dels seus objectius dins del temps establert.

• Cercar la via més flexible i eficient d'aconseguir acomplir amb els objectius,

sense que això comporti una minva en l'obtenció esperada dels resultats.
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4. Marc teòric/Escenari

La intel·ligència artificial (IA) és el marc teòric amb què s'han basat aquests Opening Titles. Per

tant, intentaré fer aquí una breu explicació sobre l'evolució que ha tingut aquesta ciència i les

diferents hipòtesis que es plantegen de cara al futur.

La intel·ligència artificial ha sigut font de moltes especulacions i hipòtesis que han aprofitat els

novel·listes de ciència ficció per a nodrir els seus relats. No obstant, encara que algunes

d'aquestes hipòtesis ens puguin semblar molt llunyanes, l'evolució de la ciència i la tecnologia

en les últimes dècades, en el camp de la intel·ligència artificial, ha fet que s'aconseguissin fites

cada cop més sòlides en aquest camp. Sembla, així, que podem estar entrant cap a una era

daurada de la tecnologia en la qual el somni de la intel·ligència artificial forta pugui deixar algun

dia de ser una utopia.

Sembla que hi ha un consens en considerar que el pare de la intel·ligència artificial va ser Alan

Turing al voltant dels anys 30 del segle XX. El que és considerat un dels pares de la

computació va dissenyar diverses màquines amb capacitat de computació i també va donar

nom al test de Turing, el qual pretén determinar la qualitat d'una IA.

En els anys 50, John McCarthy, Marvin Minsky i Claude Shannon van anunciar en una

conferència que estàvem a les portes d'una era daurada de la IA. No obstant, els seus

pronòstics eren massa optimistes, ja que pensaven que en els anys 70 estaríem rodejats de

IAs  en el nostre món. 

Tot i aquesta errada en els pronòstics, la IA va començar a ser possible quan a partir dels anys

90 una sèrie d'empreses tecnològiques van decidir realitzar inversions molt notables en aquest

camp, amb la finalitat de millorar la capacitat de processament i d'anàlisis de la ingent quantitat

de dades que començava a generar el món digital. Posteriorment, aquest fenomen es

coneixeria com a Big Data. De fet, una fita important va ser quan al 1997 IBM va construir un

sistema informàtic capaç de vèncer al campió del món d'escacs, Gari Kaspàrov. La màquina

s'anomenava Deep Blue, i va servir de base per a què la indústria tecnològica i la societat en

general agafés consciència de la rellevància i les possibilitats de les IAs.

Més d'una dècada després, l'any 2011, la màquina Watson, també construïda per IBM, va

guanyar el popular concurs televisiu Jeopardy! davant dels dos màxims campions d'aquest

concurs. Aquest fet significava que Watson havia d'entendre perfectament les preguntes que se

li feien així com les respostes que donava, donant consistència als sistemes cognitius, els quals

estudien el processament dels llenguatges naturals, el raonament i l'aprenentatge automàtic.
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En aquests últims anys, estem sent testimonis d'altres fintes realitzades per les màquines, com

guanyar al campió mundial del complex joc del Go, la conducció automàtica de vehicles, les

aplicacions de visió per computador i de reconeixement d'objectes, els chatbots cada cop més

intel·ligents, el machine learnig (aprenentatge automàtic) aplicat al món de la ciència, les

empreses i les institucions, etc.

És per això que les grans companyies tecnològiques del món, com IBM, Google, Faceboock,

Microsoft, Apple, Sony, etc., cada cop estan invertint més recursos econòmics a desenvolupar

les IA, ja que aquesta sembla que comença a estar prou consolidada com per a què afecti a

totes les àrees i facetes de les nostres vides. El somni dels anys 50 que van manifestar John

McCarthy, Marvin Minsky i Claude Shannon en aquella conferència sembla, així, que es

començaria a complir.

Sobre les perspectives de futur, tot sembla que està molt obert i que fer pronòstics a mig i,

sobretot, a llarg termini pot ser molt complicat. No obstant, sembla que hi ha un cert consens

que la nova tecnologia que pot fer donar un salt exponencial en el camp de la computació i, per

tant, també de la IA pot estar en el desenvolupament de la computació quàntica. Si s'assoleix

aquesta fita, que alguns pronostiquen que pot succeir dintre de 20 o 30 anys, potser estarem

entrant en un terreny desconegut que només la ciència ficció és capaç ara d'aventurar-se, i on

la singularitat tecnològica ens estaria esperant.
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5. Continguts

5.1 Referències visuals sobre alguns elements del OT

La BERESHIT

Una part important de les referències visuals que he cercat per als meus OT les he extret del

món cinematogràfic més recent, com el llargmetratge EX MACHINA, el qual ha marcat i

clarificat bastant alguns aspectes essencials dels meus OT com són la definició del personatge

protagonista, la BERESHIT, tant en el seu aspecte com en el seu estil visual.

Figura 2: Model digital del personatge protagonista IA de EX-MACHINA
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Figura 3: Portada EX MACHINA on surt la protagonista IA. 
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Sala / Laboratori

Figura 4: Sala / Laboratori 

Processador quàntic (capa exterior)

Figura 5: Xarxa neuronal digital. 
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5.2 Tema musical escollit i anàlisi d'aquest

El tema musical escollit és el següent:

Tema: Power of love

Autor: Tony Anderson

L'anàlisi de la seva estructura pel què fa a la seva intensitat és el següent:

Figura 6: Estructura del tema musical. 

5.3 Creació de materials amb Octane Render per a Cinema 4D

La versió integrada d'Octane Render per a Cinema 4D permet crear materials d'una manera

similar a com es creen de manera nativa des del programa. No obstant, la manera de procedir,

juntament amb la variació de la distribució de les diferents opcions pot desconcertar a l'usuari

que estigui acostumant amb el procediment normal de CD4. En un nivell més avançat, la

creació de materials amb Octane Render permet treballar inclús a nivell de nodes, permetent

crear materials de gran complexitat pel què fa a les variables, shaders i textures que hi

apareixen. Tanmateix, en aquest petit apartat tampoc pretenc realitzar un manual o tutorial de

creació de materials amb aquest motor de render, sinó que el que pretenc és posar en context

una manera de procedir amb aquest programa que ajudarà a il·lustrar i a complementar millor

les explicacions que es donaran en l'apartat 9.4 de Texturització dels escenaris 3D.
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Per la creació de materials amb Octane Render cal saber prèviament que aquest distingeix

entre tres tipologies diferents de materials i un quart que permet mesclar-ne dos de diferents.

• Octane Diffuse Material: Aquest tipus de material, com el nom indica, permet crear tot

tipus de materials els quals el tipus de reflexió de la llum que tinguin sigui difusa. És a

dir, que mostri la mateixa luminància des de totes les direccions, permetent crear

superfícies mate. Les opcions que desplega aquest tipus de material són les

apropiades per a explotar tot tipus de possibilitats dins del seu rang. Aquest tipus de

material també permet crear superfícies que siguin emissores de llum, actuant així com

una font de il·luminació dins de l'escenari.

Figura 7: Tipus de material Diffuse

• Octane Glossy Material: Aquest tipus de material permet crear materials amb

reflexions especulars, ideal per crear materials brillants com els metalls, plàstics, etc.

Figura 8: Tipus de material Glossy
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• Octane Specular Material: Aquests tipus de materials permet crear brillants,

translúcids i amb un cert grau de refracció. És ideal per crear materials com el vidre,

l'aigua, etc.

Figura 9: Tipus de material Spcular

• Octane Mix Material: Aquest tipus de material permet mesclar dos materials de

qualsevol tipologia en un de sol. Això permet crear materials relativament complexes de

manera molt intuïtiva, sense haver d'utilitzar l'editor de nodes.

Figura 10: Tipus de material Mix

Pel què fa als shaders, o tipus de textures diferents que se li pot agregar a cada material, a

totes les que té CD4 per defecte se li han d'afegir unes 35 tipologies de textures diferents que

incorpora el programa Octane Render.

De manera més avançada, l'editor de nodes permet interactuar amb tot tipus de variables

permeten crear textures molt complexes.
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Figura 11: Esquerra: Opcions de shaders de Octane Render; Dreta: Editor de nodes de Octane Render

El programa també incorpora un convertidor de materials de CD4 a Octane Render que, tot i no

ser totalment fiable, pot ajudar molt en el procés de creació de materials, sobretot si no estem

encara gaire familiaritzats amb el sistema d'Octane Render.
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6. Metodologia

La metodologia de treball del projecte es pot estructurar en tres blocs ben diferenciats:

Preproducció, Producció i Postproducció.

En l'inici de la preproducció, es va definir la idea del projecte, es van definir els objectius

principals i secundaris i es va establir la seva planificació, incloent-hi la realització i les

entregues parcials en forma de PACs. En aquesta etapa, que és la més preliminar de totes, es

va tracta de dotar el projecte dels fonaments conceptuals que havien de guiar tots els demés

processos. Una bona descripció inicial del projecte, així, va ser clau. També va ser aquí on es

va definir l'embrió del què en etapes posteriors es plasmaria i, dintre d'uns marges raonables,

és on es va establir l'abast del projecte, mitjançant el desglossament de totes les tasques que

es preveien necessàries i de la temporització d'aquestes dins d'un calendari. Finalment, es va

descriure la metodologia que es portaria a terme i quins trets fonamentals definirien la

naturalesa del projecte, tant estètics com de procediments.

Referent a aquesta primera etapa, haig de comentar que ja des d'abans de realitzar el projecte

tenia clar que volia realitzar uns OT i que en la meva metodologia a emprar el 3D havia de tenir

un pes molt important, deixant molt obertes les opcions d'incorporar elements 2D. Més tard, em

vaig adonar que la incorporació del 2D seria molt més potent si el transformava amb elements

2.5D dotats de profunditat i d'un cert moviment entre les capes. 

Per altra banda, la idea del tema que plantejo en els meus OT de certa manera sempre ha

estat latent des de fa molt temps en el meu imaginari, sobretot per la meva fascinació creixent

cap a la ciència ficció i, concretament, sobre el tema de la intel·ligència artificial. Haig de dir,

però, que referències cinematogràfiques bastant recents, com el llargmetratge EX MACHINA,

han marcat i clarificat bastant alguns aspectes essencials dels meus OT com són la definició

del personatge protagonista, la BERESHIT, tant en el seu aspecte com en el seu estil visual.

Així mateix, la idea del processador quàntic em va venir tot buscant informació que m'ajudés a

entendre els fonaments de la IA. És aquí on vaig intuir que la incorporació d'un element més o

menys metafòric, com és la de mostrar el  processador quàntic de la protagonista, em podria

ajudar a introduir un relat paral·lel i simultani al què volia explicar. El desenvolupament

d'aquesta idea és la que em va portar a definir com havia de mostrar, a diferents nivells, aquest

processador. 

Finalment, la idea d'incorporar elements de transició la vaig desenvolupar realitzant una mena

de braingstorming sobre quins tipus d'elements o imatges em podien ajudar a reforçar millor el

tema central dels meus OT. En aquest sentit, la idea que va tenir més força va ser la

d'incorporar obres d'art referents a la creació d'Adam i Eva, per la seva forta càrrega simbòlica

al respecte. Per altra banda, vaig voler complementar aquestes transicions amb la introducció
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dels cossos platònics, inserides dins d'un entorn estètic molt peculiar, per tal d'introduir també

tot el simbolisme sobre la naturalesa de l'univers, inclòs el de consciència, que aquests

poliedres ens han deixat al llarg de la història. Haig de comentar que, al llarg del projecte,

aquests cossos platònics han anat tenint més protagonisme del què inicialment pretenia fins a

passar per davant de les obres d'art, ja que aquestes últimes les vaig anar trobant massa

reiteratives i m'interessava més reforçar tot l'univers simbòlic d'aquests poliedres regulars. A

més, estèticament, em permetien jugar, a nivell visual, amb molts altres plans.

Referent a l'apartat sonor, m'interessaria destacar la selecció del tema musical escollit per a

ambientar sonorament els meus OT, ja que aquest han marcat el ritme, les pauses i la

intensitat de com s'han succeït els diferents plans. Aquest m'interessava que tingués una

estructura musical variada que afavorís poder anar explicant el meu relat amb diferents graus

de dinamisme. En aquest sentit, el fet d'haver analitzat mínimament la seva estructura m'ha

facilitat poder preveure posteriorment com havien de ser els plans i com aquests s'havien de

sincronitzar. Al mateix temps, i paral·lelament al tema musical, també em vaig plantejar la

incorporació d'efectes sonors o sons ambientals que enriquissin l'apartat sonor de la meva

producció. No obstant, per una qüestió de temps, no he volgut incorporar-los al final, ja que em

preocupava que aquests no fossin els adequats i que, més que enriquir, afectessin en la

qualitat final del producte audiovisual.

Com a tots els OT, els títols de crèdit en són primordials. Així que en aquesta primera etapa,

també vaig haver de definir com serien aquests i com havien d'aparèixer.

Finalment, i com a culminació d'aquest bloc, el més important va ser elaborar una escaleta

visual on es pogués veure un guió visual, el més detallat possible, sobre l'escenificació i

temporització del clip a produir. En aquest sentit, aquesta escaleta visual em va clarificar molt

quines escenes havien d'aparèixer i quins plans mestre havien de guiar cadascuna d'aquestes,

ja que al tractar-se d'uns OT se'm feia molt complicat elaborar un storyboard molt més detallat.

En la segona part de la preproducció, ja es va poder anar un pas més enllà en la definició del

projecte. Una de les tasques més importants en aquesta etapa va ser la de definir els dissenys

dels diferents elements que s'haurien de crear en 3D, així com recopilar tot el material en forma

d'imatges que pugessin ser necessàries per manipular en la següent etapa de producció. De la

mateixa manera, la selecció del tema musical que sonoritzaria el clip del projecte es va haver

de fer en aquesta etapa, juntament amb la gestió dels seus drets d'autor.

Un cop realitzada l'etapa anterior, ja vaig poder passar a la de producció, en la qual, seguint les

indicacions de les dues etapes anteriors, s'havia de materialitzar tots els continguts 2.5D i 3D

necessaris per a completar el projecte. En el cas del meu projecte, calia distingir i diferenciar la
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part del procés de producció encaminat a crear i generar gràfics en 3D, i la part per a manipular

les imatges en 2.5D per tal de preparar-les de cara a la fase de postproducció.

Dins de la fase de creació de gràfics 3D, podem distingir quatre subprocessos: 

• Modelatge: Mitjançant l'ús diferents tècniques de modelatge (ús de primitives, splines,

booleans), es procedirà a modelar tots els elements necessaris per a crear els plans.

• Texturització: Acabat el modelatge dels objectes, es procedeix a texturitzar-los

mitjançant diferents procediments de creació de materials, en funció de la naturalesa

del material que necessitem (metàl·lics, brillants, opacs, translúcids, transparents, amb

relleu, etc.). En funció del tipus de material, pot ser que necessitem utilitzar un

programa de retoc fotogràfic, com el Photoshop, per tal de crear el seu aspecte i el seu

relleu, si s'escau. El motor de render que utilitzem serà determinant per a saber com

hem de procedir en la creació de les textures. 

• Animació: En el cas que algun objecte presenti algun tipus d'animació, s'haurà

d'abordar en aquesta secció.

• Preparació del pla i Renderització: En aquesta secció, s'hauran d'il·luminar les

escenes, s'hauran de crear les càmeres i els moviments que realitzaran i, finalment,

s'hauran de realitzar els renders corresponents, tenint en compte si aquests s'hauran

de desglossar en múltiples passades per facilitar la postproducció. El domini i les

possibilitats del motor de render que utilitzem serà clau en aquesta part del procés.

Vull precisar que, a fi de no desglossar en excés tots aquests processos, hi ha part d'aquests

que els vaig englobar dins d'un mateix procés. Així és en el cas del procés de Preparació del

pla i Renderització, en el qual s'engloba la creació de les càmeres i la il·luminació de l'escena.

També vull comentar que, tret de la fase de texturització en que també s'utilitza el programa

Photoshop, en tota aquesta fase només estava previst utilitzar un sol programa de generació

de gràfics 3D, Cinema 4D.

Dins de la fase de manipulació i retoc d'imatges 2D, prèviament recopilades i seleccionades,

podem distingir dos subprocessos:

• Separació dels motius en diferents capes: Per tal de donar l'efecte de profunditat i

de gràfics 2.5D.

• Farcit de les capes posteriors: A fi d'evitar que en el recorregut en 2.5D es vagin

veien les imatges retallades, cal que les capes posteriors les farcim perquè no quedin
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incomplertes. A vegades serà fàcil perquè es tractarà d'un fons uniforme, però a

vegades no tindrem informació del què teòricament hi havia darrere i haurem

d'improvisar una solució. En tot cas, el programa Photoshop pot oferir diverses eines

per a poder solucionar totes aquestes problemàtiques.

La correcta realització d'aquesta fase va ser clau per poder donar posteriorment, en la fase de

composició, la sensació de què ens inserim dins de les imatges.

