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Introducció

En aquesta unitat aprendreu els conceptes fonamentals per a la creació de gràfics
i retolació per aplicar-los a tot tipus de projectes audiovisuals.

En l’apartat “Tècniques de creació de gràfics i retolació” s’introdueixen els
conceptes bàsics sobre els grafismes animats i les diverses categories de progra-
maris emprats en la seva creació. Aprendreu, mitjançant el programa After Effects
d’Adobe, a importar i crear de diversos tipus d’elements, així com a transformar-
los, animar-los, i distribuir-los en un entorn 3D. També es tracten les opcions
d’exportació a diferents formats de vídeo segons la seva finalitat, mitjançant el
mateix After Effects i el programari Adobe Media Encoder. Finalment, aprendreu
sobre la gestió de projectes per compartir-los o arxivar-los. Als videotutorials
podreu veure exemples pràctics del funcionament del programari, des de la creació
d’un projecte fins a l’exportació del producte audiovisual i la gestió del projecte
un cop acabat.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, és convenient que feu els exercicis
d’autoavaluació i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al
fòrum de l’assignatura, on els vostres companys o el professor podran contribuir
a resoldre’l.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Genera i/o introdueix en el procés de muntatge els efectes d’imatge i d’àudio
valorant les característiques funcionals i operatives de les eines i de les tecnologies
estandarditzades.

1. Selecciona els mitjans i els procediments idonis per a la generació dels
efectes que s’han de realitzar i/o introduir en el procés de muntatge d’una
producció audiovisual.

2. Integra al muntatge efectes procedents d’una plataforma externa, així com
gràfics i retolació procedent d’equips generadors de caràcters o de platafor-
mes de grafisme i retolació externes.

3. Ajusta i iguala la qualitat visual de la imatge determinant els paràmetres
que s’han de modificar i el nivell de processament de la imatge, amb eines
pròpies o amb equips i programari addicional.

4. Arxiva els paràmetres d’ajustament dels efectes garantint la possibilitat de
recuperar-los i aplicar-los de nou.

5. Comprova la correcta importació i conformació de les dades i materials
d’intercanvi.

6. Elabora els documents basats en protocols d’intercanvi d’informació estan-
darditzats per facilitar el treball en altres plataformes.

7. Aplica efectes a la banda d’àudio i ajusta i iguala la qualitat sonora, determi-
nant els paràmetres que s’han de modificar i el nivell de processament del
so, amb eines pròpies o amb equips i programari addicional.
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1. Tècniques de creació de gràfics i retolació

La proliferació de dispositius i suports digitals ha multiplicat la necessitat de
continguts potents i atractius en una varietat de camps: publicitat, programes de
televisió, sèries i pel·lícules, xarxes socials i internet són presents en tot tipus de
pantalles. En aquest context, els gràfics animats prenen especial rellevància, ja
que permeten transmetre informació de forma entenedora i atractiva mitjançant la
fusió del disseny gràfic, la tipografia i la comunicació audiovisual.

1.1 Introducció als grafismes animats

Avui en dia estem envoltats de gràfics animats en tot tipus de productes audiovi-
suals. És quasi impossible veure un programa de televisió, un anunci publicitari,
una pel·lícula o sèrie o, fins i tot, navegar per internet sense trobar un gràfic animat.
Poden ser gràfics senzills que indiquen el nom d’un entrevistat, una combinació
d’imatges i gràfics per a la capçalera d’un programa de televisió, un bàner animat
en una pàgina web, o un vídeo que expliqui el funcionament d’una aplicació a
través de gràfics animats. És habitual utilitzar el terme anglès motion graphics
per referir-nos a la tècnica audiovisual que consisteix en l’animació d’elements
gràfics.

El terme motion graphics no és fàcil de definir, ja que engloba moltes tècniques i
funcions. De manera més bàsica i general, però, podem dir que es tracta de disseny
gràfic en moviment. Els elements visuals utilitzats en els motion graphics poden
ser diversos: text, línies i formes geomètriques, il·lustracions, textures, imatges i/o
vídeos poden formar part d’un grafisme animat. Per això és difícil diferenciar-ho
d’altres disciplines com l’animació.

Els dotze principis de l’animació

En aquest vídeo de motion graphics podeu veure una explicació dels dotze principis de
l’animació aplicats a formes geomètriques senzilles:

https://player.vimeo.com/video/93206523

Tant l’animació com els motion graphics segueixen els dotze principis de
l’animació per dotar de vida els objectes o personatges de manera natural. La
finalitat de cada un, però, sol ser diferent: l’animació, tot i que pugui tenir un
missatge, narra una història amb la finalitat d’entretenir i/o emocionar, mentre que
la principal finalitat dels motion graphics és aportar informació. En aquest sentit,

Vegeu més informació
sobre els dotze principis
de l’animació al Mòdul 3
‘Animació d’elements 2D i
3D’, unitat 3 ‘Animació en
2D’, apartat ‘Estudi i
anàlisi del moviment i de
les expressions’.

https://player.vimeo.com/video/93206523
https://player.vimeo.com/video/93206523
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Teniu més informació
sobre els efectes visuals a

la unitat “Composició
d’efectes visuals amb

After Effects”.

Trobareu més informació
sobre aquestes tècniques

d’integració a la secció
“Efectes de seguiment” de

la unitat “Composició
d’efectes visuals amb

After Effects”.

els motion graphics són una disciplina propera al disseny gràfic, ja que utilitzen
els mateixos principis de disseny i comunicació, però amb animació. Així, els
motion graphics poden ajudar a explicar conceptes tan senzills com el títol d’un
programa de televisió o d’una pel·lícula o poden representar conceptes difícils i/o
abstractes de manera visual en el temps.

En aquest vídeo podeu veure un exemple de com, a través de text i gràfics animats,
acompanyats de música i efectes sonors, s’explica un concepte complex:

https://player.vimeo.com/video/90125079

La finalitat del grafisme animat no és el d’una simple experiència visual,
sinó que té un propòsit comunicatiu.

També cal diferenciar els motion graphics d’una altra disciplina amb la qual a
vegades es confon: els efectes visuals. Els efectes visuals o VFX (de l’anglès
visual effects) són, habitualment, elements visuals que s’afegeixen al metratge
real d’una filmació per crear entorns d’aparença realista que no ha estat possible
filmar, ja sigui perquè és car, perillós, o impossible de filmar perquè no existeix.
Alguns exemples d’efectes visuals són l’addició d’efectes ambientals (com ara
neu, aigua o foc) a imatges reals o la integració d’elements generats per ordinador
(com ara un dinosaure). L’objectiu principal dels efectes visuals és la integració
creïble d’elements visuals. En ocasions, els elements visuals que han d’integrar els
efectes visuals són grafismes animats. Quan al vídeo hi ha grafisme animat però
no forma part del seu món podem dir que es tracta de grafisme no diegètic: el
grafisme aporta context o informació, però l’espectador el distingeix del material
filmat. És un recurs molt utilitzat en publicitat, vídeos de producte i vídeos
corporatius. En aquest vídeo en podeu veure un exemple:

https://player.vimeo.com/video/30698649

Per altra banda, quan al vídeo s’integra grafisme animat de manera que forma part
del seu món, parlem de grafisme diegètic. Per exemple: a l’escena apareix una
pantalla on s’hi veu un grafisme animat o una interfície d’usuari animada. Aquest
tipus de grafismes animats, populars en pel·lícules de ciència-ficció, entre d’altres,
se’ls coneix també amb el nom GFX (de l’anglès graphics effects). En aquest
vídeo podeu veure un compendi dels grafismes de la pel·lícula Oblivion (Joseph
Kosinski, 2013):

https://player.vimeo.com/video/90125079
https://player.vimeo.com/video/90125079
https://player.vimeo.com/video/30698649
https://player.vimeo.com/video/30698649
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https://player.vimeo.com/video/64377100

Tot i que qui s’encarrega de la creació dels elements visuals és, habitualment, el
dissenyador gràfic o dissenyador de moviment (en anglès, motion designer), la
integració d’aquest tipus de grafismes sol dur-la a terme l’artista d’efectes visuals.
Hi ha diversos programaris dedicats a la creació i animació de grafismes. Es poden
dividir en quatre categories principals:

Combinar 2D i 3D

En aquest vídeo podeu veure un exemple de combinació de 2D i 3D, en què Biggerpan
mostra l’evolució de diverses tecnologies per presentar el seu cercador predictiu:

https://player.vimeo.com/video/162057263

1. Editors de vídeo. Els editors de vídeo permeten treballar seqüencialment i
solen incloure eines de text i de dibuix per generar gràfics. Alguns exemples
són Premiere Pro, Final Cut Pro X i AVID.

2. Aplicacions de dibuix i/o manipulació d’imatges. Permeten crear
il·lustracions i gràfics més elaborats que es poden afegir i animar en un editor
de vídeo. Cada vegada és més habitual que aquest tipus de programes, com
ara Adobe Photoshop, també disposin d’una línia de temps per poder fer
animacions més o menys senzilles. Alguns exemples són GIMP, Affinity
Designer, Affinity Photo, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.

3. Aplicacions de composició digital. La composició digital permet la
creació d’imatges o vídeos complexos a partir de la superposició de diverses
fonts (vídeo, imatges fixes, text, gràfics...) seqüenciades en el temps. Si bé
és possible compondre en un editor de vídeo, les aplicacions de composició
ofereixen una versatilitat que els editors no tenen. Hi ha dos tipus de
programaris de composició:

• Basat en capes. Cada element constitueix una capa individual dins
d’una línia de temps, cadascuna amb els seus propis límits de temps,
efectes i animacions. Les capes es distribueixen verticalment en la
línia de temps, de manera que la seva situació en altura es tradueix en
una posició en profunditat en el monitor: com més amunt estigui en la
línia de temps, més endavant estarà en relació amb els altres elements.
Alguns exemples de programaris de composició basats en capes són
Motion i Adobe After Effects (vegeu la figura 1.1), que, degut al seu
preu i capacitats, és un dels programaris més utilitzats.

https://player.vimeo.com/video/64377100
https://player.vimeo.com/video/64377100
https://player.vimeo.com/video/162057263
https://player.vimeo.com/video/162057263
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Adobe Creative Cloud

After Effects, Photoshop o
Illustrator formen part de la

família Adobe Creative Cloud,
que es comercialitza com un

servei amb un sistema de
llicències per subscripció

(adobe.ly/2mnlufj).