Finalment, en la fase de postproducció, es va poder abordar la culminació del projecte. Dins

d'aquesta fase, cal distingir tres seccions:

• Composició dels plans 2.5D i 3D: En aquesta fase és on s'ha d'abordar tot el tema de

la integració de les diferents imatges, ja siguin aquestes d'origen 2D o generades a

partir d'un render en 3D. Tal com s'ha comentat en la fase anterior, en el cas dels

elements 2D separats per capes, aquí es podrà donar la profunditat desitjada, amb els

desenfocs pertinents, per tal de poder navegar dins de les imatges. Així es podran

generar les imatges de transició en 2.5D que ens són necessàries. Comentar que en el

cas de les imatges de transició que s'han generat amb un render de 3D, tindrem

l'avantatge que ja estaran separades per les capes que vulguem, facilitant notablement

la seva composició.

• Agregació d'altres elements i efectes: Aquí hi afegirem els efectes especials que

vulguem, com són les llums o flares, les partícules, etc.). També aquí és on hi afegirem

els títols de crèdit dels OT, no definits fins al tram final del projecte, amb la finalitat de

poder trobar la millor estètica i tipologia d'aquests.

• Edició i correccions finals: Finalment és aquí on abordarem el muntatge final dels

diferents plans, tenint en compte la sincronització amb el tema musical. També és aquí

on realitzarem les correccions de colors pertinents, a fi de donar el nostre look personal

a la producció. Un cop acabat, només caldrà realitzar el render final amb les opcions de

format que creguem convenients.

En aquesta última fase de composició, edició i muntatge, es va utilitzar el programa de

composició After Effects.
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7. Plataforma de desenvolupament

SOFTWARE

• Adobe

◦ Photoshop CC 2015

◦ Illustrator CC 2015

◦ After Effects CC 2015

◦ Premiere CC 2015

• Software de gràfics 3D

◦ Cinema 4D R18

• Motors de render

◦ Octane render V3 for Cinema 4D

HARDWARE

• Ordinadors

◦ Imac 27” finals 2013

▪ Processador Core i5  3,4 Ghz

▪ Memòria RAM 32 Gb DDR3 1600 Mhz

▪ Targeta gràfica NVIDIA GeForce GTX 780M 4Gb

▪ Disc dur HDD (magnètic) 1Tb

◦ PC

▪ Processador Quad Core i7 4,5 Ghz

▪ Memòria RAM 16 Gb DDR4  3200 Mhz

▪ Targeta gràfica NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11 Gb

▪ Disc dur HHD 1 Tb

▪ Disc memòria sòlida SSD 256 Gb

• Discs durs externs

◦ Transcend 2 Gb

• Tauletes gràfiques

◦ Wacom Intuos Pro medium

30 / 121



        BERESHIT, la creació d'uns Opening Titles                  Grau Multimèdia

8. Planificació

En la meva planificació del projecte he comptat que hi dedicaria cada dia, aproximadament, 3,6

hores 5 dies a la setmana (de dilluns a divendres). Així que, si en total hi ha 84 dies hàbils, surt

una xifra aproximada de unes quasi 300 hores. No obstant, encara que no hagi comptat els

caps de setmana, aquests s'han guardat com a coixí per cobrir possibles retards en els

compliments de la planificació.

Si desglossem la planificació per seccions, en sortiran les següents xifres:

• Concepte i Definició del projecte: 13 dies (15% sobre el total).

• Preproducció: 15 dies (18% sobre el total).

• Producció: 31 dies (37% sobre el total).

• Postproducció: 18 dies (22% sobre el total).

• PAC's i Lliurament final: 7 dies (8% sobre el total).

S'ha de comentar que dins de la planificació ja s'ha comptat amb uns dies per poder realitzar

les PAC  i les seves actualitzacions.
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8.1 Dates clau

NOM INICI FI

CONCEPCIÓ I DEFINICIÓ 20/09/17 06/10/17

Entrega PAC 1 06/10/17

PREPRODUCCIÓ 09/10/17 31/10/17

Dissenys 10/10/17 19/10/17

Recopilació i selecció d'imatges 20/10/17 20/10/17

Storyboard 23/10/17 27/10/17

PRODUCCIÓ 01/11/17 15/12/17

Entrega PAC 2 04/11/17

Modelatge 01/11/17 15/11/17

Texturització 16/11/17 23/11/17

Entrega PAC 3 08/12/17

Preparació del pla i Renderització 29/11/17 12/12/17

Manipulació i retoc elements 2D (imatges) 13/12/17 15/12/17

POSTPRODUCCIÓ 18/12/17 10/01/18

Composició dels plans 2.5 i 3D 18/12/17 28/12/17

Agregació d'altres elements i efectes 29/12/17 04/01/18

Edició i correccions finals 05/01/18 10/01/18

LLIURAMENT FINAL 11/01/18 15/01/18

Lliurament final 15/01/18

Taula 1: Dates clau
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9. Procés de treball/desenvolupament

9.1 Concepció i plantejament dels Opening Titles

El projecte consisteix en un producte audiovisual en el qual es pretén posar en síntesi, de

forma creativa, tota una sèrie d'elements que facin referència a un llargmetratge hipotètic, a

mode de presentació, introduint també els crèdits principals d'aquest. Aquest tipus de producte,

en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic, se'l coneix com a Opening Titles o Crèdits d'apertura, i a

mesura que han anat evolucionat les tecnologies d'edició i de generació de gràfics 2D i 3D, les

possibilitats creatives dins d'aquest àmbit s'han tornat pràcticament il·limitades. Així que, en els

meus Opening Titles s'ha volgut donar cabuda tant a la creació d'elements 2.5D, utilitzant

tècniques de composició d'imatges 2D referents a obres d'art, com a la creació d'elements 3D,

mitjançant el seu modelatge, texturització, il·luminació i ambientació.

Primer de tot, voldria aclarir que el tipus de narrativa i expressió visual que utilitzen

freqüentment els títols d'apertura sol variar bastant de la d'altres produccions audiovisuals on

es vol narrar una història de manera més o menys lineal. En aquest cas, més que narrar una

història, el que es pretén és introduir i suggerir-ne la temàtica i presentar tota una sèrie

d'elements que seran importants en el futur relat. És per tot això, que l'ús freqüent de la

metàfora visual sobre un concepte o tema central de la història, així com també la figuració més

o menys realista d'elements o símbols importants que apareixeran en aquesta, sol ser un

recurs molt emprat en aquest tipus de produccions. De la mateixa manera, també es poden

presentar o introduir tant els personatges principals com el principal protagonista d'aquesta. En

el meu cas, s'ha de comentar  que tota aquesta tipologia de recursos característics dels títols

d'apertura hi són presents de diferent manera, i depenent de cada cas, s'ha utilitzat una

tipologia gràfica diferent, ja sigui 2.5D o 3D. Al final, s'ha buscat la combinació més o menys

integrada de tots aquests elements i recursos gràfics amb la finalitat de crear uns Opening

Titles suggeridors de la història que pretenen presentar.

Un cop aclarida la tipologia de narrativa que he volgut utilitzar en el meu relat audiovisual,

explicaré molt resumidament quina ha estat la meva idea de com enfocar-la.  El relat que vull

plantejar en el meu projecte tracta, com a tema central, la creació d'una vida conscient dotada

d'intel·ligència artificial. És a dir, la creació del no res d'una forma de vida equiparable, a nivell

de consciència, a la de l'espècie humana, emprant únicament recursos tecnològics. Més enllà

de les diferents implicacions filosòfiques que comportaria això, he volgut concentrar la meva

simbologia i relat a partir del tema central que suggereix el terme “Creació i consciència”,

utilitzant referències clàssiques de la història de l'art (recursos 2D), les quals es centraran en

les figures bíbliques d'Adam i Eva. El nom de la protagonista, BERESHIT, és la transcripció en

hebreu de la primera paraula que apareix en la Torà, en el Gènesis, i significa “Al principi, Déu
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va fer...”. D'aquesta manera es justifiquen encara més les referències bíbliques apuntades

abans, al tenir un vincle directe i clar amb el nom de la protagonista.

De la mateixa manera, també he volgut introduir el simbolisme de la naturalesa matemàtica

dels elements que conformen l'univers i la consciència que pot albergar a partir de visualització

esquemàtica dels cinc cossos platònics (recurs 3D). Al llarg de la història, les figures i cossos

geomètrics han tingut un paper molt rellevant per a explicar la cosmogonia de l'univers. En la

majoria de cultures ancestrals s'ha estudiat la matemàtica interna de certs cossos i figures

geomètriques extraient-ne interpretacions que reforçaven la seva visió del món. És així com a

l'Antiga Grècia es va interpretar el descobriment dels cinc cossos platònics, també anomenats

cossos perfectes perquè són els únics que compleixen les propietats de convexitat i regularitat.

D'aquesta manera, cada cos platònic es va associar a un element de la creació diferent (els

quatre elements aire, foc, terra i aigua), i es va deixar l'últim, el dodecaedre, com el més

misteriós de tots. Tal és així que filòsofs i matemàtics com Plató i Pitàgores van dedicar-hi

especial atenció fins al punt d'associar-lo amb lo diví i amb l'estructura de què estava fet

l'univers. Al llarg del temps s'ha anat augmentant els sentits metafòrics d'aquesta figura

associant-la també amb l'esperit, la consciència o la quintaessencia de la vida o cinquè

element. Així, complementant a la forta càrrega simbòlica d'Adam i Eva, he cregut convenient

incloure-hi els cossos platònics per mostrar una altra font de simbolisme de la nostra cultura

associada també a la creació i a la consciència. 

Aquests elements simbòlics els he plantejat dins dels OT com a elements de transició entre els

dos relats paral·lels que es succeiran dins del relat. 

Per altra banda, he volgut materialitzar, tant internament com externament, aquest fenomen

singular que ha de marcar l'inici de la història del llargmetratge (recurs 3D). D'aquesta manera,

he creat el subjecte protagonista d'aquesta creació, la BERESHIT, en la seva aparença

externa, a més de crear el que he considerat el principal impulsor de la manifestació d'aquesta

intel·ligència, el processador quàntic. De certa manera, l'enfoc que he volgut donar a aquests

OT és el d'una mena de simulació de sinopsis del que succeirà en el llargmetratge, sent l'acte

central el moment en què la BERESHIT agafa consciència. D'aquesta manera, la idea del

processador quàntic m'ha ajudat a establir aquesta dialèctica entre el què està passant tant a

dins com a fora del personatge, encara que sigui d'una manera metafòrica.

Identificats tots els elements que envolten el fenomen, tant simbòlics com reals, explicaré, a

grans trets, quina ha estat la posta en escena de tots aquests elements i com he decidit

presentar-los:
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Element rellevants

• L'escenari principal del relat (laboratori): Aquest escenari serà una sala octogonal

on en el centre de la sala hi haurà una estructura on albergarà el personatge a punt

d'adquirir vida i consciència. A les parets hi hauran una sèrie de grans marcs

hexagonals buits que tindran representats els 5 cossos platònics amb una projecció

bidimensional. Aquests 5 cossos també estaran repartits de diferent manera a dins de

la sala. Aquestes figures geomètriques simbolitzarien la naturalesa matemàtica en què

es basa la intel·ligència artificial i de la consciència que se'n deriva. Realitzat en 3D

• BERESHIT (Personatge de la creació): Nom del personatge que es manifestarà

conscient. El personatge tindrà una aparença femenina i estarà ubicada en el centre de

la sala, a dins d'una estructura. El nom BERESHIT és la transcripció en hebreu de la

primera paraula que apareix en la Torà, en el Gènesis, i significa “Al principi, Déu va

fer...”. Al principi, estarà amb els ulls tancats, encara no conscient. Al final, en el clímax

del vídeo, obrirà els ulls en senyal de què ha cobrat consciència. Realitzat en 3D

Figura 12: La BERESHIT

• Processador quàntic: És l'element de la intel·ligència artificial que serà el motor i

responsable de què BERESHIT cobri vida conscient. Aquest processador quàntic

estarà estructurat en tres capes, de més exterior a més interior. Realitzat en 3D

▪ Capa exterior processador: Serà la capa més externa i on es podrà veure,

metafòricament, la seva part més superficial. Estarà elaborat d'una sèrie de

plecs els quals es concentraran en diferents nuclis, imitant les xarxes

neuronals, i en les seves parets s'hi podrà apreciar rengleres de codi binari.
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Figura 13: Capa exterior processador

▪ Circuit neuronal: Tindrà una forma hexagonal i mirarà de transmetre,

metafòricament, com és l'interior d'aquest circuit. La navegació dins d'aquest

circuit servirà per arribar cap a altres escenes dels OT. En el seu recorregut

final desembocarà cap al nucli del processador quàntic. 

Figura 14: Circuit neuronal

▪ Nucli quàntic: Estarà compost per un esquelet de dodecaedre en el centre del

qual hi haurà un diamant emanant llum. Aquesta estructura s'acoparà a dins de

dos tetraedres contraposats, fets de cristalls, en el interior dels quals hi haurà

dos parts segmentades de un dodecaedre. En la base d'aquests també hi

hauran uns cristalls retroil·luminats per la superfícies. Quant aquests dos

tetraedres s'ajuntin lo suficient, l'esquelet del dodecaedre s'acoblarà a dins

d'aquests dos poliedres quedant el nucli de diamant en el punt central.
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Figura 15: Nucli quàntic

• Obres d'art: Motius que mostraran els quadres penjats a l'escenari principal. Aquests

motius estaran retallats per tal de què se'ls hi pugui donar una profunditat, creant un

efecte de 2.5D. (2.5D)

Figura 16: Obra d'art

• Sòlids platònics: Aquests cossos platònics es podran veure sota una estètica molt

peculiar, com si fossin microscòpics i s'estiguessin observant des d'un microscopi. Això

s'aconseguirà utilitzant diferents efectes de desenfoc i creant lleugeres aberracions

cromàtiques. Al mateix temps, també es crearà el context necessari com són l'us de

partícules al voltant d'aquests. Donada la importància simbòlica del Dodecaedre per a

la nostra història, aquest cos s'utilitzarà, també, com a embolcall i estructura exterior

que protegeix al nucli quàntic, simbolitzant així el disseny de l'univers que deduïa Plató.
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Figura 17: Esquerra: 5 cossos platònics i el seu simbolisme; Dreta: Dodecaedre microscòpic

Idea de guió

La posta en escena consisteix en què una càmera que s'endinsa per una porta que dona accés

a la sala on succeiran els fets. Al principi la sala estarà buida, i en un moment donat, dins de

l'estructura central d'aquesta, s'elevarà la BERESHIT encara en estat inconscient.

Paral·lelament, es començarà a veure el processador quàntic en la seva capa més superficial.

La càmera, navegant entre els seus plecs neuronals, s'endinsarà dins d'una obertura cap a

l'interior del processador, entrant, així, dins d'un circuit. A través d'aquest circuit, es donarà pas

a les diferents escenes, cap a obres d'art, cap a cossos platònics i cap a la sala on es troba la

BERESHIT. Al mateix temps, també es podrà començar a veure parts d'aquest nucli quàntic. Al

principi, la sala estarà bastant fosca, ja que només estaran il·luminats, amb llum tènue, certes

parts de la sala. Mica en mica, la sala anirà il·luminant-se cada cop més. En un moment donat,

la navegació dins del circuit desembocarà cap al nucli quàntic, el qual començara a incrementar

la intensitat de la seva llum. Cap al final, quant el processador quàntic mostri la seva màxima

activitat, es podrà veure un primer pla de com la BERESHIT obre els ulls i cobra vida.

Exteriorment, al voltant de l'estructura, es produirà una certa activitat elèctrica. Finalment, la

càmera farà una moviment d'allunyament respecte dels ulls de la BERESHIT fins que se li vegi

tot el cos, travelling out. El pla es fondrà a negre.
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Definit el projecte i els elements que hi intervindran, primer s'ha hagut de concretar el disseny i

l'estètica d'aquests recursos i quina seria la seva tipologia gràfica, 2.5D o 3D. Un cop fet això, ja

s'ha pogut fer un una escaleta visual d'escenes lo suficientment detallat per que servís de pauta

per a l'elaboració dels diferents plans que es necessitaven.

9.2 Escaleta visual d'escenes

Donades les peculiars característiques que solen tenir els Opening Titles, pel fet de juxtaposar

múltiples plans d'escenes diferents, s'ha decidit realitzar una escaleta visual en substitució de

l'Story board per tal que es puguin veure les escenes que conformen els OT per separat. Les

escenes exposades a continuació les podem separar en quatre categories diferents:

• Sala Sci-Fi / BERESHIT: En aquestes escenes es podrà veure tot el què li ocorre a la

BERESHIT dins de la sala.

• Processador quàntic: En aquestes escenes es podrà veure tot el què passa en el

processador en totes les seves diferents capes.

• Obres d'art (elements de transició 1): En aquestes escenes es podran veure totes

les obres d'art 2.5 que es veuran en els OT.

• Cossos platònics (elements de transició 2): En aquestes escenes es podran veure

els diferents cossos platònics que existeixen (Tetraedre, Hexaedre, Octaedre,

Icosaedre i Dodecaedre).
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SALA SCI-FI / BERESHIT

ESC. PLA DESCRIPCIÓ DURACIÓ ESBÓS

1 1 Els OT començaran amb un

travelling in que entrarà per

la porta hexagonal de la

sala, fins arribar a on hi ha

l'estructura que hi ha al

centre d'aquesta (Sense la

BERESHIT encara).