• Basat en nodes. Cada element, ja sigui un vídeo, una imatge o un
efecte, constitueix un node dins d’un diagrama d’arbre, en què cada
element es distribueix piramidalment, de manera que es treballa d’una
forma molt visual, esquemàtica i intuïtiva. Aquest tipus d’interfície
permet una gran flexibilitat a l’hora de modificar els paràmetres dels
elements, però no és tan pràctic a l’hora de treballar amb fotogrames
clau. Alguns exemples de programaris de composició basats en nodes
són Fusion, Natron, Nuke (vegeu la figura 1.2) i Flame. Si bé aquests
programes s’utilitzen majoritàriament per a la postproducció d’efectes
visuals de produccions d’alt pressupost, el seu ús en motion graphics
es va estenent cada cop més.

4. Aplicacions en 3D. Les capacitats de les aplicacions en 3D aporten més
opcions creatives als grafismes animats. És habitual trobar, per exemple,
capçaleres de programes de televisió, publicitat o títols de crèdit fets amb 3D
o amb una barreja d’animacions i gràfics en 2D i 3D, però és una tendència
emergent en altres tipus de productes audiovisuals, ja que permet aconseguir
un aspecte més estilitzat o complex. Cada vegada és més habitual que
aplicacions en 3D incorporin un workflow d’integració amb programes de
composició, com per exemple Cinema 4D i, més recentment, Maya, amb
After Effects.

Figura 1.1. Programari de composició digital basat en capes: línia de temps d’After Effects

Figura 1.2. Programari de composició digital basat en nodes: interfície de Nuke

Font: IzLeta

https://www.adobe.com/es/creativecloud.html
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After Effects és un programari extremadament versàtil, ja que permet fer tant
animació en 2D i 2,5D com composició digital. És un dels programes de
postproducció més utilitzats per generar tant motion graphics com efectes visuals.
És el que farem servir en aquest material i que haureu de tenir instal·lat al vostre
ordinador.

1.2 Començar un projecte a After Effects

After Effects és un programa de composició digital. Es podria dir que està a mig
camí entre Photoshop i Premiere Pro. Tot i que es poden donar excepcions (com
ara quan es treballa en un entorn en 3D), en general podem dir que, igual que a
Photoshop, els elements es distribueixen verticalment en capes, de manera que
les que es troben més amunt en l’ordre de capes estaran, en profunditat, en primer
terme.

A més, les capes es distribueixen seqüencialment en una línia de temps, igual
que en els programes d’edició no lineal. Així, podem situar una capa darrere
l’altra, o fer que se solapin. Els elements que contenen aquestes capes s’anomenen
composicions.

Les capes es distribueixen verticalment i seqüencialment en composicions,
i l’acció d’organitzar i distribuir les capes s’anomena compondre.

1.2.1 L’espai de treball

La interfície d’After Effects està formada per diferents panells; el nom de cada
panell apareix a la part superior esquerra. Cada panell té una funció específica i
conté les eines necessàries per treballar en un projecte.

A After Effects, el contorn blau al voltant d’un panell indica que és el panell actiu.
Per activar un panell cal clicar sobre qualsevol de les parts que té. És important
fixar-se sempre en quin és el panell actiu, ja que molts menús són contextuals i,
per tant, depenen de quin sigui el panell actiu.

A la figura 1.3 podeu veure, en un projecte ja creat, els panells principals necessaris
per compondre qualsevol composició (seguiu la següent numeració):

1. Panell Project: on s’importa i organitza el material que s’utilitzarà en la
composició.

2. Panell Composition: és el monitor on es veurà el resultat de l’apilament de
capes.

3. Timeline: el panell on situen les capes que formaran part de la composició.

Per seguir correctament les
explicacions d’aquest
material, heu de fer servir la
versió CC 2018 d’After
Effects.

Podeu llegir més
informació sobre l’edició
no lineal a l’apartat
“Característiques i formats
de vídeo” de la unitat
“Realització del muntatge i
postproducció”.
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4. Barra d’eines. En aquesta barra apareixen unes opcions o altres depenent
de l’eina seleccionada.

5. Altres panells: a la part dreta hi ha disponibles altres panells que poden ser
necessaris durant el procés de composició. L’espai de treball seleccionat és
el que determina quins apareixen i si estan o no expandits.

Figura 1.3. Interfície d’After Effects en l’espai de treball ‘Standard’

Els panells Project, Composition i Timeline són els elements imprescindibles per
treballar en qualsevol composició, però al menú Window podeu accedir a més
panells. Podeu obrir, tancar o moure qualsevol panell en qualsevol moment.
També podeu ampliar un panell situant el cursor sobre la finestra que voleu
ampliar i prement la tecla accent greu o obert (̀ ). Tornant-la a prémer recupera
la mida original. Com a alternativa, activeu el panell i feu doble clic sobre el seu
nom per ampliar el panell o tornar-lo a la mida original.

Igual que en altres programes d’Adobe, els panells d’After Effects es poden
organitzar en espais de treball, anomenats workspaces, que permeten configurar
ràpidament els diferents panells i eines de manera que s’adaptin en cada moment
a les necessitats del projecte. After Effects té alguns workspaces preconfigurats, i
els més habituals són Standard i Default. En aquest material s’utilitza l’espai de
treball Standard i s’accedeix a altres panells quan són necessaris.

Podeu triar un workspace des de:

• El menú Window > Workspace i seleccionant-ne un de la llista. La marca
de verificació a l’esquerra del nom (punt 1, figura 1.4) indica quin és el
workspace actual.

• El Workspace Switcher, que es troba a la part superior de la interfície del
programa. El workspace actiu està indicat amb el nom en blau (punt 1,
figura 1.5) i disposa d’un menú d’accés ràpid (punt 2, figura 1.5). Depenent
de la resolució de la vostra pantalla pot ser que al Workspace Switcher
no veieu tots els espais de treball existents. Clicant el botó de menú de
desbordament (overflow menu) podeu accedir a la resta de workspaces
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existents (punt 3, :figura 1.5), o bé podeu situar el cursor sobre la línia
d’expansió del Workspace Switcher (punt 4, :figura 1.5) i arrossegar a
esquerra o dreta per ampliar o reduir el Workspace Switcher.

Figura 1.4. Canviar de ’workspace’ des del menú ’Window’

Figura 1.5. ‘Workspace Switcher’

Si heu ampliat, reduït o tancat panells d’un workspace, podeu restablir l’espai de
treball seleccionant el menú Window > Workspace > Reset “[nom workspace]”
to Saved Layout (vegeu la figura 1.6). Trobareu la mateixa opció al menú d’accés
ràpid (punt 2, figura 1.5).

Figura 1.6. Restablir l’espai de treball
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1.2.2 Crear un projecte

Per cada projecte que es crea, After Effects genera un arxiu de projecte amb
extensió .aep (de l’anglès After Effects Project). Un projecte emmagatzema
referències als arxius de mitjans importats i les composicions on es combinaran
els mitjans, se’ls aplicarà efectes i, en definitiva, es compondran els elements.

En iniciar After Effects s’obre una finestra d’inici o Start screen on es troben els
accessos ràpids a diverses accions (seguiu la numeració de la figura 1.7):

• A la columna de l’esquerra (punt 1) es troben els botons per crear un projecte
nou (New Project. . . ), o per obrir-ne un de ja creat (Open Project. . . ).

• La part central (punt 2) és contextual. La primera vegada que s’inicia After
Effects apareix un botó per crear un nou projecte (Start new). En cas que no
sigui el primer cop que s’obre l’aplicació, els continguts mostrats dependran
del que hi hagi seleccionat a la part esquerra (punt 3). El més habitual és
tenir seleccionada la pestanya Recent (punt 4), cas en què a la part central
apareixerà la llista dels projectes en què s’hagi treballat recentment.

Figura 1.7. Finestra d’inici d’After Effects

Per crear un nou projecte cliqueu el botó New Project. . . de la finestra d’inici o,
alternativament, podeu obviar les opcions de la finestra d’inici i anar al menú File
> New > Project....

L’habitual en molts programes, com ara Premiere Pro, és que en crear un nou
projecte aparegui automàticament una finestra de configuració, on es configura el
projecte i se li dona un nom i una ubicació al disc dur. A After Effects aquesta
finestra no apareix i es podria començar un projecte, treballar-hi durant hores
seguides i exportar-lo sense haver-lo guardat un sol cop. Això és extremadament
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perillós, ja que si hi ha un tall de llum, s’apaga l’ordinador sobtadament, o es dona
algun tipus d’error que fa que l’aplicació es tanqui sobtadament, perdríem tota la
feina. És per això que és molt important guardar manualment el projecte des de
bon començament.

Per guardar un projecte seleccioneu el menú File > Save As > Save As. . . ,
localitzeu la ubicació on vulgueu guardar-lo i cliqueu Save. A partir del moment
en què s’ha guardat per primer cop, podeu guardar les modificacions que aneu fent
al projecte accedint al menú File > Save o prement Command + S (Mac) o Control
+ S (Windows).

Quan el projecte s’ha guardat per primer cop s’activa el procés de generació
automàtica de còpies de seguretat. Podeu configurar aquestes preferències al
menú After Effects CC > Preferences > Auto-Save. . . (Mac) (vegeu la figura 1.8),
o al menú Edit > Preferences > Auto-Save. . . (Windows).

Figura 1.8. Accedir a les preferències de les còpies de segure-
tat.

A les preferències de les còpies de seguretat podeu establir diferents opcions
(seguiu la numeració de la figura 1.9):

Figura 1.9. Preferències de les còpies de seguretat

Compatibilitat entre
versions d’After Effects

Un arxiu de projecte d’After
Effects és multiplataforma (es
pot obrir tant en un Mac com en
un PC, independentment de la
plataforma en què s’hagi creat),
però no és compatible amb
versions prèvies d’After Effects.

Podeu llegir més
informació sobre la
compatibilitat entre
versions d’After Effects als
punts “Exportació” i
“Gestió de projectes”
d’aquest mateix apartat.
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Formats suportats

Per saber quins són els formats
compatibles amb After Effects,

podeu consultar el web d’Adobe,
en el següent enllaç:

tinyurl.com/y28uw8tc.

1. Save every. Si la casella està activa, After Effects guarda automàticament
còpies de seguretat dels projectes. Definiu-hi la freqüència (en minuts) de
les còpies de seguretat.