1 2 Mentrestant, es pot veure la

BERESHIT localitzada a

s o t a d e l ' e s t r u c t u r a i

preparada per a sortir a la

superfície.

1 3 El centre de l'estructura

central s'obre i comença a

pujar la BERESHIT.
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1 4 Un cop la BERESHIT ja ha

pujat, hi haurà diversos

plans on se la podrà veure

dincs de l'estructura central

des de diferents angles. Hi

podran haver tant plans

es tà t ics com p lans en

moviment (travelling in,

travelling out, paneig lateral,

picat, contrapicat).

1 5

1 6

1 7
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1 8

1 9 En aquests plans ja es podrà

veure l'activitat creixent de

l'estructura central. També hi

haurà una sèrie de plans,

amb diferents moviments de

càmera, que ho mostraran.

1 10
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1 11 En aquesta última part, es

realitzarà un travelling in fins

arribar a mostrar només la

franja de la cara de la

BERESHIT on hi ha els seus

ulls, tancats encara.

1 12 Llavors, quan la càmera

s'aturi, els seus ulls s'obriran

i la càmera realitzarà el

moviemnt invers, travelling

out, fins a sortir de la sala

p e r l a m a t e i x a p o r t a

hexagonal per on s'ha entrar

al principi.
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POCESSADOR QUÀNTIC

ESC. PLA DESCRIPCIÓ DURACIÓ ESBÓS

1 1 En els plans d'aquesta

escena es podrà veure la

superf ic ia l exter ior del

processador, imitant les

xarxes neuronals i farcides

de codi binari.

2 1 En una segona fase, hi un

pla on la càmera entrarà per

la obertura d'un circuit fins

arribar al final del recorregut

d'aquest. Aquest pla servira,

de manera recurrent, per a

s o r t i r i e n t r a r d e

determinades escenes.

3 1 En un moment determinat, la

càmera entrarà dins de

l'espai on hi ha el nucli

quàntic. Al principi estarà

r e p r e s e n t a t p e r u n

Dodecaedre i es veurà com

un punt blanc molt petit.

3 2 La càmera s'anirà apropant
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fins a arribar a endinsar-se

dins d'aquest.

3 3 Arribat a aquest punt, es

p o d r à v e u r e l ' i n t e r i o r

d'aquest nucli, en el qual hi

h a u r à t o t d e c r i s t a l l s

envoltats de llum. La idea

del nucli quàntic va anar

evolucionat i es va tornar

una mica més complex, al

i n t e r v e n i r - h i e l s d o s

tetraedres.

3 4 Mentre la llum d'aquests

cristal ls va creixent, la

càmera es va apropant fins

arribar al diamant que hi ha

en el seu centre.

OBRES D'ART

ESC. PLA DESCRIPCIÓ DURACIÓ ESBÓS

1 1 Obra: La creació. La Capilla

Sixtina. 

Autor: Miquel Angel. 

Any:1471-1484.

Període: Renaixement.

Totes aquestes obres d'art

e s t a r a n t r a c t a d e s i

separades per capes per tal

de que la càmera pugui
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n a v e g a r p e r d i n t r e

d'aquestes. 

2 1 Obra:Adam i Eva en el

paradís. 

Artista:Lucas Cranach the

Elder. 

Any:1533

Període: Renaixement

3 1 Obra: El jardí de l'Edèn amb

la caiguda de l'home. 

Artistes: P e t e r P a u l

Rubens, Jan Brueghel el

Vell. 

Any:1617

Període: Barroc.

Jan_Brueghel_de_Oude_en

_Peter_Paul_Rubens_-

_Het_aards_paradijs_met_d

e_zondeval_van_Adam_en_

Eva

Finalment, aquesta obra, tot hi haver-la

tractada amb Photoshop, va ser

sacrificada i no va acabar sortint, per tal

de què hi poguessin aparèixer els cinc

cossos platònics.
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4 1 Obra: El jardí de l'Edèn amb

la caiguda d'Ada i Eva. 

Artistes: Jan Brueghel.

Any:1617

Període: Barroc.

Jan_Brueghel_(II)_-

_Het_paradijs_met_de_zond

eval_van_Adam_en_Eva

5 1 Obra: La caiguda de l'home.

A r t i s t e s : Cornel is van

Haarlem

Any:1592

Període: Barroc.

COSSOS PLATÒNICS

ESC. PLA DESCRIPCIÓ DURACIÓ ESBÓS

1 1 Tetraedre

1 2 Hexaedre

1 3 Octaedre

1 4 Icosaedre

1 5 Dodecaedre. En tots aquests

plans de transició, es podrà

veure els diferents cossos

platònics dins d'un entorn de

partícules que representi

una escala atòmica d'aquest.

En la seva versió final, hi

h a u r à a b e r r a c i o n s
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cromàtiques i desenfocs que

cercaran buscar un efecte

que s'està mirant des d'un

m i c r o s c o p i . T a n t l e s

pa r t í cu l es com e l c os

platònic presentat, tindran un

cert moviment de rotació. Al

mateix temps, la càmera

també podrà tenir un cert

moviment d'orbitació, i de

mov iment cap aques ts

cossos.

Taula 2: Escaletes visuals

9.3 Procés de modelatge

Acabada la fase de preproducció, s'ha pogut abordar el modelatge dels elements 3D. A

continuació s'explicarà com s'ha abordat el modelatge de cada element que intervé en els OT.

La BERESHIT

Per a modelar la BERESHIT, per una banda volia tenir una mínima referència de quin aspecte

tindria la seva cara. És per això que vaig agafar com a referència la cara de l'actriu Alicia

Vikander, protagonista del llargmetratge EX-MACHINA. No obstant, la meva voluntat tampoc

era que fos una rèplica exacte, sinó que tingués una fisonomia força semblant a ella.

Figura 18: Actriu protagonista de EX-MACHINA, Alicia Vikander

Per altra banda, vaig aprofitar un bust femení que ofereix el programa Cinema 4D, el qual partia

de poques subdivisions però que vaig considerar suficients com per a començar a treballar.

Aquest objecte el vaig inserir dins d'un altre objecte “Subdivisión Superficie” per tal de poder

augmentar les subdivisions del bust, podent conservar la topologia inicial amb poques

subdivisions.
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Figura 19: Esquerra: Bust amb poques subdivisions; Dreta: Bust amb moltes subdivisions

Figura 20: Objecte “Heat” dins de l'objecte “Subdivisión Suporficie”

Posteriorment, vaig procedir a eliminar la mitat dreta del bust per tal de poder aplicar un objecte

“Simetría” amb la finalitat de què totes les modificacions que faci en un costat també es

produeixin en l'altre, garantint que el rostre sigui totalment simètric.

Figura 21: Esquerra: Eliminació de la mitat del bust; Dreta: Objecte “Head” a dins d'un objecte “Simetria”

Llavors, vaig posar en la vista lateral i en la frontal una imatge del model a seguir per tal de

tenir una referència visual alhora de realitzar les modificacions en el bust.
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Figura 22: Esquerra: Imatge de fons de la vista Frontal; Dreta: Imatge de fons de la vista lateral

Per tal de poder treballar amb la comoditat d'una malla amb baixa subdivisió però, alhora, amb

l'avantatge de poder veure l'aspecte d'aquesta com si fos d'una resolució molt més alta, he

modificat les opcions de la vista de l'editor en la manera que se'ns mostra la malla.

Concretament, en les opcions “Alambre” he escollit la de “Isoparámetros”.

Figura 23: Esquerra: Malla amb baixa subdivisió; Dreta: Malla amb baixa subdivisió però amb aparença d'alta resolució
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Figura 24: Opció activada de “Isoparámetro” en la Vista de l'Editor 

A partir d'aquí, ja vaig poder realitzar les modificacions del bust fins arribar a tenir un resultat

que considerés satisfactori. Per una banda, vaig treballar bàsicament a nivell dels punts de la

malla. Una eina que em va resultar ser molt pràctica va ser la de “Selección suave” la qual et

permet seleccionar i moure més d'un punt a la vegada a través d'un epicentre gravitacional, el

qual es pot ajustar tant pel què fa al radi com a la força que aplica.

Figura 25: Efectes de la selecció suau aplicada als punts de la malla

Per altra banda, també em van ser molt útils les eines que hi ha a l'apartat “Esculpir” del

programa. Concretament, eines com “Estirar, Agarrar, Suavizar, Inflar, etc.” permeten modificar

la superfície de la malla, escollint el diàmetre d'acció, d'una manera semblant a la “Selección

suave” explicada abans, però amb l'avantatge que pots especificar i controlar d'una manera

més precisa l'acció que vols fer. En aquest sentit, aquestes eines són molt semblants a les que

es poden trobar en programes d'escultura digital com Zbrush i Mudbox.
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Figura 26: Exemple exagerat del què es pot fer amb la eina “Agarrar” de la secció “Esculpir” del programa

Així, amb l'ús de totes aquestes eienes s'ha pogut anar modificant la malla fins a obtenir el

resultat desitjat. Com he comentat anteriorment, el meu model volia que tingués una lleugera

semblança a l'Actriu Alicia Vikander, però en cap cas que fos una rèplica exacte.

Figura 27: Evolució de la fisonomia de la BERESHIT
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Amb la finalitat de perfilar més algunes zones de la malla, com per exemple alguns vèrtexs dels

llavis, de les celles o del nas, he utilitzat l'etiqueta “Peso Subdivisión Superficie” per augmentar

el pes dels vèrtex escollits.

Figura 28: Zones on els vèrtex s'han perfilat més mitjançant l'etiqueta “Peso Subdivisión Superficie”

Per definir millor la zona de les concavitats dels ulls, he utilitzat les diferents eines de

modelatge que ofereix el programa i que permeten treballar amb els punts, vèrtex i polígons

d'una malla.

 Figura 29: Eines de l'apartat de modelatge del programa

Finalment, he creat els ulls partint de la primitiva esfera i modificant la seva geometria per tal de

simular l'iris de d'aquests.

Figura 30: Ulls de la BERESHIT
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Per tal de donar moviment a les parpelles dels ulls, he utilitzat l'etiqueta “Morph Pose”. Amb

aquesta etiqueta posada dins l'objecte, es tracta de seleccionar els polígons que es volen

animar, establint la posició inicial, i llavors moure'ls en la seva posició final, dins del mode

“Editar” de l'etiqueta. Un cop definit l'arc del moviment, passem al mode animació de l'etiqueta

per tal de controlar la força del moviment. En el meu cas, la posició inicial era la posició de les

parpelles aixecades (ulls oberts) i la posició final la de les parpelles abaixades (ulls tancats).

Figura 31: Moviment dels ulls amb l'etiqueta “Morph Pose”

Un cop modelat el bust de la BERESHIT només calia inserir-lo en un cos. En el meu cas, vaig

utilitzar un dels models de cos femení que oferia el programa CD4, el qual vaig substituir-li el

cap per el de la BERESHIT. Per a fer això, vaig eliminar el cap d'aquest model femení i,

mitjançant les eines de modelatge del programa, vaig soldar els polígons de les dues malles

per tal que formessin part d'un mateix objecte. Prèviament, vaig eliminar la mitat dreta del cos

per tal de poder-li aplicar també l'objecte de simetria, al igual que vaig fer amb el bust.

Figura 32: Procés de soldatge del bust en el cos femení
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Acabat aquest procés, ja es va poder donar per conclòs el modelatge de la BERESHIT.

Figura 33: Imatges del model acabat de la BERESHIT
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La sala / laboratori

Per modelar la sala, vaig escollir que aquesta tingués una forma octogonal amb una plataforma

també octogonal al centre, amb 4 llargues escalinates en els dos eixos perpendiculars.

L'entrada de la sala té una forma hexagonal. La tècnica de modelatge que vaig emprar es va

basar, principalment, en l'ús de les primitives i les seves modificacions, però també vaig

utilitzar, en algunes parts, splines per a realitzar algunes de les formes, com comentaré més

endavant. També em va ser molt útil l'eina de clonar que té el programa CD4 per tal de facilitar-

me enormement la ubicació d'elements repetitius mitjançant instàncies, reduint també així el

nombre de polígons i objectes que el programa ha de calcular. En algun cas, com per fer el

forat cilíndric de la plataforma central o per a fer el forat hexagonal de la porta, vaig fer ús de

les eines booleanes del programa.

Figura 34: Vista superior i lateral de l'aparença exterior de la sala

Figura 35: Esquerra: Vista de la sala des de la seva entrada hexagonal; Dreta: Vista superior de la sala mostrant la 
base inferior amb les quatre escalinates

En el centre de la plataforma central octogonal de la sala, hi ha una base circular, on està

ubicada la BERESHIT, la qual permet la seva elevació des del subterrani. Aquesta base

circular està protegida per una mampara cilíndrica semioberta amb tres baranes integrades en

aquesta.
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L'estructura superior, que té una aparença cònica i que fa la funció d'un generador d'energia,

està constituïda per diferents elements que van decreixent en la seva mida a mesura que

baixen cap a la base inferior. Al final d'aquest generador, hi ha una altra estructura allargada

que culmina amb una mena de canelobre el qual serveix de suport per a ubicar els cinc sòlids

platònics.

Pel què fa a la resta de la sala, hi ha col·locats uns pilons a cada vèrtex de les parets de la

sala. També hi ha uns marcs hexagonals en cinc de les parets de la sala, els quals serveixen

per a posar-hi les cinc formes platòniques en format bidimensional. Repartits a diferents llocs

de la sala, hi ha els cinc sòlids recolzats en el terra de la sala, a excepció del dodecaedre que,

amb una mida més petita, està a sobre de la base octogonal del centre de la sala.

Finalment, el sostre de la sala té una sèrie de plecs els quals serveixen per a convergir en el

punt central on s'ubicarà l'estructura superior o generador d'energia. També hi ha uns focus

circulars inserits  als vuit plecs més exteriors del sostre. 

A continuació, molt esquemàticament, comentaré quina tècnica de modelatge he utilitzat per a

cada element de la sala:

• Estructura de la sala:

◦ Parets de la sala: Ús de Splines octogonals per a crear el perímetre de les parets, i

ús de l'objecte extrusió per a elevar-les.

◦ Terra: Ús d'una spline octogonal i l'objecte extrusió. Per a realitzar les diferents

divisions del terra s'han utilitzat les diferents opcions de l'eina “Seccionar del

programa”.

◦ Sostre: Ús d'una spline octogonal i l'objecte extrusió. Ús de l'eina seccionar per a

realitzar les separacions i modificació dels punts i els vèrtex de l'objecte per a crear

la forma del sostre.

• Complements estructura sala:

◦ Entrada hexagonal sala: Ús de l'objecte booleana del programa per realitzar la

obertura hexagonal i l'ús de l'extrusió interior per a realitzar el marc de l'entrada.

◦ Marcs hexagonals parets: Ús d'una spline hexagonal i l'objecte d'extrusió per a

realitzar el marc, i ús de  l'objecte clonar del programa per a crear les diferents

instàncies i ubicar-les en les parets de la sala.

◦ Pilons parets: Primitiva (cub), fer editable l'objecte per tal de poder modificar-ne els

seus punts, vèrtex i cares dels polígons.

◦ Relleu dels cossos platònics a dins dels marcs: Importació de les formes traçades

des de Illustrator. Utilització d'aquestes formes com a splines per tal d'aplicar-hi

l'eina d'extrussió i crear la forma.
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◦ Focus sostre: Ús de les primitives toroide i cilindre, utilitzant les seves diferents

opcions de modificació, per crear la part interna i externa dels focus. Utilització de

l'objecte clonar per crear les seves instàncies i ubicar-les al sostre.

• Estructura superior (Generador energia):

◦ Formes còniques decreixents: Per a realitzar aquestes formes s'ha utilitzat la

primitiva con i amb les seves diferents opcions de modificació s'han creat les

formes, s'han escalat i s'han situat una a sota de l'altre de forma decreixent. Els

objectes s'han editat per tal de poder agregar-hi uns acabats finals, mitjançant  les

eines de bisellat i modificació dels seus punts i vèrtexs. També s'ha utilitzat, en les

tres últimes formes, l'eina subdivisió per tal de donar una aparença més arrodonida

a la forma. En la part de més abaix, s'ha realitzat una extrusió interior per tal de

poder realitzar el forat des d'on surt la forma allargada que surt des de dins del

generador.

◦ Part final generador:

▪ Part allargada del canelobre: Esta feta amb un spline amb forma de línia oberta

la qual, mitjançant l'objecte torn, s'acaba tornant amb la forma tridimensional

final.

▪ Part final del canelobre: A part de les primitives toroide i cilindre, aquesta part

està formada per quatre splines les quals se li han aplicat l'objecte d'extrusió.

▪ Cossos platònics del canelobre: Aquests cossos platònics estan inclosos en el

programa en l'apartat de primitives. Els cossos platònics repartits per la sala

s'han creat també així.

• Plataforma central:

◦ Base octogonal de la plataforma: Aquesta s'ha fet utilitzant el mateix mètode que el

terra, mitjançant una spline octogonal i l'ús de l'objecte extrusió. En aquest cas,

també s'ha aplicat un bisellat al perímetre superior de la base. A aquesta base se li

ha practicat una operació booleana per tal de què tingués una perforació cilíndrica

en el seus centre.