2. Maximum Project Versions. Definiu-hi el nombre màxim de còpies de
seguretat que After Effects guardarà de cada projecte. Per exemple, si el
número és 5, After Effects guarda les 5 versions més recents. Un cop assolit
aquest nombre màxim de còpies de seguretat, cada vegada que es guardi una
còpia de la versió més recent s’eliminarà la versió més antiga.

3. Auto-Save Location. Per defecte After Effects guarda les còpies de seguretat
en una carpeta a la mateixa ubicació que el projecte (Next to Project), però
podeu activar l’opció Custom Location i triar una ubicació diferent. És
recomanable no guardar el projecte i les còpies de seguretat en la mateixa
ubicació, de manera que es pugui recuperar en cas de fallada del disc dur.

1.2.3 Importar i organitzar mitjans

Per poder compondre els elements, s’han d’afegir al projecte. After Effects pot
importar diferents tipus d’arxius de mitjans de vídeo, àudio i imatges fixes. Un
arxiu de projecte no emmagatzema els arxius de mitjans importats sinó que crea
vincles que fan referència als arxius del disc dur. Així, After Effects registra el
nom, la ruta i altres metadades dels recursos. After Effects és un programa de
composició no destructiu i, per tant, qualsevol canvi que fem al clip dins d’After
Effects no modificarà l’arxiu del disc dur.

Per importar arxius de mitjans a After Effects, podeu accedir a la finestra
d’importació utilitzant qualsevol d’aquests mètodes:

• Accedir al menú File > Import File. . . (vegeu la figura 1.10).

• Prémer Command + I (Mac) o Control + I (Windows).

• A una àrea buida del panell Project, seleccionar Import. . . del menú
contextual.

• Al panell Project, fer doble clic a un lloc buit de la seva zona interior.

https://helpx.adobe.com/after-effects/using/importing-interpreting-footage-items.html#supported_import_formats
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Figura 1.10. ’Menú File > Import’

Amb qualsevol d’aquests mètodes s’obre un quadre de diàleg per navegar pel
contingut tant del disc dur com dels dispositius connectats a l’ordinador. Cerqueu
i seleccioneu un o més arxius de manera individual, o una o més carpetes que
continguin múltiples arxius, i cliqueu Open. També podeu seleccionar els arxius
o carpetes a l’escriptori i, sense deixar anar el ratolí, arrossegar-los cap al panell
Project i deixar-los anar. És una opció molt directa, però no ofereix opcions
avançades a l’hora d’importar, per exemple, arxius d’Illustrator o Photoshop per
capes.

Si bé After Effects permet importar tant arxius com carpetes d’arxius, és possible
organitzar els recursos dins del mateix projecte. Qualsevol organització que es
faci dins d’After Effects no modificarà l’organització del disc dur.

A After Effects l’organització es fa al panell Project, on els mitjans importats es
mostren en una llista (vegeu la figura 1.11).

Figura 1.11. Panell ‘Project’

Podeu llegir més
informació sobre la
importació per capes
d’arxius d’Illustrator i
Photoshop al punt
“Creació de gràfics i
retolació” d’aquest apartat.
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Cada un d’ells té una icona a l’esquerra del seu nom (punt 1) i una etiqueta de
color (punt 2) que representen el tipus de mitjà que és. També hi ha una sèrie de
columnes amb metadades dels elements: algunes contenen informació de cada
element, com ara tipus i mida de l’arxiu, cadència de fotogrames... (punt 3),
i d’altres permeten que l’usuari entri informació personalitzada (punt 4). Els
elements es poden filtrar mitjançant el camp de cerca (punt 5).

Podeu ordenar la llista per qualsevol criteri clicant sobre la capçalera de la
columna per la qual voleu ordenar els elements. Tornar-hi a clicar inverteix l’ordre.
També podeu reordenar les columnes (excepte la columna Name): cliqueu la
capçalera de la columna i, sense deixar anar, arrossegueu-la cap a l’esquerra o
la dreta.

També podeu organitzar els elements en carpetes. Per crear una carpeta teniu
diverses opcions:

• Clicar al menú File > New > New Folder.

• Seleccionar New Folder del menú contextual. Podeu accedir al menú
contextual clicant amb el botó dret del ratolí una àrea buida del panell
Project.

• Clicar la icona de nova carpeta (punt 1 de la figura 1.12).

• Seleccionar un o més clips al panell Project i arrossegar-los a la icona de
nova carpeta (punt 1 de la figura 1.12).

Figura 1.12. Crear una carpeta al panell
‘Project’
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Podeu canviar el nom de qualsevol element (arxius de mitjans, carpetes, com-
posicions...) seleccionant l’element al panell Project i triant Rename del menú
contextual. També podeu canviar l’etiqueta de color clicant sobre el color i
triant una nova etiqueta del menú contextual. A les preferències d’After Effects
podeu personalitzar tant el nom com el color de les etiquetes disponibles (vegeu la
figura 1.13); hi podeu accedir mitjançant el menú After Effects CC > Preferences
> Labels. . . (Mac) o des del menú Edit > Preferences > Labels. . . (Windows).

Figura 1.13. Configurar les etiquetes de color a les preferències

Importar seqüències d’imatges

After Effects pot importar una seqüència d’imatges i reconèixer-les com un únic
clip de vídeo, en què cada una de les imatges s’interpreta com un fotograma del
vídeo. Podeu ajustar la cadència de fotogrames (frame rate) d’una seqüència
d’imatges de dues maneres:

• Ajustant-ho a les preferències abans d’importar-la:

1. Accediu al menú After Effects CC > Preferences > Import. . . (Mac) o
al menú Edit > Preferences > Import. . . (Windows).

2. Entreu una cadència de fotogrames a la secció Sequence Footage (punt
1 de la figura 1.14).

3. Cliqueu OK.

• Ajustant-ho a les preferències després d’importar-la:

– Seleccioneu la seqüència d’imatges al panell Project, al menú con-
textual trieu Interpret Footage > Main. . . , i entreu una cadència de
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fotogrames a la secció Assume this frame rate: (punt 1 de la figura
1.15).

– Seleccioneu la seqüència d’imatges al panell Project, cliqueu el botó
Interpret Footage (punt 1 de la figura 1.16) i entreu una cadència de
fotogrames a la secció Assume this frame rate: (punt 1 de la figura
1.15).

Figura 1.14. Establir la cadència de fotogrames d’una seqüència d’imatges des de les
preferències

Figura 1.15. Establir la cadència de fotogrames d’una
seqüència d’imatges des de la finestra ‘Interpret Footage’
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Figura 1.16. Botó ‘Interpret Foo-
tage’ al panell ‘Project’

1.2.4 Reconnectar mitjans

En importar un element a After Effects es genera un vincle amb l’arxiu de mitjans.
Si l’arxiu de mitjans s’elimina, es mou d’ubicació o se li canvia el nom al disc dur,
After Effects perd el vincle i l’element passa a estar Missing (perdut). After Effects
segueix tenint tota la informació (durada, format, punts d’entrada i sortida...) però,
en no trobar la referència al disc dur, no mostra el contingut de l’element.

Els elements Missing es representen amb una imatge de barres de color en
diversos llocs de la interfície d’After Effects (vegeu la figura 1.17).

Figura 1.17. Mitjans sense connexió
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Filtrar els elements sense
vincle al panell ‘Project’

Si teniu múltiples mitjans
Missing, podeu filtrar els

elements que apareixen al panell
Project perquè mostri tots els

arxius sense vincle. Un cop
reconnectats, recordeu eliminar
el filtre clicant la ‘x’ del quadre

de cerca.

Trobareu més informació
sobre els diferents tipus

de capes al punt “Creació
de gràfics i retolació”

d’aquest apartat.

Per reconnectar un mitjà cal que el seleccioneu al panell Project i, al menú
contextual, trieu l’opció Replace Footage > File. . . (vegeu la figura 1.18).
Navegueu pel contingut del disc dur, seleccioneu l’arxiu i cliqueu Open. L’element
quedarà reconnectat (tant al panell Project com en les composicions que l’estiguin
fent servir). Si tinguéssiu més arxius sense vincle en la mateixa estructura de
carpetes, també es reconnectaran. Si tinguéssiu més arxius sense vincle però en
una estructura de carpetes diferent, caldrà que els reconnecteu un per un.

Figura 1.18. Reconnectar un mitjà

1.2.5 Crear una composició

Una composició (habitualment abreujat Comp a After Effects), és l’element bàsic
que ens permet estructurar les nostres creacions, de la mateixa manera que una
seqüència és la mínima unitat de construcció a Premiere Pro. Una composició pot
contenir una o més capes que representen diversos components com ara vídeo,
àudio, imatges fixes, text i gràfics vectorials. Cada capa fa referència a un element
del panell Project. Un cop afegides a la composició, ordenem i distribuïm les
capes en l’espai i el temps. Cada projecte pot incloure una o més composicions.

En la figura 1.19 podeu veure una composició carregada a la línia de temps (punt
1) i diversos tipus de capes:

• Capes de formes (punt 2)

• Capes de text (punt 3)
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• Capa d’imatge (punt 4)

• Capes de vídeo (punt 5)

• Capa d’àudio (punt 6)

Figura 1.19. Composició amb capes a la línia de temps

En una composició es poden barrejar múltiples formats de vídeo amb diferents
resolucions i cadències de fotograma. En crear una composició s’han d’establir
els ajustaments òptims segons el treball que es farà, sempre tenint present el
resultat final. Tot i que els ajustaments es poden modificar en qualsevol moment,
és recomanable ajustar-los des de l’inici (After Effects fa determinats càlculs a
partir d’aquests ajustaments), i canviar-los un cop començada la feina pot afectar
el resultat final.

Cada composició té els seus propis paràmetres per a la resolució, cadència de
fotogrames, durada... Podeu crear una composició de manera manual utilitzant
un d’aquests mètodes (seguiu la numeració de la figura 1.20):

• Al menú Composition > New Composition.

• Al panell Project, cliqueu el botó Create a new Composition (punt 1).

• En una àrea buida del panell Project accediu el menú contextual i trieu New
Composition. . .

• Al panell Composition, cliqueu el botó New Composition (punt 2). Aquesta
opció només està disponible quan no hi ha cap composició carregada al
panell.

• Premeu Command + N (Mac) o Control + N (Windows).
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Teniu més informació
sobre els formats de codi

de temps a l’apartat
“Característiques i formats

de vídeo” de la unitat
“Realització del muntatge i

postproducció”.

Figura 1.20. Crear una nova composició de forma manual

S’obrirà el quadre de diàleg Composition Settings, que conté diverses seccions
(seguiu la numeració de la figura 1.21):

1. Composition Name: entreu un nom per a la composició. En un mateix
projecte hi poden haver múltiples composicions. Convé donar un nom breu
però descriptiu a cada una d’elles.

2. Preset: trieu un ajustament preestablert de la llista per definir la resolució,
la relació d’aspecte dels píxels i la cadència de fotogrames de la composició
a crear. Per exemple, el Preset HDTV 1080 29,97 crearà una composició
de 1920 x 1080 píxels, amb una cadència de fotogrames de 29,97 fps, i una
relació d’aspecte 16:9 amb píxels quadrats.

3. Resolució, relació d’aspecte dels píxels i cadència de fotogrames: si
voleu, podeu entrar els ajustaments de la composició en lloc d’utilitzar un
ajustament preestablert. Per exemple, no existeix un ajustament preestablert
per a pantalles verticals; en aquest cas podeu desactivar la casella Lock
Aspect Ratio to (punt 8) i entrar els valors 1080 a Width i 1920 a Height.

4. Resolution: l’opció que trieu aquí pot afectar la qualitat d’imatge a l’hora
d’exportar o renderitzar la composició. Amb l’opció Full es processa cada
píxel de la composició. Proporciona la millor qualitat d’imatge, però és
l’opció més lenta. Amb l’opció Half es processa una quarta part dels píxels
de la composició (la meitat de les columnes i la meitat de les fileres), i
així successivament amb la resta d’opcions. També podeu entrar un valor
personalitzat si trieu l’opció Custom. Independentment de l’opció que trieu
aquí, podeu establir una resolució diferent durant el procés d’exportació.

5. Start Timecode: podeu assignar un codi de temps en format ho-
res:minuts:segons:fotogrames al primer fotograma de la composició. Entre
cada parella de dígits apareix ‘:’ o ‘;’ segons si la cadència de fotogrames
de la composició és drop-frame o non-drop frame, respectivament.

6. Duration: entreu una durada per a la composició en format codi de temps
(hores:minuts:segons:fotogrames). Tot i que es pot ajustar en qualsevol
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moment, les composicions d’After Effects tenen una durada limitada. Si
establim una durada de deu segons (0:00:10:00) i afegim un vídeo que dura
trenta segons, només es veuran els deu primers segons. Si volem que els
vint segons restants formin part de la composició haurem de modificar el
valor d’aquest paràmetre a trenta segons (0:00:30:00).

7. Background Color: podeu triar un color de fons per a la composició clicant
sobre la mostra de color o bé utilitzant la pipeta de color. En general, aquest
color només servirà de referència ja que, de fet, a After Effects el fons d’una
composició és transparent.

Figura 1.21. ’Composition Settings’

Us podeu trobar amb certs tipus de projectes en què l’únic que necessiteu és
treballar amb un únic arxiu de mitjans, com ara per estabilitzar un clip de vídeo o
eliminar un micròfon que apareix en un clip de vídeo i que no s’hauria de veure.
En aquests casos pot resultar més convenient crear una composició de manera
automàtica. Aleshores podeu utilitzar un d’aquests mètodes (seguiu la numeració
de la figura 1.22):

• Al panell Project, arrossegueu un element a la icona New Composition (punt
1).

• Seleccioneu un element al panell Project i al menú contextual trieu New
Comp from Selection.

• Si el Timeline no té carregada cap composició (punt 2), seleccioneu l’ele-
ment al panell Project i arrossegueu-lo al Timeline.

• Si el panell Composition no té carregada cap composició (punt 3), selecci-
oneu l’element al panell Project i arrossegueu-lo al panell Composition.
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Figura 1.22. Crear una nova composició de manera automàtica

D’aquesta manera, After Effects crea una composició basada en les propietats de
l’element utilitzat per crear-la. Així, la composició tindrà no només la mateixa
resolució, cadència de fotogrames i relació d’aspecte dels píxels que l’element,
sinó que a més la durada de la composició serà la mateixa que la del clip de vídeo
i el codi de temps inicial es correspondrà amb el del clip, cosa que facilita el flux
de treball amb altres programes i plataformes.

Independentment de com s’hagi creat una composició, es poden modificar els
ajustaments d’una composició accedint al quadre de diàleg Composition Settings
amb qualsevol d’aquests mètodes:

• Accediu al menú Composition > Composition Settings. . . .

• Premeu Command + K (Mac) o Control + K (Windows).

• Al panell Project, seleccioneu la composició que voleu modificar, accediu
el menú contextual i trieu Composition Settings. . . .

1.2.6 Opcions de visualització

La feina de composició que fem es visualitza en dos llocs: al Timeline o línia
de temps, on situem i organitzem les capes i animem les seves propietats, i al
panell Composition, que mostra el resultat de l’apilament de capes i animacions
que realitzem a la línia de temps. Aquests dos panells són dues maneres de veure
la mateixa informació.

El temps actual d’una composició s’indica amb un capçal de reproducció o
indicador de temps actual (CTI, de l’anglès Current Time Indicator) a la línia de
temps (vegeu el punt 1 de la figura 1.23). Podeu veure el temps actual en format
codi de temps tant a la línia de temps (punt 2 de la figura 1.23) com al panell
Composition (punt 3 de la figura 1.23). A la línia de temps, a més, sota el codi de
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temps mostra el temps en fotogrames i la cadència de fotogrames de la composició
(punt 3 de la figura 1.23).

Figura 1.23. Temps actual

La línia de temps

La línia de temps està dividida en dues parts principals:

• a l’esquerra (punt 1 de la figura 1.24) es mostren les capes de manera
semblant a Photoshop. En aquesta secció s’ordenen les capes verticalment
per determinar la seva posició en profunditat. També hi ha una sèrie de
columnes que permeten controlar certs aspectes de les capes.

• a la dreta (punt 2 de la figura 1.24) es mostra una representació temporal:
les capes apareixen com a rectangles, on la seva amplada representa la
durada de la capa. En aquesta secció s’ordenen les capes horitzontalment
per determinar en quin moment en el temps han de ser o no visibles. Cada
capa es mostra del mateix color de la seva etiqueta.

Figura 1.24. La línia de temps

Vegeu amb més detall els controls de la línia de temps (seguiu la numeració de la
figura 1.25):

1. Codi de temps en el fotograma actual: es correspon amb el codi de temps
del panell Composition. Si hi cliqueu a sobre podeu entrar un codi de temps
per desplaçar el capçal de reproducció a un fotograma concret.
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2. Vídeo: activa o desactiva la visualització d’una capa. Quan està desactivada
per a una capa, aquesta no s’exporta. Aquest control no està disponible per
a les capes que només contenen àudio.

3. Àudio: silencia o deixa de silenciar l’àudio d’una capa. Quan està
desactivat per a una capa, aquesta no s’exporta. Si la capa no té so, aquest
control no està disponible.

4. Solo: desactiva la visualització i/o silencia la resta de capes, de manera que
es pugui veure i/o escoltar aquesta capa de forma aïllada.

5. Lock (bloquejar): activa o desactiva el bloqueig de la pista per protegir-ne
els continguts.

6. Etiqueta de color: identifica cada capa amb un color. Per assignar un color
diferent a una capa cal seleccionar-la, clicar sobre la mostra de color amb el
botó dret del ratolí i, al menú contextual, triar un color diferent a la llista. Es
pot canviar el color a diverses capes a la vegada fent una selecció múltiple
i triant un color de la llista al menú contextual.

7. Número de capa: identifica numèricament cada capa.

8. Commutador de definidors: expandeix o replega el panell de Switches
(definidors).

9. Switches (commutadors o definidors): activen o desactiven certes propietats
de les capes.

10. Shy (tímid): marca una capa com a tímida per ocultar-la al Timeline. Aquest
control no oculta els continguts de la capa al panell Composition, sinó que
oculta la capa a la línia de temps. És especialment útil quan la línia de temps
té moltes capes i ens volem centrar en treballar només en algunes capes.

11. Commutador Shy de la composició: activa o desactiva l’ocultació de les
capes marcades com a Shy.

Figura 1.25. Detall de la línia de temps

Tot i que no es pot considerar After Effects com un editor de vídeo, a la secció
temporal de la línia de temps (vegeu la figura 1.26) s’hi troben opcions semblants
als d’una línia de temps de Premiere Pro: conté un regle de temps, les barres de
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durada de les capes, i es poden dur a terme accions com retallar o allargar la durada
d’una capa. Els controls d’aquesta secció del Timeline són els següents (seguiu la
numeració de la figura 1.26):

1. Regle de temps: mostra el temps horitzontalment. No utilitza el format
codi de temps, sinó que simplement mostra el número de fotograma o bé
segon i fotograma, depenent de la durada de la composició i de la resolució
de pantalla.

2. Reguladors del nivell d’ampliació (zoom): regulen el nivell de zoom de la
línia de temps. També podeu utilitzar, sobre qualsevol zona de la secció
temporal, la rodeta del ratolí mentre manteniu premuda la tecla Option
(Mac) o Alt (Windows).

3. Punt d’inici de capa.

4. Punt final de capa.

5. Handle: és possible que en una composició no utilitzem un clip de vídeo
en la seva totalitat, sinó que només fem servir un rang. Aquest indicador
representa els fotogrames exclosos, és a dir, els que no formen part del rang
que apareix en la composició.

6. Indicadors de límit de capa: el triangle negre que apareix a la cantonada
indica que és el límit de la capa i que no té més contingut abans i/o després.
Només apareix en cert tipus de capes, com capes de vídeo, per indicar que
no podem allargar la durada de la capa perquè no hi ha més fotogrames de
contingut.

Figura 1.26. Detall de la línia de temps: secció temporal

Panell ‘Composition’

El panell Composition és un visor on es mostra el resultat de la composició de
capes a la línia de temps. Els seus controls principals són (seguiu la numeració de
la figura 1.27):

1. Nivell d’ampliació. Podeu seleccionar un valor del menú desplegable per
ampliar o reduir el nivell d’ampliació. El nivell d’ampliació no modifica
l’escala de les capes. Trieu Fit per ajustar la imatge al panell Composition;
trieu Fit Up To 100% per limitar el nivell d’ampliació al 100%. També
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podeu utilitzar les dreceres de teclat ‘.’ (punt) i ‘,’ (coma) per augmentar o
disminuir l’ampliació, respectivament; o bé utilitzar la rodeta del ratolí per
apropar-vos o allunyar-vos del centre de la composició.