◦ Escalinates de la base: Aquestes s'han fet mitjançant una sola primitiva (cub) la

qual s'ha modificat i se l'hi ha aplicat l'objecte clonar per a crear els diferents

esglaons, utilitzant l'opció de desfàs de posició. Un cop acabada i ubicada una de

les escalinates, s'ha inserit dins d'un altre objecte clonar per tal de crear tres

instàncies més d'aquestes.

◦ Base circular interior base octogonal: Aquesta s'ha creat mitjançant la modificació

de la primitiva cilindre, realitzant extrusions negatives de les diferents seccions i

també bisellats per tal d'arrodonir els cantons. A aquesta base circular se li ha

practicat una operació booleana per tal de què tingués una perforació cilíndrica en

el seus centre.
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◦ Mampara (protecció) semi oberta de la base: Aquesta s'ha fet agafant una primitiva

cilindre i eliminant-ne diferents cares d'aquesta fins a aconseguir la forma semi

oberta desitjada. Les baranes s'han realitzat mitjançant la col·locació de tres

primitives toroide i eliminant una part d'aquest per tal que quedés semi obert

també.

La capa exterior del processador quàntic

El modelatge d'aquesta peça s'ha efectuat important un traçat realitzat amb el programa

Illustrator. 

Figura 36: Esquerra: Xarxa neuronal realitzat i traçat amb Illustrator; Dreta: Importació del traçat a CD4

Un cop importat l'spline s'ha aplicat un objecte extrusió a aquest donant forma tridimensional a

la xarxa neuronal.

Figura 37: Aspecte modelat processador quàntic
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El circuit neuronal

Per fer el circuit neuronal amb estructura hexagonal vaig realitzar diferents passos fins a arribar

a la seva forma final.

Primer de tot, vaig realitzar un tram curt del circuit mitjançant splines hexagonals i l'objecte

d'extrusió. Un cop feta la peça, vaig eliminar-ne la meitat per tal de poder fer-la simètrica,

mitjançant l'objecte simetria. Amb la forma de mig hexàgon feta, ja vaig poder modelar l'interior,

creant les divisions oportunes en les cares dels polígons interiors, mitjançant l'eina de

seccionar, i utilitzant reiteradament les eines de etrusió interior i d'extrusió tant negativa com

positiva.

Figura 38: Peça acabada a partir de la qual s'elaborarà tot el circuit

Un cop modelat aquest element primordial del circuit, ja vaig poder construir el circuit imbricant

la peça en qüestió dins d'un objecte clonar.

Figura 39: Extensió del circuit mitjançant l'ús de l'objecte clonació

Per tal d'enriquir més l'aparença d'aquest circuit, vaig decidir incloure entremig de cada tram

uns separadors hexagonals que remarquessin més la naturalesa modular d'aquest circuit. Per
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fer-ho, també vaig utilitzar splines i l'eina de bisellar, per arrodonir els perfils. Finalment, vaig

imbricar el separador fet a dins d'un objecte clonar, al igual en el cas anterior.

Figura 40: Aparença final del circuit amb els separadors incorporats

Finalment, per tal de donar una curvatura al circuit, vaig aplicar el deformador “doblegar” al

circuit per donar-li aquesta aparença.

Figura 41: Aparença final del circuit amb el deformador doblegar aplicat

El nucli quàntic del processador

Per modelar l'escenari del nucli quàntic, primer vaig crear i modelar els cristalls que formarien

part d'aquest. Tot aquest procés va partir de tres polígons bàsics, a partir dels quals es va

generar la matriu o quadrícula de cristalls, amb tot un sortit de formes.

Figura 42: Els tres polígons bàsics a partir dels quals es va generar la quadrícula de cristalls

A d'aquests tres polígons, triangle, pentàgon i quadrat, se'ls hi va aplicar un objecte clonar en

mode de formació de quadrícula i en mode aleatori, per repartir aleatòriament els polígons.  La
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forma de la retícula es va triar que fos cilíndrica, per donar una forma arrodonida a aquesta.

Llavors, a aquest objecte clonar se li va aplicar l'objecte MoExtrude, que permet l'extrusió dels

objectes que estan dins d'un objecte clonar, el deformador Bisell, que permet bisellar-los.

Figura 43: Esquerra: Sense mode aleatori; Dreta: Amb el mode aleatori aplicat de l'objecte clonar

Figura 44: Esquerra: Amb l'objecte MoEstrude aplicat; Dreta: Amb el modificador Besellat aplicat

Finalment, per donar més encara més aletorietat a les formes, es va aplicar l'efecte Aleatori per

tal de modificar lleugerament la inclinació de totes les formes de manera aleatòria, modificant

així el bisellat de cadascuna d'elles.

Figura 45: Resultat final d'aquesta primera fase amb l'efecte Aleatori aplicat

A partir d'aquí vaig anar afegint una sèrie d'efectes que, utilitzant diferents paràmetres, em van

servir per donar-li l'aspecte final a aquests cristalls. Per exemple, vaig utilitzar un altre efecte
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aleatori per donar una alçada diferent als cristall, de menys a més, i un altre efecte aleatori per

inclinar-los de manera diferent. Finalment, vaig utilitzar un efecte anomenat Objectiu, que

permet orientar un grup de peces en funció d'un punt objectiu a determinar.

Figura 46: Paràmetres d'un dels modificadors que permet donar una cobertura de decaïment de l'alçada de les peces

 Figura 47: Esquerra: Amb l'efecte Aleatori que permet definir l'alçada de les peces en funció d'una corba; Amb l'efecte 
Aleatori que permet inclinar les peces de manera aleatòria

 Figura 48: Aspecte final dels cristalls amb l'efecte Objectiu aplicat

Un cop realitzada aquesta part més complexa de la creació dels cristalls, només em va caler

crear el diamant que estaria a sobre i l'estructura que serviria per escenificar el nucli quàntic,
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dos tetraedres invertits. Aquests cristalls els vaig duplicar per donar una aparença simètrica a

l'escena, modificant molt lleugerament algun paràmetre dels efectes aleatoris.

Per la creació del diamant, vaig utilitzar una primitiva con, la qual vaig modificar els seus

paràmetres perquè tingués una estructura idònia per a crear-lo.

 Figura 49: Alguns dels passos seguits per aconseguir la forma de diamant final

Per acabar, com he comentat, vaig utilitzar dos cosos platònics, dos tetraedres invertits, en les

dos bases de les quals hi vaig posar agrupacions de cristalls, contraposant-se entre elles. El

diamant el vaig posar al centre com a punt neuràlgic d'aquest nucli. També vull comentar que

vaig utilitzar l'esquelet d'un dodecaedre, que en el modelat només es veu una part, per tal que

en la fase de texturització es pugui veure complert, ja que els materials que les textures seran

translúcides com els cristalls. D'aquesta manera, les parts del dodecaedre que queden

amagades dins dels tetraedres, s'hi han aplicat objectes booleans per tal de què aquest pugui

ser plenament visible un com aplicades les textures.
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Figura 50: Imatges finals de l'escena del nucli quàntic

Els 5 cossos platònics

Per fer els cinc cossos platònics dins d'un entorn de partícules en suspensió, per facilitar

posteriorment l'efecte microscòpic, vaig procedir de igual manera en cadascun dels cossos. Així

que només explicaré com vaig procedir en un d'ells, en aquest cas, el Dodecaedre.
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Com que el programa, en el seu ventall d'opcions de les primitives, ja ofereix els cossos

platònics, per crear el dodecaedre només vaig haver d'escollir entre les opcions. Llavors, per

crear l'esquelet que es superposa al cos platònic, vaig crear una còpia d'aquest i el vaig inserir

dins d'un objecte anomenat Formació d'Àtoms, el qual agafa l'objecte inserit i en mostra només

els vèrtex i els punts, podent triar el gruix i grandària que aquests han de tenir.

Figura 51: Esquerra: Cos platònic original; Centre: Esquelet cos platònic; Dreta: Cos platònic + esquelet

Un cop fet el cos platònic, ja vaig poder començar a realitzar el seu entorn, que estarà format

per dos grups de partícules. Un primer grup estarà format per partícules de diàmetre molt petit

les quals orbitaran al voltant de l'objecte platònic, com si hi hagués un camp gravitatori que les

atregui cap aquest. El segon grup estarà format per partícules més grans les quals

representaran un camp de partícules en suspensió i en moviment.

Per fer el primer grup de partícules més petites, vaig agafar l'objecte disc, el vaig desecalar fins

a una mida molt petita, i el vaig posar dins d'un objecte clonar. Per aconseguir que aquests

petits discs s'agrupessin al voltant del cos platònic, vaig triar el mode “objecte” dins de les

opcions de l'objecte clonar, el qual fa que provoqui aquest efecte en l'objecte indicat. Llavors,

per donar un efecte més aleatori a la posició de aquests petits discs, vaig aplicar l'efecte

“Aleatori” en l'apartat d'efectes disponibles per a l'objecte clonar.

Per realitzar el segon grup, vaig procedir exactament igual que en el primer grup, però amb una

mida més gran dels discs, i canviant el mode de clonació a “Formació de quadrícula”, el qual

crea una matriu tridimensional amb l'objecte a clonar en qüestió. Un cop determinada la mida

de la matriu, també li vaig agregar un afecte “Aleatori” a l'objecte “Clonar”.

Figura 52: Esquerra: Primer grup de partícules agrupades al voltant del cos platònic; Dreta: Segon grup de partícules
més grans, creant un altre camp de partícules en suspensió més gran

67 / 121



        BERESHIT, la creació d'uns Opening Titles                  Grau Multimèdia

9.4 Texturització del elements 3D

Acabada la fase de modelació, vaig poder abordar la texturització de tots els escenaris 3D

modelats amb el programa Cinema 4D.

Donat que la renderització de la majoria dels escenaris es va renderitzar amb el motor de

render Octane Render, i per tal de què aquest interpretés correctament els materials creats,

vaig haver d'utilitzar els seus materials per a realitzar la texturització d'aquests. Recordar que,

en el subapartat 5.3 de l'apartat Continguts, ja faig una breu introducció a com es creen

materials des d'aquest motor de render.

La BERESHIT

Per texturitzar a la BERESHIT vaig emprar els següents materials:

• Pell: Per crear el material que cobris la cara, les mans i els peus vaig utilitzar un

material Diffuse amb un color pàl·lid rossenc que simulés una tipologia de pell sintètica.

Per als llavis, vaig utilitzar una variant de color semblant però una mica més fosc.

• Malla metàl·lica: Per fer la malla metàl·lica que cobrís part del pectoral, dorsal i

cintura, vaig utilitzar un material Glossy el qual li vaig carregar un arxiu d'una imatge

d'una malla metàl·lica.

• Reixa hexagonal + material especular translúcid: Per crear aquest material s'ha

utilitzat un material Mix, el qual permet mesclar dos materials diferents. En aquest cas,

mescla aquests dos materials:

◦ Reixa hexagonal: És un material Glossy el qual se li ha carregat un arxiu d'una

reixa hexagonal en l'apartat d'opacitat, donant com a resultat una reixa metàl·lica

foradada.

◦ Material especular translúcid: En aquest cas és un material Specular el qual se li ha

donat un tint turquesa.

• Interior cap: El material creat per a l'interior del cap és del tipos Glossy, el qual se li ha

afegit una textura Multiply, en l'apartat Specular, per controlar millor els paràmetres

especulars, ja que permet mesclar dos shaders diferents en aquest apartat.

• Ulls: Per fer els ulls s'ha utilitzat un material Glossy en el qual se li han afegit fins a sis

shaders diferents per a crear tota la gradació de l'ull, a accepció de la nineta negra que

s'ha fet amb un altre material. Per poder fer-ho en un sol material, s'ha hagut d'emprar
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un sistema de capes que anessin alternant els diferents degradats al llarg de la textura.

Per evitar que es sobreposessin, s'ha hagut de crear, entremig de les capes de

degradats, un parell de màscares de capa, les quals actuen com a qualsevol màscara

d'un programa d'edició. Així mateix, també s'ha hagut de jugar amb els modes de

mescla de capes. Finalment, per fer la nineta dels ulls, s'ha emprat un material Mix que

mescla un material Glossy amb un de Diffuse.

Figura 53: Imatges de diferents parts del cos de la BERESHIT un cop texturitzada

Comentar que en tots els materials que s'han creat on hi intervenen imatges com a textures,

s'ha hagut d'ajustar, dins de l'etiqueta de textura de cada material aplicat a una superfície u

objecte, tant la seva projecció com totes les opcions de repetició, desfàs, longitud, etc. per a

què s'ajustés el millor possible a la superfície en qüestió.

Figura 54: Ulls BERESHIT texturitzats

Per no fer excessivament exhaustiu aquest apartat, i tenint en compte que la majoria de

materials dels següents apartats s'han procedit a crear-los d'una manera molt semblant, a partir

d'ara es mostrara la relació de materials emprats d'una manera molt més esquemàtica, sense
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entrar en el detall. Només s'ampliaran els comentaris en aquells materials que mostren alguna

novetat substancial respecte del què s'ha vist fins ara.

Sala / Sci Fi

Per texturitzar a la Sala vaig emprar els següents materials:

Material Obj. d'Aplicació Comentaris

Retroil·luminat blau Línies retroil·luminades terra Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Specular negre 1 Terra

Retroil·luminat blanc 1 - Base plataforma

- Pilons

- Interior focus (cilindre)

- Part final generador

Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Retroil·luminat blanc 2 - Sòlids platònics canelobre Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Retroil·luminat blanc 3 - Baranes mampara protecció Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Retroil·luminat blanc 4 - Sòlids platònics bidimensionals

dins dels marcs

Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Mix Negre 1 (Glossy +

Diffuse)

- Marc plataforma circular

- Parets sala

- Passadís

Mix Blanc 1 (Glossy +

Diffuse)

- Sostre

- Marcs hexàgons parets

- Exterior focus (toroide)

- Marc hexagonal entrada

- Escales

Diffuse blanc 1 - Cossos platònics repartits per la

sala

Glossy metall 1 - Generador

Specular turquesa - Mampara protectora

Taula 3: Materials Sala / Laboratori
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Figura 55: Imatges de diferents parts de la Sala / Laboratori un cop texturitzada

La capa exterior del processador quàntic

Per texturitzar a la Sala vaig emprar els següents materials:

• Part superior (tapes) de la xarxa neuronal: Fet amb un material Glossy per donar-li una

aparença metàl·lica i reflexant.

• Parets de la xarxa neuronal: Les parets s'han fet amb un material Diffuse en el qual se

li ha carregat una imatge plena de codi binari de ceros i uns. Per tal de què aquests

tinguin una aparença retroil·luminada, com si d'una pantalla d'ordinador sigués, he triat

la opció Texture emission de l'apartat de Emision per tal de crear aquest efecte.
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Figura 56: Part externa del processador neuronal amb les textures aplicades

Circuit neuronal

Per texturitzar el circuit neuronal vaig emprar els següents materials:

Material Obj. d'Aplicació Comentaris

Diffuse (transparent) - Parets transparents del circuit Les parets s'han fet transparents

per donar un major protagonisme

a les llums, posant de relleu la

naturalesa energètica del circuit

Retroil·luminat blau - Selecció de polígons del túnel Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Retroil·luminat vermell - Selecció de polígons del túnel Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Retroil·luminat blanc - Selecció de polígons del túnel Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Mix (Diffuse + Glossy) - Separadors hexagonals

Taula 4: Materials Circuit neuronal
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Figura 57: Circuit neuronal amb les textures aplicades

Nucli quàntic

Per texturitzar el nucli quàntic vaig emprar els següents materials:

Material Obj. d'Aplicació Comentaris

Specular 1 - Cristalls

- Tetraedre

Specular 2 -  Diamant

Retroil·luminat blanc 1 - Suports hexagonals

- Esquelet dodecaedre

Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Retroil·luminat blanc 2 - Interior diamant Aplicació Blackbody emission

(Emission)

Diffuse blanc - Farcit Dodecaedre

Taula 5: Materials Nucli quàntic
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Figura 58: Nucli quàntic amb les textures aplicades

Els cinc cossos platònics

En el cas de la texturització dels cossos platònics, i com a excepció dels demés escenaris, vaig

crear els materials a partir del procediment normal de CD4, ja que la renderització d'aquests

cossos no es va fer amb Octane Render sinó amb el motor físic de CD4.

Material Obj. d'Aplicació Comentaris

Luminiscent blanc - Partícules petites

- Esquelet cos platònic

Només té activada la propietat de

lluminositat al 100 %

Luminiscent gris -  Patícules grans Només té activada la propietat de

lluminositat al 47 %

Negre -  Cos platònic T é d e s ac t i v ad e s to t e s l es

propietats per tal de donar un

material totalment negre i opac,

sense que produeixi cap mena de

reflex

Taula 6: Materials Cossos platònics
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Figura 59: Cossos platònics amb les textures aplicades

S'ha de comentar que per a què s'aconsegueixi aquest efecte microscòpic, es va haver de

configurar diferents propietats tant de la càmera com del motor físic de render. És per això que,

en l'apartat següent, es farà una explicació de com es va abordar aquest tema en aquest cas i

en els altres escenaris.
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9.5 Preparació dels plans 3D i renderitzat

Acabada la fase de texturització, s'ha pogut abordar la preparació dels diferents plans 3D tenint

en compte la creació de càmeres, la il·luminació de les escenes i la configuració del motor de

render per a la renderització dels diferents plans. Donat que per a cada escenari s'han aprofitat

les mateixes fonts d'il·luminació per a cada pla, i que en la majoria dels casos s'han utilitzat les

mateixes tècniques de moviment i configuracions dels paràmetres de les càmeres, he escollit

comentar de manera detallada un sol pla per a cada escenari, intentant que aquest fos prou

representatiu de com he actuat amb els altres.

Sala laboratori amb la BERESHIT

Primer de tot indicaré quines són les fonts d'il·luminació de l'escena i que coincideixen en tots

els plans.

• Fonts d'il·luminació: 

◦ Font de llum Octane Daylight: El qual simula una llum natural com la del sol.

Aquesta llum està graduada per què sigui bastant tènue i perquè tingui una tonalitat

blavosa. Aquesta es pot considerar la font de llum principal.

◦ Emissió de llum dels objectes: Aquesta llum és la que prové dels objectes de

l'escenari als quals se'ls hi ha posat un material emissor de llum, com s'ha detallat

en l'apartat anterior de texturització. En total hi ha fins a tres tipus diferents de

materials emissors, cadascun d'ells estan graduats amb diferent intensitat, per tal

de poder graduar de manera independent diferents objectes, o grups d'objectes.

Els tres, coincideixen en tenir la llum blanca.

• Material emissor 1: Afecta als objectes següents: Cilindre dels focus del

sostre, al generador d'energia, als pilons de les parets i a la base de la

plataforma.

• Material emissor 2: Als cossos platònics ubicats en el canelobre.

• Material emissor 3: A les tres baranes de la mampara protectora.

Figura 60: Esquerra: Amb alguns objectes emissors de llum quasi apagats; Dreta: Amb els mateixos encesos
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EXEMPLE: PLA NÚMERO 2

• Moviment de càmera: Comença enfocant al canelobre de prop i es va allunyat d'ell,

fent un gir, fins que es pot veure una vista més general de la sala, pràcticament tota

enfocada.

◦ Variants de moviment de càmera: En altres plans, per a fer el moviment de càmera

he utilitzat una sipline “cercle” el qual la càmera s'ha alineat al seu recorregut

circular mitjançant l'etiqueta “Alinear a Spline”. En altres casos, el moviment s'ha fet

mitjançant la gravació dels moviments de la càmera en la barra del temps

mitjançant l'ús de “key frames” o fotogrames clau. Depenent de cada cas, s'ha triat

si el moviment de l'animació tenia que ser lineal, o bé amb acceleració i

desacceleració suau.

• Etiqueta objectiu: Per ajudar a facilitar la realització d'aquest moviment de càmera,

s'ha utilitzat una etiqueta “Expressió Objectiu” la qual manté la càmera apuntant

sempre en un determinat objectiu prèviament definit. En aquest cas, l'objectiu era un

objecte nul creat expressament el qual s'ha col·locat en un punt central del canelobre. 

Figura 61: Esquerra: Etiqueta Objectiu associada a la càmera; Dreta: Camera amb les etiquetes associades

• Objecte enfocat: Per ajudar a què una part de l'escenari estigui sempre ben enfocada,

s'ha utilitzat l'opció de la càmera que permet definir quin objecte ho ha d'estar. En

aquest cas, vaig posar que aquest objecte fos el dodecaedre que hi ha al centre del

canelobre.

Figura 62: Opocions “Objeto” de la càmera a on hi ha l'apartat “Objeto enfocado”
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• Opcions Thinlens d'Octane Camera: Entre d'altes opcions, aquesta etiqueta permet

jugar amb la profunditat de camp de la càmera. Bàsicament, jugant amb el grau

d'apertura del diafragma virtual de la càmera, es pot aconseguir diferents graus de

desenfoc. Augmentant l'apertura s'augmenta també la profunditat de camp, creant més

desenfoc, i reduint-la es provoca l'efecte contrari. En aquest cas, vaig augmentar el

grau d'apertura del diafragma per augmentar la profunditat de camp i, per tant, crear un

desenfoc més enllà de l'objecte enfocat. Aquest efecte de desenfoc he fet que

s'aconsegueixi sobretot al principi, quan la càmera està molt aprop de l'objecte enfocat.

Al igual que amb tots els paràmetres de Cinema 4D, totes els opcions de l'Octane

Camera també es poden animar, permetent graduar, en aquest cas, el grau de

desenfoc al llarg del temps del pla.

• Opcions Post processing d'Octane Camera: Octane Camera permet determinar

algunes opcions de post processament enfocades a com es visualitzen els objectes de

l'escena que tinguin textures emissores de llum. Les principals són definir el nivell de

floració de la llum (bloom power) i el nivell de resplendor (glare). En aquest cas vaig

elevar el nivell de glare per tal que els cossos platònics del canelobre desprenguessin

uns eixos de resplendor, i vaig animar el bloom power perquè mica en mica anés

baixant la seva intensitat al allunyar-se la càmera.

Figura 63: Esquerra: Opcions “Thinlens” de Octane Camera; Dreta: Opcions “Post processing” de Octane Camera

La configuració del motor de render per a tots els plans d'aquesta escena són els següents i

només varia l'interval de fotogrames programats per renderitzar:

Les opcions de render que vaig definir van consistir amb els següents apartats:
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• Apartat de sortida: Aquí, principalment havia de definir la mida en píxels que tindrien

les imatges renderitzades, en el meu cas Full HD 1920 x 1080 px. També la seva

resolució, de 72 píxels/polzada, la velocitat de fotogrames per segon, de 24 f/s, i

l'interval de fotogrames que triava renderitzar. 

Figura 64: Opcions de sortida del material renderitzat

• Apartat de guardar: Aquí bàsicament havia d'escollir la ruta o directori a on es

guardaria el render, el seu format, en el meu cas en PNG de 16 bits, i quina seria la

seva nomenclatura per tal de poder importar la seqüència PNG  en un programa

d'edició o composició (After Effects).

Figura 65: Opcions de guardar del material renderitzat

• Opcions Octane Render: Respecte a les opcions del motor Octane Render, vaig

deixar-les totes per defecte a excepció de l'apartat de màxim de mostres per píxel, el

qual vaig establir en 512. Aquest valor determina el nombre màxim de mostres per

píxel abans que s'aturi el procés de renderització. Aquesta xifra és molt important

perquè és la que determinarà la qualitat del render, i dependrà del tipus d'escena, fonts

d'il·luminació o tipus d'animació el valor òptim per aquest apartat. De manera general,

per a escenes animades, es recomana un valor entre 500 i 1000. Evidentment, quan

més elevat sigui aquest valor ho serà també el temps de renderització. Per tant, es

fonamental saber-lo ajustar òptimament. En el meu cas, vaig comprovar que amb 512
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mostres per píxel la qualitat dels meus renders eren molt acceptables i amb uns temps

de renderització que podia assolir, donat que tenia el repte fer els renders amb Full HD.

 Figura 66: Algunes opcions del motor de render Octane Render, entre les quals el màxim de mostres per píxel

Capa exterior del processador

Fonts d'il·luminació de l'escena i que coincideixen en tots els plans.

• Fonts d'il·luminació: 

◦ Font de llum Octane Daylight: El qual simula una llum natural com la del sol.

Aquesta fon de llum s'ha establert de manera que no fos visible directament.

permetent que l'objecte il·luminat estigui en un entorn totalment fosc.

◦ Llums d'àrea: A sobre de cada “neurona”, per tal de ressaltar-ne la seva ubicació.

 

80 / 121



        BERESHIT, la creació d'uns Opening Titles                  Grau Multimèdia

Figura 67: Llums d'àrea a sobre de les neurones

◦ Emissió de llum de les textures: Aquesta llum és la que prové de la textura que se li

ha aplicat a les parets d'aquesta xarxa neuronal, amb el farcit de codi binari. A més,

el color i la intensitat d'aquesta font de llum la vaig animar per tal que anés fluctuant

al llarg del temps, creant cicles d'alta i baixa intensitat.

 Figura 68: Alta i baixa intensitat de l'emissió de llum de les textures

EXEMPLE: PLA NÚMERO 1

• Moviment de càmera: Travelling in de la càmera que es va acostant una de les

“neurones” del processador.

• Objecte enfocat: Per ajudar a què una part de l'escenari estigui sempre ben enfocada,

s'ha utilitzat l'opció de la càmera que permet definir quin objecte ho ha d'estar. En

aquest cas, vaig posar posar un objecte nul a sobre de la “neurona” per tal de què

aquesta es mantingués sempre enfocada.

• Opcions Thinlens d'Octane Camera: Vaig animar el desenfoc de la càmera per tal

que al inici tot estigués enfocat i a mesura que s'acostés a la neurona només aquesta i

la seva zona propera quedés enfocada.
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• Opcions Post processing d'Octane Camera: Vaig establir un valor per al nivell de

floració de les textures emissores de llum de les parets del processador  (bloom power)

i el seu nivell de resplendor (glare).

Les opcions de configuració del render van ser les mateixes que en l'anterior escenari, tant en

les opcions de configuració d'Octane Render, com en les generals en els apartats de Sortida i

de Guardar.

Circuit neuronal

Fonts d'il·luminació de l'escena i que coincideixen en tots els plans.

• Fonts d'il·luminació: 

◦ Font de llum Octane Daylight: El qual simula una llum natural com la del sol.

Aquesta fon de llum s'ha establert de manera que no fos visible directament,

permetent que l'objecte il·luminat estigui en un entorn totalment fosc.

◦ Emissió de llum de les textures: Aquesta llum és la que prové de les textures que

se li han aplicat a diferents àrees interiors del circuit, variant en la seva intensitat i

en el seu color.

EXEMPLE: PLA NÚMERO 1

• Moviment de càmera: La càmera realitza un recorregut, de principi a fi, per dins del

circuit. Per a realitzar aquest moviment, primer es va crear una spline que tenia la

mateixa curvatura que el circuit. Posteriorment, a la càmera se li va agregar una

etiqueta “Alinear a Spline” per tal de què aquesta pogués seguir aquest recorregut.

Finalment, només calia establir l'animació de la càmera a través d'aquesta etiqueta.

Figura 69: Esquerra: Vista superior del recorregut de la Spline a dins del circuit; Dreta: Etiqueta “Alinear a Spline” 
aplicada a la càmera i animada en el seu apartat de posició
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• Opcions Post processing d'Octane Camera: Vaig establir un valor per al nivell de

floració de les textures emissores de llum de les parets de interiors del circuit  (bloom

power) i vaig establir el seu nivell de resplendor (glare).

• Opcions Motion Blur d'Octane Camera: D'entre les opcions de l'etiqueta Octane

Camera, hi ha la Motion Blur, la qual permet establir uns valors de desenfoc en funció

de la velocitat del moviment de la càmera o dels objectes que apareguin en el seu

marc. En aquest cas, em va interessar que es produís un desenfoc de moviment

produÏt pel moviment de la càmera a dins del circuit, i d'aquesta manera donar una

sensació més real de velocitat. El principal paràmetre que vaig introduir, va ser el

“Shutter” mesurat en segons, el qual permet determinar el temps que es perllongarà el

desenfoc de moviment de la presa.

Figura 70: Paràmetres de les opcions de Motion Blur d'Octane Camera i resultat de la seva habilitació

Les opcions de configuració del render van ser les mateixes que en els escenaris anteriors, tant

en les opcions de configuració d'Octane Render, com en les generals en els apartats de Sortida

i de Guardar. No obstant, amb la finalitat de facilitar-me la composició final amb After Effects,

vaig voler renderitzar també el canal alfa d'aquest pla mitjançant les opcions de multipass que

el motor Octane Render ofereix. Concretament, vaig aplicar una etiqueta “Octane Object Tag”

al circuit per tal de què me'l reconegués en el render me'l pogués reconèixer com una capa, i

així poder renderitzar el seu alfa.
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Figura 71: Esquerra: Etiqueta Octane Object Tag; Dreta: Opcions de Render passes d'Octane Render

Nucli processador

Aproximadament un 10 per cent de tots els plans estan localitzats en aquest escenari, quedant

clar el pes que té aquest en el conjunt dels OT.

Fonts d'il·luminació de l'escena i que coincideixen en tots els plans.

• Fonts d'il·luminació: 

◦ Font de llum Octane Daylight: El qual simula una llum natural com la del sol.

Aquesta fon de llum s'ha establert de manera que no fos visible directament.

◦ Emissió de llum de les textures: Aquest tipus d'il·luminació s'ha emprat per a

retroil·luminar la base hexagonal on es recolzen els cristalls, permeten una millor

il·luminació interior d'aquests, i també per a donar-li un brill interior més intens en el

diamant. En els diferents plans, aquestes fonts d'emissió de llum s'han anat

modulant per tal d'incrementar-ne la seva intensitat. Això s'ha fet tant incrementant

el nivell de potència d'emissió de la textura com augmentant el nivell de resplendor

“Glare power” en l'apartat de post processament de l'etiqueta Octane Camera.

EXEMPLE: PLA NÚMERO 1

• Moviment de càmera: He escollit aquest pla perquè té un dels moviments de càmera

més complexes de tots els plans que s'han fet en aquest projecte. Com ja s'ha explicat

anteriorment, aquest nucli quàntic està format per dos tetraedres invertits dins de cada

qual alberga una porció de dodecaedre. Aquests dos tetraedres estan separats

inicialment, i acaben realitzant un moviment d'acoblament amb l'estructura buida

dodecaèdrica que conté el diamant al centre. En aquest pla, per a seguir aquest
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moviment, he posat la càmera dins d'un objecte nul dins del qual també hi he posat una

spline circular, per a què la càmera pogués realitzar el moviment de la spline mitjançant

l'etiqueta “Alinear a Spline”. No obstant, he afegit dos animacions simultànies més. Per

una banda, he fet que el cercle es vagi tancant cada cop més, per tal la càmera, en el

seu moviment circular, cada cop estigués més aprop del nucli quàntic. Per altra banda,

he fet que l'objecte null, que conté la càmera i el cercle spline, faci alhora un moviment

rotacional que se li afegeix-hi al moviment anteriorment descrit.

Figura 72: Moviment d'acoblament dels tetraedres dins de l'estructura dodecaèdrica

Figura 73: Captures del moviment de la càmera des del panell de vista superior

• Objecte enfocat: Per ajudar a què una part de l'escenari estigui sempre ben enfocada,

s'ha utilitzat l'opció de la càmera que permet definir quin objecte ho ha d'estar. En

aquest cas, vaig posar posar que fos el diamant el que estigués permanentment

enfocat. En aquest pla més general, no obstant, he fet que no es percebi cap desenfoc,

però en antres de més tancats, si que s'ha potenciat aquest desenfoc per tal que el

diamant i els cristalls sempre estiguessin enfocats respecte de la resta del nucli. Això

sempre ho he fet amb les opcions de Thinlens d'Octane Camera, tal i com ja he

comentat en altres plans.

• Opcions Post processing d'Octane Camera: Com he comentat en les fonts de llum,

vaig utitzar els paràmetres d'aquest apartat per a controlar el grau de floració i
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resplendor de les textures emissores (base hexagonal i interior del diamant). En el cas

del diamant, s'ha animat el glare o resplendor per tal de què aquest s'anés

incrementant en els plans finals.

Les opcions de configuració del render van ser les mateixes que en els escenaris anteriors, tant

en les opcions de configuració d'Octane Render, com en les generals en els apartats de Sortida

i de Guardar.

Cossos platònics

A diferència de tots els altres plans de les altres escenes, els cossos platònics es van

renderitzar amb el motor de render físic de Cinema 4D, el qual permet jugar amb els

paràmetres físics de la càmera i aconseguir, així, l'efecte microscòpic.

• Efecte microscòpic: Per aconseguir aquest efecte vaig augmentar la longitud focal

dels 36 mm per defecte, a 250 mm, per tal d'aconseguir un efecte de teleobjectiu molt

potent. Però per aconseguir una profunditat de camp molt elevada, vaig haver de donar

un valor de diafragma de la càmera molt petit, de 0,05 f, per tal d'obrir-lo al màxim i

aconseguir així un desenfoc molt elevat, veient-se les partícules grans totalment

desenfocades. Prèviament, vaig haver d'habilitar la profunditat de camp en les opcions

del render físic. No obstant, per tal de què el cos platònic no quedés totalment

desenfocat, vaig utilitzar el camp de “objecte enfocat” de les opcions de la càmera per

tal d'indicar-li que automàticament m'enfoqués aquest. Així vaig aconseguir que el

desenfoc general fos molt potent i el cos platònic i les partícules petites quedessin

parcialment enfocades i desenfocades, aconseguint així l'efecte microscòpic.

Finalment, per tal augmentar aquest efecte, vaig col·locar un valor del 100%, que per

defecte està al 0%, a l'apartat d'aberració cromàtica de les opcions físiques de la

càmera.
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Figura 74: Configuració de la càmera i el render físic per aconseguir l'efecte microscòpic

Per a la preparació de les escenes dels cossos platònics, vaig animar les partícules grans per a

què s'expandissin al mateix temps que havien de realitzar un lleu moviment de rotació respecte

del  centre, on s'ubica el cos platònic. Respecte a les partícules petites, aquestes les vaig posar

dins d'un objecte nul juntament amb el cos platònic de cada escenari, per tal que, a través de

l'animació d'aquest nul, pogués fer que realitzés un moviment rotatori. Així mateix, també vaig

fer que les partícules petites anessin augmentant a mesura que s'incrementava el temps.