2. Resolució. Disminuir la resolució redueix la qualitat de visualització però
permet una reproducció més fluida. Modificar aquesta propietat no afecta
la qualitat d’exportació.

3. Codi de temps en el fotograma actual. Es correspon amb el codi de temps
del Timeline. Si hi cliqueu a sobre podeu entrar un codi de temps per
desplaçar el capçal de reproducció a un fotograma concret.

Figura 1.27. Visor ‘Composition’

Altres visors

After Effects disposa de més d’un visor, cada un dels quals compleix una funció
específica i es mostra en un panell diferent. Per defecte, apareixen agrupats en el
panell central de la interfície (vegeu la figura 1.28) i és fàcil canviar accidentalment
de visor sense adonar-nos-en. Per passar d’un visor a un altre podeu clicar sobre
el nom del visor, situat a la part superior esquerra del panell.

Figura 1.28. Visors
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A part del visor Composition, els principals visors són:

• Footage (material d’arxiu). Permet visualitzar qualsevol element que
tinguem al panell Project. Per accedir-hi només cal fer doble clic sobre
un element del panell Project. Disposa d’una barra de temps amb un capçal
de reproducció o indicador de temps actual (CTI) (punt 1 de la figura 1.29).
Des d’aquest panell es pot definir un rang d’un vídeo abans d’afegir-lo a la
composició.

• Layer (capa). Permet visualitzar de forma aïllada qualsevol capa de la
línia de temps. Per accedir-hi només cal fer doble clic sobre una capa del
Timeline. Disposa d’una barra de temps amb un capçal de reproducció o
indicador de temps actual (CTI) (punt 1 de la figura 1.30). Des d’aquest
panell es poden dur a terme moltes accions, com ara establir un nou punt
d’entrada o de sortida per a la capa, crear màscares, o fer un rastreig de
moviment.

Figura 1.29. Visor ‘Footage’

Figura 1.30. Visor ‘Layer’
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Navegar pel ‘Timeline’ i els visors

Per navegar pel Timeline i els diferents visors podeu utilitzar els controls del
panell Preview (seguiu la numeració de la figura 1.31):

1. Iniciar o aturar la reproducció.

2. Retrocedir un fotograma.

3. Avançar un fotograma.

4. Desplaçar el capçal de reproducció al primer fotograma de la composició.

5. Desplaçar el capçal de reproducció a l’últim fotograma de la composició.

Figura 1.31. Controls de navegació del
panell ‘Preview’

Cada un d’aquests controls té una drecera de teclat. Les dreceres de teclat són una
part important dins d’After Effects ja que ens permeten treballar àgilment. S’ha de
tenir en compte, però, que tot i que After Effects és un programari d’Adobe, aquest
comparteix certes dreceres de teclat amb alguns programes però d’altres no. Per
exemple, les tecles J, K i L, que a Premiere Pro ofereixen múltiples opcions de
reproducció, a After Effects estan assignades a altres funcions. Les principals
dreceres de teclat per navegar pel Timeline i els visors són:

• Barra d’espai del teclat: iniciar o aturar la reproducció.

• Tecla Retrocedir pàgina: retrocedir un fotograma. Com a alternativa també
es pot fer servir la combinació de tecles Command + cursor esquerre (Mac)
o Control + cursor esquerre (Windows). Si a més manteniu premuda la
tecla Shift, l’increment serà de deu fotogrames.

• Tecla Avançar pàgina: avançar un fotograma. Com a alternativa també
es pot fer servir la combinació de tecles Command + cursor dret (Mac) o
Control + cursor dret (Windows). Si a més manteniu premuda la tecla Shift,
l’increment serà de deu fotogrames.

• Tecla Inici: desplaçar el capçal de reproducció al primer fotograma de la
composició.

• Tecla Fi: desplaçar el capçal de reproducció a l’últim fotograma de la
composició.

• Tecla I: desplaçar el capçal de reproducció al punt d’inici de la capa
seleccionada.

• Tecla O: desplaçar el capçal de reproducció al punt de sortida de la capa
seleccionada.
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Eines de selecció i desplaçament

After Effects disposa de múltiples eines per seleccionar i manipular capes, així
com generar i modificar elements de la composició. El triangle situat a la part
inferior dreta d’algunes eines indica la presència d’altres eines que no són visibles
de manera predeterminada. Podeu clicar i mantenir premuda l’eina per accedir a
les eines ocultes. Les eines de selecció o desplaçament són (seguiu la numeració
de la figura 1.32):

1. Eina de selecció. És l’eina predeterminada per seleccionar elements de
la composició. És recomanable que torneu a activar aquesta eina quan no
hàgiu de dur a terme una acció en què necessiteu una eina diferent. La seva
drecera de teclat és la ‘V’.

2. Eina de desplaçament. Permet desplaçar l’àrea de visualització del
Timeline cap a l’esquerra o la dreta i permet desplaçar l’àrea de visualització
de qualsevol visor en totes direccions. Podeu activar temporalment aquesta
eina: premeu la barra d’espai del teclat i mantingueu-la premuda mentre
desplaceu la visualització.

3. Eina d’ampliació. Permet ajustar el nivell d’ampliació. Seleccioneu-la i
cliqueu sobre un visor per augmentar l’ampliació o bé mantingueu premuda
la tecla Option (Mac) o Alt (Windows) i cliqueu sobre un visor per disminuir
l’ampliació.

Figura 1.32. Eines de selecció o desplaçament

‘Preview’

A After Effects, generalment, la reproducció dels mitjans és més lenta que en
temps real. Hi ha molts factors que influeixen en la velocitat de reproducció:
la resolució del vídeo, la quantitat d’efectes aplicats a una capa... Tot i que
habitualment el terme Render fa referència al procés d’exportació final, a After
Effects la visualització en si també és un tipus de processament.

A la part inferior del panell Info podeu veure informació relativa a la reproducció.
A la figura 1.33 podeu veure un exemple de reproducció a temps real (esquerra) i
un exemple de velocitat inferior a la real, indicada en vermell i amb el text ”(NOT
realtime)” (dreta).

Figura 1.33. Panell ‘Info’
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Si en comptes de visualitzar tota la duració de la composició voleu centrar-vos
en un fragment determinat, podeu establir un rang amb l’àrea de treball (vegeu
la figura 1.34). Podeu definir l’àrea movent els marcadors d’inici (punt 1) o final
(punt 2), o podeu utilitzar les dreceres de teclat ‘B’ i ‘N’, respectivament. After
Effects utilitza, per defecte, la durada establerta amb l’àrea de treball tant per a la
reproducció com per a l’exportació final.

Figura 1.34. Panell ‘Preview’

After Effects assigna memòria RAM per reproduir a temps real els elements
de la línia de temps o els visors. Quan s’inicia la reproducció After Effects
emmagatzema els fotogrames en memòria cau (cache) fins que s’ompli la
RAM. Les línies verdes del regle de temps indiquen quins fotogrames s’han
emmagatzemat a la memòria cau de la RAM.

Quan la memòria cau de la RAM està plena, qualsevol nou fotograma que
es carregui a la RAM posteriorment substituirà un fotograma en memòria cau
anterior. El nombre de fotogrames que es poden carregar a la RAM depenen de la
quantitat de RAM i de la configuració del panell Preview (seguiu la numeració
de la figura 1.35):

1. Controls de navegació.

2. Incloure vídeo: quan està actiu (ressaltat en blau) la visualització inclou
vídeo.

3. Incloure àudio: quan està actiu (ressaltat en blau) la visualització inclou
àudio.

4. Loop: especifica si durant la visualització reprodueix la composició un sol
cop o en bucle.

5. Rang: defineix el rang de fotogrames que es visualitzaran durant la repro-
ducció.

6. Restablir: restaura la configuració de previsualització predeterminada.

7. Shortcut: podeu modificar diferents propietats de visualització i assignar-les
a una drecera de teclat: trieu un shortcut del menú desplegable per assignar-
li una configuració i modifiqueu els valors d’una o més categories. Cada
vegada que premeu la drecera de teclat, el comportament de la reproducció
es farà en funció dels paràmetres assignats a aquell shortcut.
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Figura 1.35. Panell ‘Preview’

En tancar After Effects es purga la memòria cau de la RAM automàticament,
però també podeu purgar-la en qualsevol moment des del menú Edit > Purge >
Image Cache Memory o bé des del menú Edit > Purge > All Memory.

Per millorar el temps de reproducció After Effects ofereix la possibilitat d’emma-
gatzemar els fotogrames a la memòria cau del disc dur. After Effects només
utilitza la memòria cau del disc per emmagatzemar un fotograma si és més ràpid
recuperar-lo de la memòria cau que tornar a calcular-lo. Les línies blaves del regle
de temps indiquen quins fotogrames s’han emmagatzemat a la memòria cau del
disc dur.

Podeu configurar les opcions de la memòria cau de disc dur accedint al menú
After Effects CC > Preferences > Media & Disk Cache. . . (Mac) o al menú Edit
> Preferences > Media & Disk Cache. . . (Windows); seguiu la numeració de la
figura 1.36:

1. Activeu la casella Enable Disk Cache per permetre l’emmagatzematge de
fotogrames a la memòria cau del disc dur. Aquesta casella està activada de
forma predeterminada.

2. Especifiqueu el nombre màxim de gigabytes d’espai en disc dur que s’utilit-
zarà. El seu valor per defecte és un 10% de la mida total del volum, fins a
un màxim de 100 GB.

3. Especifiqueu la carpeta que contindrà la memòria cau.

4. Buideu la memòria cau de disc clicant Empty Disk Cache. . . . Aquest procés
pot tardar uns minuts. També podeu purgar la memòria cau de disc i RAM
a la vegada des del menú Edit > Purge > All Memory & Disk Cache. . . .
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Figura 1.36. Preferències: ‘Media & Disk Cache’

Configurar la sortida d’àudio

Les estacions de treball poden ser de molts tipus. Potser treballem en un portàtil
sense cap dispositiu extern, o potser utilitzem un sistema amb diversos dispositius
d’entrada i/o sortida d’àudio.