• Fonts d'il·luminació: 

Les úniques fonts de il·luminació que vaig utilitzar van ser les de les textures

luminescents mitjançant l'activació del seu canal de lluminositat.

Figura 75: Canal de lluminositat activat de les textures

EXEMPLE: PLA FINAL DODECAEDRE

• Moviment de càmera: El moviment és rectilini d'acostament al dodecaedre fins que la

càmera entra en el seu interior.
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Figura 76: Moviment d'acostament de la càmera cap al dodecaedre

• Etiqueta objectiu: Per ajudar a facilitar que el dodecaedre sempre estigui ven centrat,

vaig utilitzat una etiqueta “Expressió Objectiu” la qual manté la càmera apuntant

sempre en un determinat objectiu prèviament definit.

Les opcions de configuració del render van ser les mateixes que en els escenaris anteriors, en

les generals en els apartats de Sortida i de Guardar. Pel què fa a les opcions del render físic,

vaig posar tots els paràmetres per defecte, activant la profunditat de camp i posant una qualitat

de mostreig mig, del tipus adaptatiu.

9.6 Manipulació i retoc d'elements 2D

En aquesta etapa vaig crear els elements 2.5D, les obres d'art, que formaran part de la

composició. Concretament, vaig utilitzar el programa Photoshop per separar per capes   i farcir

aquelles zones que no formaran part del primer pla de l'obra. Posteriorment vaig utilitzar After

Effects per a retallar, via màscara, els elements que estarien en primer pla i vaig col·locar en un

espai 3D juntament amb les capes de fons creades amb Photoshop. La idea pretesa va ser que

es pogués oferir la sensació que la càmera s'endinsa o s'allunya de les profunditats d'un quadre

o imatge per tal de facilitar la transició cap a altres plans ocults. Aquestes imatges 2.5D tenen

la finalitat de facilitar una transició entre els diferents plans generats a partir d'entorns i imatges

3D, donant una sensació de continuïtat entre els diferents plans.

En aquest apartat, però, només explicaré la primera fase d'aquesta tècnica, realitzada en

Photoshop, per passar de 2D a 2.5D. No obstant, només comentaré com ho vaig fer en una de

les quatre obres d'art que surten en els OT, ja que la tècnica és exactament la mateixa.

Igualment, en l'annex 4, mostraré les captures de totes les capés de les demés obres d'art.

EXEMPLE: LA CREACIÓ, MIQUEL ÀNGEL

Tal i com avançava en l'inici de l'apartat, aquesta tècnica consisteix en separar la imatge en

aquelles zones o motius que no estan en el primer pla. Per no portar al límit aquest número de

plans, cosa que dificultaria molt la seva posterior composició, hi ha certes zones que s'han
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unificat en un mateix pla per formar part de la mateixa unitat en el context de l'obra.

Posteriorment, s'han farcit aquestes capes amb motius contextuals que simulessin una

continuïtat amb el que tenien al voltant.

Les eines que vaig utilitzar van ser, bàsicament, el “tampó de clonar” i el “pinzell corrector

puntual”. En el cas del tampó, vaig utilitzar diferents nivells de flux entorn del 70% i un nivell

d'opacitat normalment del 100%, i en el cas del pinzell corrector puntual vaig utilitzar, sobretot,

el tipus segons el contingut.

Figura 77: Eines Tampó de clonar i Pinzell corrector puntual

El resultat del farcit de les diferents capes va ser el seüent:

Figura 78: Farcit de les capes
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Comentar només que el farcit de les capes d'aquesta obra d'art i de les altres havia de ser

suficient per a què, una vegada en la composició final, no es veiés incomplert. No obstant,

l'eficiència i eficàcia en aquesta tècnica està a saber, a priori, quines zones seran necessàries

farcir i quines no, tenint en compte que en la composició potser no es mostrarà tota la obra d'art

al complert.

9.7 Composició dels plans 2.5D

En aquest apartat explicaré com vaig realitzar la composició 2.5D de les obres d'art amb After

Effects  a partir de les capes obtingudes amb el programa Photoshop, tal i com s'ha explicat en

l'apartat anterior. No obstant, com que la tècnica emprada va ser igual per a totes les obres

d'art, només explicaré la referent a la de l'apartat anterior, La creació de Miquel Ángel, i així

poder oferir una explicació completa i continuada sobre aquesta.

CREACIÓ DE LES MÁSCARES

A partir de les capes obtingudes amb Photoshop i importades cap a After Effects, inclosa la

imatge original sense manipular, la primera tasca que vaig realitzar va ser la de retallar les

figures que havien de quedar separades del fons, per així poder treballar amb elles de manera

independent. Per fer-ho, vaig utilitzar la ploma que permet crear màscares dins de cada capa.

D'aquesta manera, vaig crear les següents màscares a partir de les següents capes:

• Capa Personatges marc: A partir d'aquesta capa vaig retallar les figures que queden

més a primer pla, per davant del marc de marbre, mitjançant diverses màscares.

Posteriorment, vaig aplicar a aquestes un calat per suavitzar les bores i perquè

s'integressin millor al fons. Aquesta acció s'ha repetit també per a totes les altres

màscares.

Figura 79: Creació de màscares per a les figures davant del marc de marbre de l'obra d'art

• Capa Marc marbre: A partir d'aquesta capa vaig retallar el marc de marbre que

apareix a l'obra i que queda immediatament després de la capa anterior, Capa

Personatges.
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Figura 80: Creació de la màscara per al marc de marbre

• Capa Adam: A partir de la capa on hi ha el farcit del personatges centrals, Adam i Déu,

vaig aplicar una màscara al personatge d'Adam.

Figura 81: Creació de la màscara per al personatge Adam

• Capa Déu: A partir de la mateixa capa anterior, Adam i Déu, vaig aplicar una màscara

al personatge de Déu.

Figura 82: Creació de la màscara per al personatge Déu

• Capa Muntanya: A partir de la capa muntanya vaig aplicar una màscara a la muntanya

que apareix en el fons.
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Figura 83: Creació de la màscara per a la muntanya del fons

• Capa Fons marbre: Per últim, vaig posar la capa final on apareix el fons de marbre a

la qual no li vaig aplicar cap màscara per ser la última de totes.

Figura 84: Última capa on apareix el fons de marbre

COL·LOCACIÓ DE LES CAPES DINS D'UN ENTORN 3D

Un cop realitzades les màscares dels diferents motius ja vaig poder passar al següent pas on,

per aconseguir l'efecte 2.5D, havia de col·locar les màscares dins d'un entorn 3D. Per fer-ho,

vaig haver de fer dues coses. Primer crear una càmera que es bellugués dins d'aquest entorn, i

segon activar l'atribut 3D que permet a les capes ser manipulades en aquest entorn.

Figura 85: Convertir les capes en 3D i crear una càmera

A partir d'aquí ja vaig poder manipular les capes dins d'un entorn 3D i vaig col·locar-les una

davant de l'altra en funció de l'ordre en què havien d'aparèixer. Per tal de què totes les capes,

vistes des de la posició frontal de la càmera, tinguessin les mateixes dimensions, vaig haver de

reduir l'escala de les capes en funció de la distància cap a aquesta. Així, quant més aprop de la

càmera, més petita havia de ser l'escala de la capa.
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Figura 86: Vista superior de l'escenari on es pot veure la disposició de les capes i la seva escala, així com el recorregut
que realitzarà la càmera

EFECTES APLICATS A LES CAPES

Per tal de donar una sensació més real de profunditat al pla que vaig generar, vaig aplicar un

parell d'efectes:

• Desenfocament gaussià: Aquest tipus de desenfoc estableix el seu valor com el mitjà

de tots els valors dels píxels inclosos en un radi determinat. Quant més alt sigui aquest

valor major serà el desenfoc. Aquest tipus de desenfocament és potser el més emprat

per a simular el desenfoc natural que pot realitzar una càmera, provocant una sensació

de profunditat de camp més elevada quant aquest es centra en motius que queden a

diferent pla. Aquest efecte el vaig aplicar a totes les capes de manera animada de tal

manera que aquestes quedessin enfocades i desenfocades en funció del recorregut de

la càmera.

Figura 87: Efecte desenfocament gaussià

• Compensació òptica: Aquest efecte s'utilitza per a distorsionar panoràmicament una

capa en sentit horitzontal o vertical. En el meu cas, aquest efecte el vaig utilitzar de
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manera animada en algunes capes, com per exemple la capa Déu, per a donar una

sensació major de moviment en profunditat.

• Desenfoc de moviment (motion blur): Aquest tipus de desenfoc s'aplica directament

en les caselles de l'apartat de les capes. Com indica el seu nom, aplica un desenfoc en

funció del moviment de la capa.

Figura 88: Desenfoc de moviment de les capes

MOVIMENT DE LES CAPES

El moviment de les capes només s'ha aplicat a la capa Adam i a la capa Déu, per tal de donar

més dinamisme al pla. Aquest moviment s'ha fet mitjançant l'animació de l'atribut “posició”

d'aquestes dues capes, descrivint un moviment rectilini d'acostament mutu.

Figura 89: Recorregut del moviment de les dues capes Adam i Déu

Finalment, només quedava renderitzar el pla a través de la cua de processament, on es va

generar una pel·lícula sense pèrdua en format .mov.

9.8 Agregació d'efectes especials

En aquesta secció em referiré als efectes i elements de post producció que vaig efectuar amb

el programa After Effects. No obstant, com ja he comentat en apartats anteriors, hi ha alguns
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elements que es podrien considerar de post producció, com els resplendors (glare), els nivells

de floració de textures emissores de llum (power bloom) o el desenfoc de moviement (motion

blur), que es van realitzar amb el programa amb Octane Rener, possibilitant-me realitzar

aquests ajustos de manera anticipada en el mateix render.

Així que aquesta postproducció i agregació d'alguns efectes s'ha fet amb After Effects en

aquests tres casos:

• Agregació dels llampecs que emanen del generador cap a la part superior del cap de la

BERESHIT amb l'efecte Advanced lightning.

• Agregació dels flares, amb Optical Flares, de les diferents escenes on apareixen els

llampecs i també en aquelles escenes on surt el nucli quàntic, especialment en el

diamant del centre.

• Aplicació d'un mate de luminància amb el canal alfa que s'ha renderitzat juntament amb

l'original, per tal poder introduir millor algunes obres d'art.

AGREGACIÓ DE LLAMPECS (ADVANCED LIGHTNING)

Aquest efecte es va realitzat fonamentalment amb l'efecte Advanced lightning que ofereix After

Effects. Bàsicament es va tractar d'escollir el tipus d'il·luminació que volies que tingui el

llampec, el seu punt d'origen i la seva direcció. Posteriorment, per acabar de definir els detalls

de l'aspecte d'aquest, es podia configurar el seu grau de complexitat, el seu gruix o radi central,

el percentatge de ramificacions, el nivell de turbulències, entre molts altes aspectes.

Figura 90: Propietats de l'efecte Relámpago avanzado ( Advanced lightning)

Per a què el seus aspecte fos més realista, vaig animar, a través de l'expressió wiggle() d'After

Effects, la variable Radio central per tal de què els espetecs del llamp fos més virulent i aleatori.

Aquesta funció fa que el valor de la variable es mogui aleatòriament un determinat nombre  de
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vegades per segon dins d'un rang determinat. Per exemple, l'expressió que vaig posar jo va ser

wiggle(7,3), la qual significa que set vegades per segon el valor de la variable Radio central es

mourà en un rang de 3 amunt o avall en funció del seu valor central. De la mateixa manera,

també vaig emprar una expressió time() per tal que la propietat “Estado de conductividad”

repetís el seu efecte un nombre determinat de vegades per segon. En el meu cas vaig triar que

es repetís dos cops per segon.

Figura 91: Expressions d'After Effectes wiggle() i time()

Finalment, vaig agregar uns quants efectes més a sota del principal per tal d'acabar de donar-li

l'aparença final. Aquests altes efectes són els següents:

• Composició sòlida: El vaig utilitzar per mitigar els efectes de resplendor que vaig

posar més avall.

• Resplendor: Vaig utilitzar dos efectes resplendor per acabar d'ajustar la intensitat

d'aquest.

• To / Saturació: Utilitzat per a corregir el to i saturació del llampeg.

• CC Vector blur: Utilitzat per donar un desenfoc determinat al llampeg en funció del

moviment ràpid dels seus píxels.

• Exposició: Utilitzat per a determinar el nivell d'exposició del llampeg.

Indicar que, per a una millor integració dins del pla, vaig utilitzar el mode de mescla en “afegir”.

Un cop determinat l'aspecte del llampec, només es va tractar d'integrar-lo dins del pla. Si el pla

no era estàtic i incorporava algun moviment de càmera, com per exemple un travelling in,

llavors es tractava d'animar la posició d'origen i la seva direcció per tal que coincidissin amb

l'objectiu, a part d'escalar el gruix del radi del llampec.
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Figura 92: Resultat final del llampec

AGREGACIÓ DELS FLARES (OPTICAL FLARES)

Per agregar aquestes flares dins dels plans escollits vaig seleccionar un dels flares

preestablerts de Optical Flares i el vaig configurar-ne els seus paràmetres. Bàsicament baix

crear dos flares per a cada pla on tenia previst de posar-ne i els vaig integrar dins d'aquest. En

alguns casos vaig necessitar animar-ne la seva posició, així com la seva brillantor i la seva

escala, sempre en funció del context de cada pla i sempre amb la finalitat de trobar-ne la millor

integració dins de cadascun d'aquests. Per ajudar en aquesta integració, en alguns casos vaig

utilitzar el mode de mescla “afegir”, i en d'altres el mode de mescla “llum forta”.

Figura 93: Configuració dels paràmetres del flare escollit de Optical Flares i exemple de la seva aplicació

APLICACIÓ DEL MATE DE LUMINÀNCIA

En alguns plans vaig utilitzar el canal alfa, obtingut mitjançant les opcions de multi pass de

Octane Render, per a poder realitzar un mate de luminància que em permetés donar una

transparència en el fons opac de l'original i, així, donar pas a la imatge que ve darrera. Aquest

recurs el vaig utilitzar per a integrar millor aquells plans on apareix una obra d'art un cop es

finalitzar el recorregut del circuit neuronal.
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Figura 94: Mate de luminància per donar transparència a un pla que té el fons opac

Figura 95: Resultat final del mate de luminància

9.9 Agregació d'elements textuals (crèdits)

Referent a l'agregació dels elements textuals dels Openig Titles, podem distingir-ne dos tipus

diferents.

• Els títols de crèdit, els quals apareixen al llarg dels OT, la majoria d'ells ficticis i fent

referència a l'hipotètic llargmetratge.

• El títol del llargmetratge el qual fa menció al nom de la protagonista, BERESHIT.

TITOLS DE CRÈDIT

Aquests s'han fet partint d'una línia de text en la qual se li han afegit tota una sèrie d'efectes

animats per donar un major dinamisme a aquests.

• Espai entre caràcters: Aquests recurs d'animació de text es troba dins del menú

“Animar text, i permet animar l'espaiat que hi ha entre els caràcters d'un text.
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• Efecte desenfoc de quadre ràpid: Aquest tipus de desenfoc, semblant al desenfoc

ràpid i desenfoc gaussià, té l'avantatge de comptar amb la propietat “iteracions”, el qual

permet controlar la qualitat del desenfoc. El valor que vaig posar de iteracions va ser el

semblant al què produeix un desenfoc ràpid.

• Desplaçament turbulent: Servei per crear una turbulència a l'element aplicat.

En algunes claus d'animació, s'ha modificat la curvatura de les seves línies de temps,

mitjançant l'editor gràfic o de manera automàtica segons les diferents opcions d'acceleració i

desacceleració.

Figura 96: Animació de les capes mitjançant keyframes en la línia de temps i modificació de les seves corbes
d'acceleració

Finalment, per ajudar a l'entrada i a la sortida, s'ha aplicat un nivell dinàmic d'opacitat al text per

tal que aparegui i desaparegui gradualment.

Figura 97: Efectes aplicats al text

El resultat, un cop ajustats els efectes i els punts clau d'animació, és l'aparició i desaparició

gradual del text, combinant-se amb un desenfoc turbulent, definint-se en la seva part temporal

central mentre els seus caràcters es van espaiant.
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Figura 98: Entrada, definició i sortida del text

TÍTOL

Per a realitzar el títol, vaig emprar el següent procediment:

Primer vaig crear una capa de text en el qual vaig posar el nom del títol: BERESHIT.

Llavors vaig crear un sòlid negre en el qual vaig aplicar-li l'efecte SABER,  efecte gratuït que

ofereix la companyia Video Copilot, per tal de donar-li una luminescència al text, en aquest cas

d'un color turquesa. Per tal de què aquest efecte luminescent tingués una aparença

determinada, l'efecte SABER permet seleccionar un gran nombre de presets amb aparences

diferents. En el meu cas, vaig escollir el preset “Pulse”, el qual recrea una mica l'aparença d'un

camp elèctric o electromagnètic. Després d'ajustar els diferents paràmetres de l'efecte i animar-

ne algun d'ells, vaig escollir el tipus de màscara a “Mask Core” i vaig invertir-la per tal de què

aquest fos visible només en el contorn de les lletres, queden les lletres fosques. Comentar que,

per a què aquest efecte funcioni dins d'un text s'ha de col·locar a dins d'un sòlid que quedi a

sota de la capa de text en qüestió. 