La configuració d’àudio d’After Effects és independent de la del sistema operatiu
i, per exemple, tenir uns altaveus configurats al sistema operatiu no els configura
automàticament a After Effects. Podeu especificar quin dispositiu utilitza After
Effects per reproduir àudio accedint al menú After Effects CC > Preferences >
Audio Hardware. . . (Mac) o al menú Edit > Preferences > Audio Hardware. . .
(Windows) i triant una opció del menú desplegable Default Output (vegeu la figura
1.37).
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Figura 1.37. Configurar la sortida d’àudio

1.2.7 Treballar amb capes

Les capes són els components que s’utilitzen per construir una composició.
Qualsevol element que s’afegeix a una composició, com ara un arxiu de vídeo,
un arxiu d’àudio o una imatge fixa, es converteix en una capa.

Cada capa disposa de propietats que permeten modificar la seva aparença. El
grup bàsic de propietats depèn del tipus de capa: a la figura 1.38 podeu veure que
les propietats predeterminades d’una capa de vídeo i d’una capa d’imatge són les
mateixes (punt 1), mentre que les d’una capa d’àudio (punt 2) són diferents; si una
capa té vídeo i àudio tindrà les propietats dels dos tipus de capes (punt 3). Quan
s’afegeixen certs atributs a una capa, com per exemple un efecte o una màscara, la
capa adquireix propietats addicionals, recollides en grups de propietats.

Figura 1.38. Grups de propietats de les capes
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Podeu accedir a les propietats d’una capa per modificar els seus valors: expan-
diu la capa clicant al triangle situat a l’esquerra del seu nom (vegeu el punt 1 de la
figura 1.39). Les propietats predeterminades segons el tipus de capes són (seguiu
la numeració de la figura 1.39):

• Les capes que contenen imatge tenen cinc propietats bàsiques agrupades
en una categoria anomenada Transform:

– Anchor Point (punt 2). Defineix el punt d’ancoratge al voltant del
qual s’escala o gira la capa. Amb excepcions, el punt d’ancoratge
d’una capa sol trobar-se al centre de la capa. El punt d’ancoratge
es defineix horitzontalment i verticalment mitjançant els eixos X i Y,
respectivament.

– Position (punt 3). Defineix la posició de la capa en pantalla horitzon-
talment i verticalment mitjançant els eixos X i Y, respectivament.

– Scale (punt 4). Augmenta o redueix la mida de la capa. Quan s’escala
una capa numèricament al Timeline es fa de manera proporcional per
evitar distorsionar la imatge, però si desactiveu l’opció Restringir pro-
porcions (la icona de baula, punt 5) podreu redimensionar l’amplada
(punt 6) i l’alçada (punt 7) de forma independent i distorsionar la capa.
Si entreu valors negatius podeu girar la imatge.

– Rotation (punt 8). Orienta la imatge, fent un gir pla cap a l’esquerra
o cap a la dreta. La primera part del valor (punt 9) és el nombre de
revolucions o rotacions senceres, mentre que la segona part (punt 10)
és el nombre de graus.

– Opacity (punt 11). Permet fer translúcida la capa (o completament
transparent si s’arriba a 0%).

• Les capes que contenen àudio tenen una categoria anomenada Audio que
conté:

– Levels (punt 12). Permet ajustar el volum general de la capa.

– Waveform (punt 13). Mostra la gràfica de forma d’ona.

Figura 1.39. Propietats predeterminades de les capes

Mostrar o ocultar propietats d’una o més capes mitjançant dreceres de teclat és
extremadament útil, ja que permet centrar-se en les propietats que volem ajustar
sense atapeir la línia de temps.
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Per mostrar una propietat determinada d’una capa, seleccioneu la capa a la línia de
temps i premeu la drecera de la propietat. Si teniu més d’una capa seleccionada,
prémer la drecera mostrarà la propietat per a totes les capes seleccionades, i si no
teniu cap capa seleccionada mostrarà la propietat per a totes les capes. A la taula
1.1 podeu veure les dreceres de teclat a les propietats més bàsiques.

Taula 1.1. Dreceres de teclat de les
propietats predeterminades

Propietat Drecera de teclat

Anchor Point A

Position P

Scale S

Rotation R

Opacity T

Levels L

Waveform LL

Podeu modificar els valors de les propietats al Timeline de diverses maneres:

• Cliqueu sobre un valor (de color blau) i entreu-ne un de nou. Premeu Enter
al teclat per acceptar el canvi o Escape per cancel·lar-lo.

• Situeu el ratolí sobre el valor, cliqueu i arrossegueu verticalment o horitzon-
talment per modificar-lo.

També podeu modificar els valors de les propietats al visor Composition:

• Per canviar la posició d’una capa: amb la capa seleccionada i l’eina de
selecció activa, cliqueu-la i arrossegueu-la verticalment o horitzontalment
al visor per situar la capa a la nova posició.

• Per ajustar l’escala d’una capa, trieu un d’aquests mètodes:

– Per escalar-la lliurement: amb la capa seleccionada i l’eina de
selecció activa, cliqueu i arrossegueu una cantonada de la capa.

– Per escalar-la proporcionalment: amb la capa seleccionada i l’eina
de selecció activa primer cliqueu una cantonada de la capa, després,
sense deixar anar el ratolí, premeu i mantingueu premut Shift i
arrossegueu el ratolí. Prémer Shift abans de clicar la cantonada de
la capa desseleccionaria la capa.

– Per escalar una sola dimensió: amb la capa seleccionada i l’eina de
selecció activa, cliqueu i arrossegueu un lateral de la capa.

• Per girar una capa: amb la capa seleccionada i l’eina de rotació activa (punt
1 de la figura 1.40), arrossegueu la capa per orientar-la. Si manteniu premu-
da la tecla Shift mentre arrossegueu es restringeix la rotació a increments
de 45°.

• Per canviar el punt d’ancoratge d’una capa: amb la capa seleccionada i
l’eina Pan Behind (Anchor Point) activa (punt 2 de la figura 1.40), cliqueu i
arrossegueu verticalment o horitzontalment el punt d’ancoratge (punt 1 de
la figura 1.41) al visor per situar-lo a un lloc diferent.
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Figura 1.40. Eines per modificar l’apa-
rença d’una capa

Figura 1.41. Punt d’ancoratge d’una capa

Per restaurar els valors predeterminats d’una o més propietats podeu utilitzar
qualsevol d’aquests mètodes:

• Per restaurar els valors de totes les propietats del grup cliqueu el botó Reset
(vegeu la figura 1.42).

• Per restaurar una propietat individual seleccioneu-la al Timeline, accediu al
menú contextual i trieu Reset (vegeu la figura 1.43).

Figura 1.42. Restaurar els valors de totes les propietats d’un grup

Figura 1.43. Restaurar una propietat individual

Durada de capes ‘estàtiques’

Per defecte, la durada de les capes estàtiques (fotografies, text, sòlids...) que
afegim a la línia de temps coincideix amb la durada de la composició. Podeu
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modificar aquest comportament accedint al menú After Effects CC > Preferences
> Import. . . (Mac) o al menú Edit > Preferences > Import. . . (Windows). A
continuació, a la secció Still Footage activeu la segona opció (punt 1, figura 1.44:),
i entreu la durada en format hores:minuts:segons:fotogrames.

Figura 1.44. Establir una durada per a les capes estàtiques

Treballar amb àudio

Tot i que After Effects permet treballar amb àudio, no disposa de les mateixes
opcions que ofereixen els editors de vídeo i no destaca per la seva comoditat a
l’hora de treballar amb àudio.

El principal problema és que com que After Effects no reprodueix a temps real,
l’àudio no se sentirà correctament (per exemple, variarà la velocitat de reproducció
o se sentirà més greu) fins que no carregui els fotogrames a la memòria RAM
(podeu veure l’indicador de velocitat de reproducció al panell Info).

Algunes dreceres de teclat que podeu utilitzar quan treballeu amb àudio són:

• Per escoltar només àudio des de la posició del capçal, utilitzeu la tecla ‘,’
(coma) al teclat numèric (Mac) o ‘.’ (punt) al teclat numèric (Windows).

• Per fer una escolta manual d’àudio (arrossegar, acció més coneguda pel
nom en anglès scrubbing), cliqueu i arrossegueu el capçal mentre premeu
Command + Option (Mac) o Control + Alt (Windows).

After Effects disposa d’un vúmetre al panell Audio, que mesura els nivells de
volum d’àudio (vegeu la figura 1.45). A la dreta podeu veure l’escala, amb els 0
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dB indicats a la part superior, i el volum més baix a la part inferior. Podeu ampliar
el panell per veure l’escala amb més detall.

Heu d’estar atents a aquest mesurador i evitar que el nivell no sobrepassi mai els
0 dB, ja que causaria distorsió en el so. El nivell es mostra amb un degradat de
color: si el nivell de so s’apropa a la part superior serà de color vermell, i això
indica que ens estem apropant als 0 dB.

Figura 1.45. Panell ‘Audio’

Vegeu, en aquest videotutorial, com crear una composició, treballar amb capes i
ajustar-ne les propietats bàsiques:

https://player.vimeo.com/video/360208141

1.3 Animació mitjançant ’keyframes’

L’animació mitjançant keyframes o fotogrames clau és un dels aspectes fonamen-
tals d’After Effects. Un keyframe marca un punt en el temps en el qual s’assigna
un valor concret a un atribut, com ara la posició o l’escala d’un element, el volum
d’un àudio o el color d’un gràfic. Per obtenir una animació es necessiten, com a
mínim, dos keyframes: un per a l’estat inicial i un per a l’estat final. El programa
calcula els valors intermedis mitjançant un procés denominat interpolació.

A After Effects es poden animar totes les propietats que tinguin el botó Commutar
animació (la icona en forma de rellotge o cronòmetre que es troba a l’esquerra del
nom d’una propietat; vegeu el punt 1 de la figura 1.46).

https://player.vimeo.com/video/360208141
https://player.vimeo.com/video/360208141
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Figura 1.46. Animació amb ’keyframes’

Aquest és el procés per crear una animació (seguiu la numeració de la figura
1.46):

1. Al Timeline, situeu el capçal en el punt en el temps on vulgueu crear el
primer keyframe.

2. Activeu el botó Commutar animació de la propietat que vulgueu animar. En
l’exemple de la figura 1.46 s’ha animat la propietat escala (punt 1).