Finalment, al igual que en els títols de crèdit, vaig animar l'espaiat del text per tal de què s'anés

separant al llarg del temps.

Figura 99: Aspecte final del Títol que apareix al final dels Opening Titles

9.10 Procés d'edició i muntatge final

En aquest procés calia realitzar el muntatge de tots els plans, ja amb els efectes i les

operacions de postproducció incorporades, tenint en compte el tema musical. Aquest muntatge
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el vaig realitzar amb After Effects i per tal de què no se m'apilessin masses capes en una sola

composició, vaig dividir el muntatge en ters composicions.

En la primera composició, vaig realitzar el muntatge dels plans fins aproximadament el minut

2:10. En la segona composició, vaig partir de la primera i hi vaig afegir la resta de plans fins

arribar al final del tema musical, fins aproximadament el minut 5:00. Finalment, en la

composició 3, a part de posar-hi el tema musical i la composició 2, hi vaig afegir els títols de

crèdit, copiant diverses vegades el text de la composició “Crèdits” i modificant-ne, òbviament, el

text per a posar noms ficticis en aquests. En aquests texts, també vaig modificar lleugerament

els intervals de temps en què el temps quedava definit, per tal de què s'adaptessin millor en el

muntatge final. Finalment, també hi vaig posar el títol, BERESHIT, que surt al final dels meus

OT.
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Figura 100: Capes de cadascuna de les tres composicions 

9.11 Etalonatge i exportació

Finalment, ja amb tot el muntatge fet, s'ha acabat de talonar i s'ha realitzar l'exportació que

donar-hi com a resultat el clip de vídeo final.

ETALONATGE

El talonatge del muntatge l'he realitzat en la composició 2, i ho he fet mitjançant una capa

d'ajust, la qual permet aplicar efectes i correccions a totes les capes que hi ha més avall.

Concretament he realitzat les següents correccions de color:

• Nivells: He incrementat una mica els nivells en les zones mitjanes per tal de

incrementar una mica la lluminositat en aquestes zones.

• Brill i contrast: He incrementat una mica el brill i el contrast, per tal de millorar

l'aspecte de molts plans que havien quedat poc contrastats i una mica apagats.

• Corbes: He modificat una mica la corba del color verd, reduïnt-ne la seva presència en

els mig tons, per tal de eliminar una dominant verdosa que hi havia en molts plans.
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 Figura 101: Correccions de color fetes i resultat, abaix, després d'aplicar-les

EXPORTACIÓ

L'exportació s'ha fet en quick times .mov i sense pèrdua, però també en .mp4 amb el còdec de

compressió H.264 per a permetre la seva publicació en una plataforma de vídeo, sense que la

pèrdua de qualitat no sigui significativa. 
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10. Projecció a futur

Un cop acabat el projecte, he contemplat les següents elements de millora:

• Transicions: Tot i que els elements de transició, 2.5D o 3D, s'han contemplat en

aquest projecte, en alguns casos aquesta sensació de continuïtat entre els plans dels

diferents escenaris encara tenen un marge ampli de millora. En alguns casos, aquesta

sensació de continuïtat entre diferents plans depèn de petits detalls, i en diferents parts

dels OT crec que ho he aconseguit. Però en d'altres, per manca de temps, no he anat

més enllà del fos a negre per obrir cap a un pla que estèticament potser no tenia res a

veure. En tot cas, amb l'experiència d'aquest projecte, crec que aquesta és una de les

millores que tractaria de prioritzar més, ja que aquests detalls en les transicions són

molt importants a l'hora de valorar la qualitat d'un producte audiovisual com aquest.

•  Animacions: Tot i que en els meus OT hi han algunes petites animacions (elevació de

la plataforma, moviment dels tetraedres del nucli quàntic, obertura dels ulls, animació

dels elements emissors de llum, animació de les capes 2.5D, etc.), penso que encara

es podria explotar més aquest recurs amb altres petites animacions, més o menys

complexes. Com he comentat amb el tema de les transicions, aquests petits detalls

penso que són els que afegeixen de manera important qualitat en un producte així.

• Els materials: Tot i que estic bastant satisfet pel què fa a tema de creació de materials

i texturització en el meu projecte, m'he quedat amb les ganes de poder explotar aquest

apartat. Ja sigui amb els materials de Octane Render o de Cinema 4D, les possibilitats

són enormes, i això ajudaria a fer lluir molt més tots els elements modelats amb més o

menys esforç.

• Efectes sonors: Et tema dels efectes sonors és un element que, dedicant-li el suficient

temps, podria millorar per a un projecte d'aquestes característiques, ja que en el meu 

projecte no ho he pogut fer.
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11. Pressupost

El següent pressupost està pensat per a realitzar un producte audiovisual equiparable al que

presento però fet per un equip professional multidisciplinar, i suposant que l'empresa que

encarrega el treball té una capacitat econòmica suficient per a fer front al cost d'un producte

elaborat per a professionals.

El nombre d'hores que hi ha de dedicar cada professional l'he extrapolat a partir del nombre

d'hores que en la meva planificació hi preveia dedicar per a cada tasca. Referent al preu per

hora  brut de cada professional, he buscat per una banda a l'escala salarial del II Conveni

Col·lectiu de la Industria de la Producció Audiovisual del 2016, però també en els sous que

s'ofereixen en portals de cerca d'ocupació com Indeed i Domestika, molt enfocada al sector de

les arts gràfiques, animació, 3D, Il·lustració, etc. Ho he hagut de fer així perquè en el Conveni

Col·lectiu citat encara no s'inclouen moltes professions que en l'àmbit de la creació de

continguts digitals són rellevants i indipensables. 

Per altra banda, el sou de cada professional pot variar bastant si es tracta d'un professional

júnior o sènior. Així, depenent de l'experiència del professional que busquem en cada cas,

aquest pressupost podria variar bastant tant a l'alça com a la baixa. És per això que, intentant

situar un pressupost que no se'n vagi per cap dels extrems, he unificat els preus per hora

comptant que cada professional estarà en la franja mitja del sou que pugui percebre, i que

entre els diferents professionals no hi haurà una gran diferència entre els seus sous. Per tant,

la ponderació del preu per hora brut que he establert per a cada professional crec que pot ser

bastant orientativa del què un producte així pot arribar a costar.
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PROFESSIONAL DIES HORES PREU HORA TOTAL

Director d'art 5 20 18 360

Guionista 4 16 18 288

Dibuixant / Il·lustrador 7 28 16 448

Tècnic retoc d'imatges 6 24 16 384

Modelador i animador 3D 14 56 18 1008

Tècnic en preparació de l'escena 3D 

(il·luminació i texturització)

9 36 17 612

Granja Render (Calculat amb 

Ultrarender.com)

7 40-60 - 350

Tècnic en composició 2D i 3D 13 52 17 884

Tècnic en postproducció (efectes, etc.) 5 20 18 360

Muntador 5 20 16 320

Talonador 3 12 16 192

TOTAL 84 336

Taula 7: Pressupost
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12. Anàlisi de mercat

Si volem fer un anàlisi del potencial que pot tenir un producte com el que presento, uns

Opening Titles, en el mercat actual i durant els propers anys, cal que primer sapiguem dins de

quin sector els podem englobar. D'aquesta manera, podríem convindre que aquest tipus de

producte es tracta d'un contingut audiovisual en el qual, en el seu procés de creació, s'han

empleat mitjans i eines íntegrament digitals, al marge que en el seu resultat i apareguin

elements 2D, 2.5D, 3D, o una combinació i integració d'aquests. Partint d'aquesta base,

analitzar com evolucionarà el sector audiovisual en la part de la creació de continguts, pot ser

un bon punt de partida per a saber quin mercat pot tenir un producte similar al què presento. 

En aquest sentit, pot ser molt interessant fer una lectura atenta a l'informe que va fer la

Fundació Atresmedia i la Fundació PwC referent a quina evolució de creixement s'espera del

sector audiovisual en els propers anys, no tant des d'una perspectiva del percentatge de

creixement anual, sinó establint uns percentatges de potencialitat de creixement de

l'ocupabilitat de cada subsector d'aquest segons quina sigui la seva categoria. 

Així, segons aquest informe, ens trobem que les professions relacionades amb l'animació, el

3D, els videojocs, les xarxes de continguts, el multimèdia, el desenvolupament IT i les

plataformes de venta tecnològica tenen un potencial de creixement superior al 80% en els

propers anys. Per altra banda, les agències de disseny gràfic tenen un potencial del 42%, les

agències de publicitat del 42%, el cine un 23%, la ràdio un 14%, les agències de notícies un

12% i la premsa un 5%.

Per tant, sense voler afinar massa en aquest anàlisi i mirant de treure'n unes conclusions

globals que ens indiquin cap a on va la potencialitat del mercat audiovisual, podríem concloure

que les professions que tindran més futur dins del sector audiovisual seran aquelles més

relacionades amb la creació de continguts, la programació i el desenvolupament IT. A partir

d'aquestes perspectives d'ocupabilitat, podem fàcilment concloure que les empreses

relacionades amb aquests sectors també experimentaran un grau similar de creixement.

Per altra banda, comentar que el tipus de producte que ofereixo, uns Opening Titles, pot ser

fàcilment adaptable a altres finalitats que no siguin les d'introduir un llargmetratge o producte

audiovisual similar. Per tant, el potencial del programari emprat per a aquesta producció

(Cinema 4D, Octane Render, Photoshop, After Effects), es pot utilitzar per a realitzar tipologies

molt diferents de continguts audiovisuals, de les quals en el meu producte només n'he explotat

algun. Alguns exemples podrien ser els següents:

• Espots publicitaris on apareguin elements 3D, motion graphics, etc.
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• VFX per a tot tipus de productes audiovisuals (llargmetratges, sèries, curtmetratges,

publicitat, etc.). 

• Integració d'imatges 3D en vídeos reals per a productes audiovisuals.

• Vídeos 3D sobre visualitzacions mèdiques.

• Vídeos 3D de Infoarquitectura.

• Vídeos 3D de enginyeria.

A partir d'aquí, es poden deduir els tipus d'empreses que podrien estar interessades amb la

creació d'aquests tipus de continguts:

• Productores audiovisuals

• Indústria cinematogràfica.

• Agències de publicitat.

• Empreses del sector de la enginyeria.

• Empreses del sector de la arquitectura, urbanisme, etc.

• Empreses del sector mèdic.

Figura 102: Gràfic sobre els sectors que tenen més potencial de creixement
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Figura 103: Gràfic sobre les professions que tenen més potencial de creixement
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13. Màrqueting i Vendes

Tenint en compte que els Opening Titles d'aquest projecte formarien part d'un hipotètic

llargmetratge, i entenent que aquests no es podrien comercialitzar aïlladament, caldria preveure

que la via de promoció i explotació d'aquest producte serien mitjançant els mecanismes de

promoció i explotació que solen ser habituals per als llargmetratges.

D'aquesta manera, la promoció d'un llarg metratge se sol fer mitjançant els coneguts trailers, el

format comprimit dels quals permet arribar a una gran quantitat de públic a través de diferents

canals, com són els espais publicitaris de les cadenes televisives, però també cada cop més a

través de les diferents plataformes de publicació de vídeos i a les dedicades a les xarxes

socials, i a través de la publicitat de les pàgines web, com a vídeos incrustats.

Per altra banda, hi pot haver fórmules per mirar de monetitzar aquest Opening Titles com un

producte separat. Segurament, la més fàcil i accessible seria la d'utilitzar plataformes de vídeo,

com Youtube, que permeten pujar continguts propis i, al mateix temps, monetitzar-los en funció

del nombre de visites, sempre hi quan es tinguin els drets d'autor o copyright.
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14. Conclusió/-ns

Aquest projecte el vaig afrontar sense tenir una experiència prèvia equivalent pel què fa al seu

abast. Tot i tenir una certa experiència en el programari emprat, era conscient que tenia que fer

una tasca d'investigació important per tal d'aconseguir els objectius que m'havia prèviament

marcat. Aquests, principalment, buscaven aconseguir un producte audiovisual de qualitat

professional dins dels Opening Titles, i el meu gran repte ha estat poder mantenir un nivell

acceptable al llarg dels 5 minuts de duració que tenen aquests. No obstant, tot i que sóc

conscient de què hi ha un marge notable de millora, crec que aquests s'han acomplert de

manera prou satisfactòria o, com a mínim, acceptablement en la majoria dels casos. Tot i així,

aquest ha estat un veritable test i repte personal cap a la demostració i consecució de les

meves competències.

Dit això, i detallant més per àrees o per etapes, valoro el meu producte final de la següent

manera:

Pel què fa a l'objectiu d'aconseguir un producte audiovisual que ajudi a transmetre un univers

temàtic que es desenvoluparà en un hipotètic llargmetratge, penso que la valoració ha de ser

força positiva. Aquesta tasca, en l'àmbit complex d'uns Opening Titles, penso que és bastant

complicada, sobretot si es volen barrejar diferents conceptes com és en el meu cas. Tot i que el

tema central estava clar i ben definit, la veritable complicació estava en aconseguir visualment

transmetre'l de manera més o menys directa, mitjançant metàfores que ajudessin a transmetre

aquest univers temàtic. El personatge central, la BERESHIT, havia de ser el nucli d'aquests OT,

però el repte conceptual estava en poder suggerir tot aquest univers de diferents formes. La

manera com va anar evolucionant la meva idea va ser constant, i potser va ser una de les parts

que no vaig aconseguir concretar definitivament fins pràcticament entrada la fase de producció.

Ja en la fase de producció, molt centrada en la part de modelatge i texturització 3D, tot va anar

segons el previst. Tot i que la quantitat d'elements 3D que tenia que modelar i texturitzar era

notable, gràcies a l'ajuda de diversos tutorials i a la pròpia experiència, vaig aconseguir

satisfactòriament el meu objectiu. La principal dificultat amb que em vaig trobar va ser que

havia d'emprar tècniques de modelatge molt diferents segon fos el cas, i valoro en aquest sentit

la meva consolidació en els diferents mètodes de modelatge, sobretot aplicats en el programa

Cinema 4D. 

Referent a la texturització, en la majoria dels casos vaig haver d'aprendre a utilitzar el materials

del motor de render Octane Render, fet que em va comportar un petit període d'aprenentatge.

No obstant, la bona integració que té aquest motor de render amb el programa Cinema 4D em

va facilitar bastant aquesta tasca. Destacar, en aquest sentit, que la meva aposta per Octane

Render va ser un total encert, ja que, a part d'oferir-me opcions de post producció aplicats als
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renders, també destaca per la seva elevada velocitat, sobretot si es disposa d'una bona targeta

gràfica (GPU). Aquest fet em va permetre poder obtenir renders amb un nivell de fotorealisme

força acceptable amb qualitat Full HD i amb uns temps força assequibles.

Amb relació als elements 2.5D, també vaig haver de realitzar una tasca d'aprenentatge, ja que

era la primera vegada que provava aquesta tècnica. Tot i així, penso que també vaig

aconseguir aquest efecte, sobretot aprenent a treballar dins l'entorn 3D d'After Effectes i amb

l'animació dels diferents efectes de desenfoc. 

En la fase composició i muntatge, tot amb After Effects, la principal dificultat va ser haver de

treballar amb una quantitat d'arxius, sota la meva experiència, molt elevada. Tot i així, la meva

capacitat d'organització dels arxius del projecte em va facilitar aquesta tasca. De la mateixa

manera, una altra dificultat a la hora de fer el muntatge, va ser poder aconseguir una bona

sensació de continuïtat entre els diferents plans generats, tenint sempre presents els elements

de transició planificats. Destacar, en aquest sentit, que la compenetració amb el ritme del tema

musical, especialment dinàmic, em va facilitar la tasca del muntatge, però alhora també em va

condicionar molt el meu marge de maniobra.

Finalment, destacar que la fase de planificació va se fonamental per a poder realitzar de

manera pautada el meu projecte, i que si aquesta no hagués estat prou ben feta de ben segur

que el resultat final s'hagués acabat ressentint.
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Annex 1. Lliurables del projecte

Memòria del projecte:

• Nom: Memoria_BurnauBosch_David

• Tipus d'arxius: .pdf

Clip del projecte acabat:

• Nom: Composicio_final_David_Burnau

• Tipus d'arxiu: .mp4

Màster on s'inclouen els arxius 3D i 2D per desenvolupar el projecte, així com les textures:

• Nom: master_David_Burnau

• Tipus d'arxius: .cd4, .aep., .psd., ai.