3. Assigneu el valor inicial. Al Timeline apareix una icona de keyframe (punt
2).

4. Moveu el capçal de reproducció al punt en el temps on ha d’acabar
l’animació.

5. Cliqueu el botó Add or remove keyframe at current time (punt 3).

6. Assigneu el valor final. Al Timeline apareix una nova icona de keyframe
(punt 4).

Per eliminar un keyframe assegureu-vos de situar el capçal de reproducció sobre
el keyframe que voleu eliminar. Podeu desplaçar el capçal de reproducció a un
keyframe anterior o posterior mitjançant els botons de navegació (punts 5 i 6 de la
figura 1.46, respectivament).

Quan el capçal de reproducció està situat sobre un keyframe, el botó Add or remove
keyframe at current time (punt 3 de la figura 1.46) queda ressaltat de color blau.
Aleshores el podeu eliminar clicant el botó Add or remove keyframe at current
time.

Podeu eliminar l’animació sencera clicant el botó Commutar animació (punt 1
de la figura 1.46) de la propietat corresponent.
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1.3.1 Mètodes d’interpolació

Interpolació és el procés mitjançant el qual un programari calcula els valors
intermedis entre dos valors coneguts. A After Effects, definim els keyframes
per especificar els valors d’una propietat en un moment determinat i el programa
interpola els valors de la propietat per a cada fotograma que es troba entre els dos
keyframes.

After Effects proporciona diversos mètodes d’interpolació que afecten el càlcul
dels valors intermedis segons si es tracta d’interpolació temporal (interpolació
dels valors en el temps) o interpolació espacial (interpolació de valors en l’espai).
Algunes propietats, com ara l’opacitat, només tenen un component temporal,
mentre que d’altres, com la posició, també tenen components espacials.

Interpolació temporal

Al Timeline, la icona d’un keyframe representa el tipus de mètode d’interpolació
temporal triat (seguiu la numeració de la figura 1.47):

1. Lineal. És el tipus d’interpolació per defecte. El canvi comença instantà-
niament al primer keyframe i continua fins al següent keyframe a un ritme
d’increment constant.

2. Easy Ease In o desacceleració suau. En arribar a aquest tipus de keyframe
es produeix una desacceleració en el canvi.

3. Easy Ease Out o acceleració suau. El canvi es produeix lentament, de
manera que accelera suaument des del valor d’aquest keyframe fins al
següent.

4. Easy Ease o desacceleració suau i acceleració suau. Combina el tipus Easy
Ease In i Easy Ease Out a la vegada.

5. Hold (mantenir o retenir). El canvi no es produeix gradualment sinó que és
sobtat: si l’apliquem al primer keyframe d’una animació, la propietat manté
el valor d’aquest keyframe fins que troba un keyframe amb un valor diferent.

6. Auto Bezier. Aplica una acceleració i desacceleració simultània menys
pronunciada que la que aplica l’Easy Ease.

Figura 1.47. Tipus de ’keyframes’

Per aplicar un mètode d’interpolació a un o més keyframes podeu:
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• Seleccionar un o més keyframes i, al menú contextual, triar Easy Ease, Easy
Ease In o Easy Ease Out de l’opció Keyframe Assistant.

• Seleccionar un o més keyframes i, al menú contextual, triar Toggle Hold
Keyframe.

• Prémer la tecla Command (Mac) o Control (Windows) i clicar sobre un
‘keyframe’ per commutar entre els mètodes Lineal i Auto Bezier. Aquest
mètode també reverteix a lineal els keyframes Hold, Easy Ease In, Easy
Ease Out o Easy Ease.

After Effects permet un major control de la interpolació temporal mitjançant
l’editor de gràfiques. Aquest representa els valors de la propietat mitjançant un
gràfic bidimensional, amb el temps de composició representat horitzontalment
(d’esquerra a dreta) i els valors de la propietat representats verticalment (de dalt
a baix). Per accedir a l’editor de gràfiques cliqueu sobre el botó Graph Editor
(vegeu el punt 1 de la figura 1.48). Clicar-hi de nou torna a la visualització al
mode de barra de capes.

Figura 1.48. Accedir a l’editor de gràfiques

A l’editor de gràfiques cada propietat està representada per la seva pròpia corba.
Podeu veure i treballar en una única propietat o podeu veure diverses propietats
simultàniament: només cal que seleccioneu una o més propietats perquè es
mostrin a l’editor de gràfiques.

Quan hi ha més d’una propietat visible a l’editor de gràfiques, la corba de cada
propietat té el mateix color que el valor de la propietat. Per exemple, a la figura
1.49 podeu veure una capa amb una animació de posició i rotació en què els valors
X i Y de posició apareixen en color vermell i verd, respectivament, i el valor de
gir, en cian.
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Figura 1.49. Propietats visibles a l’editor de gràfiques de valors

Podeu especificar diverses opcions per a l’editor de gràfiques amb els següents
controls, situats a la part inferior dreta de l’editor de gràfiques (seguiu la numeració
de la figura 1.50):

1. Mostrar propietats: permet triar quines propietats es mostren a l’editor de
gràfiques.

2. Opcions de la gràfica: permet, entre d’altres, seleccionar la gràfica de valors
o la de velocitat.

3. Opcions d’ampliació.

4. Editor de keyframes: permet, entre d’altres, triar entre els diferents mètodes
d’interpolació.

5. Converteix els keyframes seleccionats en keyframes de tipus Hold.

6. Converteix els keyframes seleccionats en keyframes de tipus Lineal.

7. Converteix els keyframes seleccionats en keyframes de tipus Auto Bezier.

8. Converteix els keyframes seleccionats en keyframes de tipus Easy Ease.

9. Converteix els keyframes seleccionats en keyframes de tipus Easy Ease In.

10. Converteix els keyframes seleccionats en keyframes de tipus Easy Ease Out.

Figura 1.50. Opcions de l’editor de gràfiques

Gràfica de velocitat.

En aquest vídeo podeu veure algunes animacions d’exemple amb diferents mètodes
d’interpolació aplicats i la referència de la seva gràfica de velocitat d’After Effects:
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https://www.youtube.com/embed/_ipktXhUZkw?controls=1

Hi ha dos tipus de gràfiques disponibles a l’Editor de gràfics: la gràfica de valors,
que mostra els valors de la propietat seleccionada, i la gràfica de velocitat, que
mostra la velocitat de canvi dels valors de la propietat. El que modifiquem en una
gràfica es veurà reflectit en l’altra. A la figura 1.51 podeu veure una animació
d’escala en dos segons (va de 0% a 100% en un segon i altre cop a 0% en un
segon) usant diversos mètodes d’interpolació aplicats al segon keyframe (a dalt) i
les seves representacions gràfiques a la gràfica de valors (al mig) i a la gràfica de
velocitat (a baix).

Figura 1.51. Representació d’una animació d’escala a les gràfiques de valors i de velocitat

Interpolació espacial

En animar la posició d’una capa es genera una trajectòria de moviment. A la
figura 1.52 podeu veure la trajectòria d’un element gràfic: cada un dels vèrtexs de
la trajectòria (punt 1) es correspon a un keyframe de la línia de temps; mentre que
cada un dels punts circulars que es troben sobre la trajectòria representa un dels
fotogrames intermedis entre dos keyframes.

https://www.youtube.com/embed/_ipktXhUZkw?controls=1
https://www.youtube.com/embed/_ipktXhUZkw?controls=1
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Figura 1.52. Trajectòria d’una capa

Podeu modificar la trajectòria de moviment d’una capa ajustant la interpolació
espacial dels vèrtexs de la trajectòria. Així, podem definir una trajectòria en
línies rectes, amb corbes, o combinar parts en línia recta i corbes, com mostren
les imatges de l’esquerra, centre i dreta, respectivament, de la figura 1.53.

Figura 1.53. Tipus de trajectòries

Els diferents tipus d’interpolació espacial que es poden establir a After Effects
són (seguiu la numeració de la figura 1.54):

1. Lineal. Aquest tipus d’interpolació genera trajectòries amb angles rectes,
sense corbes.

2. Auto Bezier. És el tipus d’interpolació predeterminat. Genera vèrtexs amb
una corba suau.

3. Continuous Bezier (corba contínua). Aquest tipus d’interpolació genera
trajectòries amb corbes. Els controladors estan enllaçats, de manera que
quan ajustem un costat de la corba l’altre costat es veurà afectat.

4. Bezier (corba). Aquest tipus d’interpolació genera trajectòries amb corbes.
Els controladors no estan enllaçats, de manera que quan ajustem un costat
de la corba l’altre costat no es veurà afectat.
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Figura 1.54. Tipus d’interpolació espacial

De manera predeterminada, sempre que animeu la posició d’una capa, aquesta
tindrà una interpolació espacial Auto Bezier. Podeu modificar aquest comporta-
ment al menú After Effects CC > Preferences > General. . . (Mac) o al menú
Edit > Preferences > General. . . (Windows), activant la casella Default Spatial
Interpolation To Linear (vegeu la figura 1.55). D’aquesta manera, qualsevol nova
trajectòria serà lineal; canviar aquesta preferència no afecta els fotogrames clau ja
existents.

Figura 1.55. Establir la interpolació espacial predeterminada a lineal

Un cop creada una trajectòria en podeu modificar la interpolació espacial al
panell Composition amb l’eina Convert Vertex (convertir vèrtex). Per activar-la,
cliqueu i mantingueu premuda l’eina Ploma fins que aparegui el menú desplegable,
i trieu l’opció Convert Vertex Tool de la llista (vegeu la figura 1.56).

Per fer canvis a una trajectòria cal fer-la visible al panell Composition seleccionant
la capa que conté la trajectòria que voleu canviar. Després, feu una d’aquestes
accions per modificar els vèrtexs:

• Cliqueu un vèrtex un sol cop per commutar el seu estat:

– si és un vèrtex lineal, en clicar-hi a sobre passarà a ser un vèrtex auto
bezier;



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 52 Tècniques de creació de gràfics i retolació

– si és un vèrtex auto bezier, de corba o de corba contínua, en clicar-hi
a sobre passarà a ser un vèrtex lineal.

• Cliqueu i, sense deixar anar, arrossegueu per convertir un vèrtex en conti-
nuous bezier (corba contínua). Mentre arrossegueu el ratolí (sense deixar
anar) definireu la corba amb els controladors de bezier. Tingueu present
que si heu deixat anar el ratolí i voleu seguir modificant la corba, haureu
d’activar l’eina de selecció i després modificar els controladors.