Presentació lliure sobre el desenvolupament i metodologia utilitzats en el vídeo:

• Nom: presentacio_lliure_David_Burnau

• Tipus d'arxiu: .pdf

Vídeo de la defensa:

• Nom: video_tribunal_David_Burnau

• Tipus d'arxiu: .mp4
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Annex 2. One-page business pla/Resum 

executiu

Com apuntava ja en l'apartat d'anàlisis de mercat, el perfil d'una empresa que pogués crear uns

Opening Titles podria ser la mateixa que oferís tot tipus de continguts digitals dirigits a una

diversitat de sectors o industries que necessitin aquests recursos audiovisuals (agències de

publicitat, productores audiovisuals, industria cinematogràfica, empreses del sector de

l'arquitectura, l'enginyeria, la medicina, l'urbanisme, etc.). Seguidament, en aquesta versió molt

reduïda d'un pla d'empresa, faré l'exercici de contemplar la creació d'una empresa / productora

de continguts audiovisuals fictícia basats en els CGI (Computer Generated Imagery).

Nom comercial: 

BETELGEUSE STUDIOS

Resum comercial: 

Empresa dedicada a la creació de continguts audiovisuals basats en les eines CGI.

Model de negoci: 

Aquest consisteix en crear una petita productora de continguts basats en els CGI, la qual tingui

suficient flexibilitat per a poder oferir aquests continguts adaptats a les necessitats de tot tipus

d'indústries i empreses de diferents sectors. El procediment normal de la creació d'aquests

continguts serà sota demanda de l'empresa.

Productes i serveis:

• Espots publicitaris on apareguin elements 3D, Motion graphics, etc.

• VFX per a tot tipus de productes audiovisuals (llargmetratges, sèries, curtmetratges,

publicitat, etc.). 

• Integració d'imatges 3D en vídeos reals per a productes audiovisuals.

• Vídeos 3D sobre visualitzacions mèdiques.

• Vídeos 3D de Infoarquitectura.

• Vídeos 3D de enginyeria.

Mercat:

• Productores audiovisuals

• Indústria cinematogràfica.

• Agències de publicitat.

• Empreses del sector de la enginyeria.

• Empreses del sector de la arquitectura, urbanisme, etc.
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• Empreses del sector mèdic.

Competència: 

Qualsevol petita, mitjana o gran productora que ofereixi la creació de productes audiovisuals

basats en CGI sota demanda de les empreses.

Pla de màrqueting: 

• Anàlisis de mercat: Aquest anàlisis està fet en part en l'apartat de la memòria dedicat al

Anàlisis de mercat.

• Objectius: 

◦ Aconseguir un prestigi i reputació a través de la qualitat dels projectes realitzats.

◦ Consolidar la viabilitat econòmica de la productora mitjançant un correcte anàlisis

de la projecció econòmica d'aquesta, tenint en compte els seus ingressos i

despeses.

◦ Aconseguir un nombre òptim de clients que permetin la contínua realització de

projectes de la productora.

• Estratègies a seguis:

◦ Aconseguir les avantatges de ser una productora petita per a ser flexible i adaptar-

se a les necessitats dels clients.

◦ Col·laborar amb altres petites productores per a compartir un mateix projecte,

teixint complicitats de cara a futurs treballs i ampliant la xarxa de contactes del món

CGI professional.

◦ Optimitzar els recursos disponibles, propis o externs, per tal de poder ser el màxim

d'eficient i eficaç en cada projecte encarregat.

Anàlisis econòmica:

Els diferents anàlisis econòmics sobre les projeccions d'ingressos i despeses de l'empresa, així

com la seva projecció econòmica a mitjà i curt termini i el seu ROI, s'escapa de l'abast d'aquest

apartat, ja que necessitaria un anàlisis molt més exhaustiu sobre la viabilitat d'aquesta

empresa.
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DAFO:

DEBILITATS AMENACES

• Una petita productora no pot competir

amb les més grans a nivell de gran

volum de producció, on es requereix

un gran nombre de professionals.

• La capacitat de finançament és molt

limitada pel què fa a poder abordar

segons quins projectes.

• Es fa difícil comptar amb molts perfils

professionals especialitzats, fent que

un mateix professional hagi d'adoptar

diferents rols.

• Els millors professionals i més

especialitzats solen ser captats per a

grans indústries o productores.

• Enfocar-te cap a una petita gama de

programes CGI et pot comportar

barreres per a poder-te compenetrar

a m b a l t r e s p r o f e s s i o n a l s o

productores.

• Els programaris CGI solen ser bastant

o molt costosos a nivell de llicències.

• Els programaris CGI es poden tornar

obsolets amb pocs anys si no

s ' a c t u a l i t z e n f r e q ü e n t m e n t ,

comportant una amortització curta del

cost dels programaris.

• El procés de diversi f icació de

programar i CGI més o menys

especialitzat que hi ha actualment

(Programari 3D: Maya, 3D Studio

Max, Cinema 4D, etc., Motors de

render: Arnold, Octane Render, Vray,

e t c . Composició: After Effects,

Nuke), fa que sigui difícil comptar amb

professionals que siguin competents

amb tots ells.

• Depenent de quin sector professional,

(Arquitectura, Videojocs, Motion

Graphics, Cine, Publicitat, etc.) es sol

treballar amb uns programes CGI o

uns altres.

FORTALESES OPORTUNITATS

• Una petita productora pot ser més

flexible que una de gran pel què fa a

adaptar-se a les necessitats del client,

sobretot en projectes petits.

• Una petita productora es pot recolzar

a m b u n a à m p l i a x a r x a d e

professionals i petites productores

que li permeti arribar més enllà dels

seus recursos limitats.

• La millora constant del hardware

(millors processadors, millors targetes

gràfiques, la memòria sòlida, etc.) a

preus cada cop més assequibles

juguen a favor de les pet i tes

productores.

• La possibilitat de poder realitzar grans

volums de render a la xarxa, a uns

preus molt assequibles, cada cop és

més gran.

• Les possibilitat de ofereixen les

tecnologies telemàtiques per a què els

professionals puguin col·laborar i
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compartir projectes a distància cada

cop són més grans.

• La filosofia del networking en aquest

sector és i serà molt positiu per a

trobar noves oportunitats.

• Les plataformes de vídeo i de

continguts poden ser una gran

oportunitat per a donar a conèixer els

nostres productes o serveis.

• Moltes empreses de programari CGI

ofereixen els seus productes via

subsc r ipc ió , pe rme t en t pode r

contractar un programari necessari

per a un projecte per un breu interval

de temps.

117 / 121



        BERESHIT, la creació d'uns Opening Titles                  Grau Multimèdia

Annex 3. Bibliografia

VÍDEOS DE REFERÈNCIA

Niels Prayer. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CcH5BG6xMGY 

(2016). CGI 3D Animated Titles : "Foundation: Titles Sequence".

HBO. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XIqJaT3cvf8 

(2013). Carnivàle Intro | 1080p HD.

TEMA MUSICAL

Tony Anderson. Obtingut de MusicBed: https://www.musicbed.com/songs/power-of-

love/13041 (2017). Power of love.

MODELATGE, TEXTURITZACIÓ I RENDER

AxisFX. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Cl1mq_q7LEw (2015). C4D 

Tutorial - Kaleidoscope Tunnels - Modelling Week Day 3.

AxisFX. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cGo--Auq3n8 (2017). Cinema 

4D & Octane Render // Speed Art #001 // The Tunnel.

Daniel Danielsson. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=QTPQQ8QMffo&index=2&list=PLTNbhz59waLoxYzty0w6uL1yFb0REdBUf (2016). ( / ) C4D 
TUTORIAL - Procedural Crystals - Crystal City PT1.

MNIB. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=euug9v84kEQ  (2016). Render 

Settings Optimization - Octane for Cinema4D | MNIB.

Emils Gersinskis - Jesinskis. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=Ezg4lpvDWk8 (2012). Creating Diamond in Cinema 4D tutorial.

ThePixelLab2011. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_qsChM9gSAE 

(2017). Making a Diamond Material in Octane C4D Tutorial.

ThePixelLab2011. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bhDpp_rA8Zg 

(2017). Octane 101 Tutorial: Setting Up Multi-Pass and Object Buffers.

Nick Campbell. Obtingut de Greyscalegorilla: https://greyscalegorilla.com/tutorials/combine-

depth-of-field-mograph-cloners-and-atom-array-to-create-a-microscopic-look-in-cinema-4d/ (2016). 
Create a microscopic look in Cinema 4D.

SioPioVideos. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AaOl6D_0iQY (2013). 

Cinema 4D Tutorial -- Model and Texture a 3D Eyeball.

118 / 121

https://www.youtube.com/watch?v=bhDpp_rA8Zg
https://www.youtube.com/watch?v=euug9v84kEQ
https://www.youtube.com/watch?v=AaOl6D_0iQY
https://greyscalegorilla.com/tutorials/combine-depth-of-field-mograph-cloners-and-atom-array-to-create-a-microscopic-look-in-cinema-4d/
https://greyscalegorilla.com/tutorials/combine-depth-of-field-mograph-cloners-and-atom-array-to-create-a-microscopic-look-in-cinema-4d/
https://www.youtube.com/watch?v=_qsChM9gSAE
https://www.youtube.com/watch?v=Ezg4lpvDWk8
https://www.youtube.com/watch?v=Ezg4lpvDWk8
https://www.youtube.com/watch?v=QTPQQ8QMffo&index=2&list=PLTNbhz59waLoxYzty0w6uL1yFb0REdBUf
https://www.youtube.com/watch?v=QTPQQ8QMffo&index=2&list=PLTNbhz59waLoxYzty0w6uL1yFb0REdBUf
https://www.youtube.com/watch?v=cGo--Auq3n8
https://www.youtube.com/watch?v=Cl1mq_q7LEw
https://www.musicbed.com/songs/power-of-love/13041
https://www.musicbed.com/songs/power-of-love/13041
https://www.youtube.com/watch?v=XIqJaT3cvf8
https://www.youtube.com/watch?v=CcH5BG6xMGY


        BERESHIT, la creació d'uns Opening Titles                  Grau Multimèdia

MARC TEÒRIC

Lucía Caballero. Obtingut de El Confidencial: 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-11-23/como-los-ordenadores-cuanticos-cambiaran-la-

computacion-explicado-por-cirac_1100982/ (2015). Cómo los ordenadores cuánticos cambiarán 
para siempre la computación.

George Dvorsky. Obtingut de Gizmodo: https://gizmodo.com/stunning-ai-breakthrough-takes-

us-one-step-closer-to-th-1819650084 (2017). Stunning AI Breakthrough Takes Us One Step Closer 
to the Singularity.

Àlex Riveiro. Obtingut de Astrobitácora: https://www.astrobitacora.com/el-dodecaedro-y-el-

miedo-al-conocimiento/ (2016). La historia de la inteligencia artificial: desde los orígenes hasta 
hoy.

 Alberto Iglesias Fraga. Obtingut de TicBeat: http://www.ticbeat.com/innovacion/la-historia-

de-la-inteligencia-artificial-desde-los-origenes-hasta-hoy/ (2015). El dodecaedro y el miedo al 
conocimiento.

Ninon Fregoso. (1 de gener de 2009). Psicogeometría, geometría sagrada y arquitectura

biológica: El poder de la vida.

ANÀLISIS DE MERCAT

La Vanguardia. Obtingut de La Vanguardia: 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160406/40927069923/el-sector-audiovisual-crecera-en-los-proximos-

anos-con-una-tendencia-hacia-menos-empleo-y-mas-trabajo-segun-un-estudio.html (2016). El sector 
audiovisual crecerá en los próximos años, con una tendencia hacia menos empleo y más 
trabajo, según un estudio.

Ecam. Obtingut de Ecam: http://ecam.es/es/5-claves-entender-la-distribucion-contenidos-

audiovisuales-television/ (2016). 5 claves para entender la distribución de contenidos 
audiovisuales en televisión.

Funadación PwC y Fundación Atresmedia. Obtingut de PwC: 

https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2016/assets/fundacion-pwc-atresmedia-empleos-futuro-

audiovisual.pdf (2016). Estudio: Los empleos del futuro en el sector audiovisual.

Funadación PwC y Fundación Atresmedia. Obtingut de Fundación PwC y 

Fundación Atresmedia: http://fundacion.atresmedia.com/documents/2017/09/11/67F7205C-
E784-4B78-9EDE-24630A4619E5/empleosfuturo.pdf (2016). Empleos del futuro en el sector 
audiovisual.

119 / 121

http://fundacion.atresmedia.com/documents/2017/09/11/67F7205C-E784-4B78-9EDE-24630A4619E5/empleosfuturo.pdf
http://fundacion.atresmedia.com/documents/2017/09/11/67F7205C-E784-4B78-9EDE-24630A4619E5/empleosfuturo.pdf
https://gizmodo.com/stunning-ai-breakthrough-takes-us-one-step-closer-to-th-1819650084
https://gizmodo.com/stunning-ai-breakthrough-takes-us-one-step-closer-to-th-1819650084
http://www.ticbeat.com/innovacion/la-historia-de-la-inteligencia-artificial-desde-los-origenes-hasta-hoy/
http://www.ticbeat.com/innovacion/la-historia-de-la-inteligencia-artificial-desde-los-origenes-hasta-hoy/
https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2016/assets/fundacion-pwc-atresmedia-empleos-futuro-audiovisual.pdf
https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2016/assets/fundacion-pwc-atresmedia-empleos-futuro-audiovisual.pdf
http://ecam.es/es/5-claves-entender-la-distribucion-contenidos-audiovisuales-television/
http://ecam.es/es/5-claves-entender-la-distribucion-contenidos-audiovisuales-television/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160406/40927069923/el-sector-audiovisual-crecera-en-los-proximos-anos-con-una-tendencia-hacia-menos-empleo-y-mas-trabajo-segun-un-estudio.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160406/40927069923/el-sector-audiovisual-crecera-en-los-proximos-anos-con-una-tendencia-hacia-menos-empleo-y-mas-trabajo-segun-un-estudio.html
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-11-23/como-los-ordenadores-cuanticos-cambiaran-la-computacion-explicado-por-cirac_1100982/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-11-23/como-los-ordenadores-cuanticos-cambiaran-la-computacion-explicado-por-cirac_1100982/
https://www.astrobitacora.com/el-dodecaedro-y-el-miedo-al-conocimiento/
https://www.astrobitacora.com/el-dodecaedro-y-el-miedo-al-conocimiento/
https://gizmodo.com/stunning-ai-breakthrough-takes-us-one-step-closer-to-th-1819650084
https://gizmodo.com/stunning-ai-breakthrough-takes-us-one-step-closer-to-th-1819650084


        BERESHIT, la creació d'uns Opening Titles                  Grau Multimèdia

COMPOSICIÓ I POSTPRODUCCIÓ

Jan Míka. Obtingut de Vimeo: https://vimeo.com/36758401 (2012). Camera mapping tutorial.

Sean Frangella. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uLKGjqy6GyQ

(2016). Cinema 4D Optical Flares Tutorial - Connect Optical Flares to C4D Animation in After 
Effects.

Video Copilot. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yxncS9gVDYI 

(2017). Advanced Electric FX Tutorial! 100% After Effects.

CREACIÓ DE TEXT ANIMAT

Ignace Aleya. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_KKaeh2-uSA (2015). 

How to create a professional intro for beginners in After Effects.

Avnish Parker. Obtingut de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2xL7zMRCLoc 

(2016). How to Make Film Intro in After Effects (free plugin).

120 / 121

https://www.youtube.com/watch?v=yxncS9gVDYI
https://www.youtube.com/watch?v=uLKGjqy6GyQ
https://vimeo.com/36758401
https://www.youtube.com/watch?v=2xL7zMRCLoc
https://www.youtube.com/watch?v=_KKaeh2-uSA


        BERESHIT, la creació d'uns Opening Titles                  Grau Multimèdia

Annex 4. Vita

Actualment, estic treballant en una impremta combinant tasques pròpies de l'organització de la

producció i també de la preimpressió. Al llarg de la meva vida laboral, majoritàriament, he estat

treballant en empreses relacionades amb les indústries gràfiques, ja que fa aproximadament 15

anys que vaig estudiar el Grau Superior en Producció en indústries d'arts gràfiques.

No obstant, la meva passió cap al disseny i cap al món audiovisual se'm va començar a

despertar al decidir-me a emprendre el Grau de Multimèdia. Tot i el perfil tècnic d'aquest Grau,

amb assignatures molt enfocades a la creació de llocs web, em va cridar molt l'atenció que

també oferís un itinerari amb assignatures del món del disseny, l'animació, la composició

audiovisual i els gràfics 3D, permetent completar l'especialització cap a la Comunicació visual i

creativitat. En el tram final d'aquest Grau, i havent-me de decidir cap el tema del meu TFG, vaig

voler triar un projecte que em permetés posar-me a prova com a futur dissenyador de

continguts digitals, enfocat-me cap al món audiovisual. És per això que vaig triar l'àrea de TFG-

Narratives visuals, 2D i 3D.

De cara al futur, tot i que fa anys que estic treballant en el sector de les indústries gràfiques,

m'agradaria poder obrir-me pas professionalment cap a feines on pugui aplicar les noves

competències que he anat adquirint al llarg d'aquest Grau de Multimèdia, i que ja estic acabant.

No obstant, sent conscient que el canvi de sector professional no és fàcil, intentaré crear una

xarxa de contactes professionals que em permetin algun dia poder donar el pas. Mentre això no

es consolidi, però, intentaré anar realitzant projectes més personals, o amb col·laboració amb

altres persones interessades en el sector, ja que tinc clar que la millor manera de continuar

aprenent és en base a nous projectes, ja siguin aquests professionals o amateurs.
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