• Per convertir un continuous bezier (corba contínua) en bezier, de manera
que pugueu ajustar un costat de la corba sense afectar l’altre, cliqueu sobre
un dels controladors i arrossegueu per trencar l’enllaç propi del continuous
bezier.

Figura 1.56. Seleccionar l’eina ‘Convert Vertex’

Vegeu, en aquests videotutorials, com animar capes i com ajustar la interpolació
temporal amb l’editor de gràfiques i com ajustar una trajectòria de moviment:

https://player.vimeo.com/video/360208332

https://player.vimeo.com/video/360207994

1.4 Creació de gràfics i retolació

Si bé es pot crear un projecte només a base de fotografies, vídeo i àudio,
After Effects disposa d’elements i eines de disseny que permeten complementar
projectes basats en vídeo així com implementar dissenys animats que van més
enllà de les imatges estàtiques: text, elements gràfics, i imatges generades a
Photoshop o Illustrator ajudaran a reforçar el missatge i comunicar informació
i conceptes complexos.

https://player.vimeo.com/video/360208332
https://player.vimeo.com/video/360208332
https://player.vimeo.com/video/360207994
https://player.vimeo.com/video/360207994
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1.4.1 Imatges rasteritzades i gràfics vectorials

Les imatges digitals poden ser de dos tipus: rasteritzades (també anomenades
imatges raster o mapa de bits) o vectorials (compostes de línies i corbes).

Les imatges rasteritzades utilitzen una quadrícula rectangular de píxels. A cada
píxel se li assigna una ubicació i un valor de color específics. Les imatges raster
estan formades per un nombre fix de píxels i, per tant, depenen de la resolució.

Si s’amplia una imatge rasteritzada per sobre del 100% de la seva dimensió es
produeix una pèrdua de qualitat: es perden detalls i poden aparèixer irregulars
o “pixelades” (vegeu la figura 1.57). Les imatges de vídeo, les fotografies i altres
tipus d’imatges importades a After Effects són imatges rasteritzades.

Figura 1.57. Imatge rasteritzada a diferents nivells d’ampliació

Font: Adobe

Les imatges vectorials es componen de línies i corbes definides per càlculs ma-
temàtics que descriuen la imatge segons les seves característiques geomètriques.
Les imatges vectorials conserven les vores nítides i no perden cap detall en
canviar de mida, ja que són independents de la resolució (vegeu la figura 1.58).

Aquesta independència de la resolució fa que els gràfics vectorials siguin una bona
opció per a certs elements visuals que s’utilitzaran en diferents mides, com ara els
logotips. After Effects permet la creació d’elements de gràfics vectorials com ara
text, les formes de les capes de forma i els traçats de les màscares.

Figura 1.58. Imatge vectorial a diferents nivells d’ampliació

Font: Adobe
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1.4.2 Sòlids

Una capa de color sòlid o, simplement, solid és un tipus de capa sintètica, és a dir,
que es genera dins d’After Effects, d’un únic color. Es poden utilitzar per establir
un color de fons a la composició o per generar gràfics senzills. Els sòlids funcionen
igual que qualsevol altra capa amb imatge: podem modificar-ne les propietats de
transformació i hi podem aplicar efectes i màscares.

Quan es crea un sòlid, aquest s’afegeix automàticament a la composició activa;
per tant, heu de tenir oberta una composició al Timeline o crear-ne una abans de
crear el sòlid, i assegurar-vos de tenir actiu el Timeline o el panell Composition.
Després, per crear un sòlid accediu al menú Layer > New > Solid, o bé utilitzeu
la drecera de teclat Command + Y (Mac) o Control + Y (Windows). Apareix la
finestra Solid Settings, on podeu configurar el sòlid (seguiu la numeració de la
figura 1.59):

• Entreu una alçada i una amplada per al sòlid (punt 1). Si voleu que tingui
la mateixa dimensió que la composició actual, premeu el botó Make Comp
Size (punt 2).

• Cliqueu sobre la mostra de color (punt 3) per accedir a les opcions de color
(vegeu la figura 1.60) i trieu un color, o bé utilitzeu la pipeta (punt 4 de la
figura 1.59) per triar un color que es trobi en qualsevol lloc de la interfície
d’After Effects.

Figura 1.59. ’Solid Settings’: crear un sòlid
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Figura 1.60. ’Solid Color’

El sòlid creat s’afegeix, automàticament, com a capa a la composició i també al
panell Project, dins d’una carpeta anomenada Solids. Això permet reutilitzar el
sòlid en tantes composicions com sigui necessari.

Un cop creat, podeu modificar els ajustaments del sòlid seleccionat accedint al
menú Layer > Solid Settings. . . , o prement la drecera de teclat Shift + Command
+ Y (Mac) o Shift + Control + Y (Windows).

Si el sòlid s’ha utilitzat més d’un cop en una o més composicions, podeu activar
la casella Affect all layers that use this solid (vegeu el punt 1 de la figura 1.61)
perquè el canvi (ja sigui de mida o de color) afecti totes les capes d’aquest sòlid.

Figura 1.61. Modificar els ’Solid Settings’

Si bé un sòlid és una capa d’un únic color, és possible convertir-la en un degradat
de dos colors mitjançant l’efecte Gradient Ramp. Per aplicar l’efecte, seguiu
aquests passos:

1. Si encara no l’heu creat, creeu el sòlid. El color del sòlid no és rellevant,
ja que l’efecte Gradient Ramp substitueix el contingut de la capa a la qual
s’aplica.
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2. Activeu el panell Effects & Presets. Si no el teniu visible, activeu-lo des del
menú Window.

3. Expandiu la categoria Generate, seleccioneu i arrossegueu l’efecte Gradient
Ramp a la capa del Timeline.

Automàticament, el contingut de la capa passa a ser un degradat de blanc a negre
i s’activa el panell Effect Controls (vegeu la figura 1.62).

Figura 1.62. ’Effect Controls’: controls de l’efecte ‘Gradi-
ent Ramp’

Aquest panell mostra els efectes que conté una capa i els controls disponibles per
canviar els valors de les propietats de l’efecte. Els controls de l’efecte Gradient
Ramp són (seguiu la numeració de la figura 1.63):

1. Ramp Shape: trieu si voleu que el degradat sigui lineal o radial.

2. Start Color: cliqueu la mostra de color o utilitzeu la pipeta per triar el color
d’inici del degradat.

3. End Color: cliqueu la mostra de color o utilitzeu la pipeta per triar el color
de final del degradat.

4. Al panell Composition, cliqueu i arrossegueu el punt de control d’inici (la
icona circular) i/o

5. El punt de control de final (la icona circular) per definir el degradat.

Per tal que aquests punts de control (4 i 5) siguin visibles al panell Composition,
és necessari que l’efecte estigui seleccionat al panell Effect Controls. La posició
d’aquests punts de control són determinants en el resultat final; en podeu veure un
exemple a la figura 1.64, en què els valors de les propietats són els mateixos per
als dos degradats excepte pel que fa als punts de control.
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Figura 1.63. Ajustar les propietats de l’efecte ‘Gradient Ramp’

Figura 1.64. Resultats de l’efecte ‘Gradient Ramp’

1.4.3 Capes de forma

Les capes de forma contenen elements gràfics vectorials anomenats formes. After
Effects inclou diverses eines de dibuix que permeten dibuixar directament al
panell Composition per crear capes de forma; ens referim a (seguiu la numeració
de la figura 1.65):

1. les eines de forma i

2. l’eina Ploma.

Figura 1.65. Eines de dibuix

Estructura de les capes de forma

Una capa de forma pot contenir una única forma o bé múltiples formes agrupades
dins una categoria anomenada Contents. A la figura 1.66 podeu veure dues capes
de forma:
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1. Una capa de forma anomenada Shape Layer 1, que conté una única forma
(el rectangle a la part esquerra del visor).

2. Una capa de forma anomenada Shape Layer 2, que conté dues formes
bàsiques (un rectangle i un polígon de tres puntes) que generen una bafarada
o globus de text típic del còmic (la figura a la part dreta del visor).

Figura 1.66. Continguts de les capes de forma

De manera predeterminada, cada forma que es dibuixa consta de quatre atributs:
un path (traçat), un fill (farciment), un stroke (contorn), i unes opcions de
transformació pròpies de la forma i que no s’ha de confondre amb les opcions
de transformació de la capa en si (vegeu la figura 1.67).

Figura 1.67. Atributs d’una forma

After Effects disposa de cinc eines de forma (vegeu la figura 1.68): rectangle,
rectangle arrodonit, el·lipse, polígon i estrella. Alhora, les formes creades amb
aquestes eines poden ser de dos tipus, segons el seu path o traçat:

• Formes paramètriques. Es defineixen numèricament mitjançant propie-
tats que podeu modificar i animar des del Timeline. A la figura 1.69 podeu
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veure dos exemples de formes paramètriques: un rectangle (punt 1) i una
estrella (punt 2).

• Formes lliures o Bezier. Estan definides per una sèrie de vèrtexs o punts i
segments que podeu modificar al panell Composition. Al punt 3 de la figura
1.69 podeu veure un exemple d’un rectangle amb un path Bezier.

Figura 1.68. Eines de forma

Figura 1.69. Formes

El resultat de les formes rectangulars de la figura 1.69 (punts 1 i 3) són visualment
iguals, però el comportament a l’hora de fer modificacions no és el mateix:

• Podeu ajustar les propietats d’una forma paramètrica (punt 1 de la figura
1.69), com ara la dimensió o el grau d’arrodoniment d’un rectangle; però
no podeu afegir més vèrtexs per modificar-ne la forma.

• En canvi, no podeu modificar numèricament l’arrodoniment d’una figura
lliure o Bezier (punt 3 de la figura 1.69), però sí que podeu afegir més vèrtexs
per modificar-ne la forma. Per tant, el mètode utilitzat per crear una forma
vindrà determinat per les necessitats del projecte.

L’eina Ploma sempre genera formes Bezier. Aquesta eina també serveix per
afegir vèrtexs a figures Bezier creades amb les eines de forma.
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Podeu llegir més
informació sobre les
màscares a la unitat

“Composició d’efectes
visuals amb After Effects”.

Capes de forma i màscares

Les eines de dibuix són eines multifunció i generen un o altre tipus d’element
segons si al Timeline hi ha alguna capa seleccionada o no:

• Si al Timeline no hi ha cap capa seleccionada, dibuixar una figura al panell
Composition crea una capa de forma.

• Si al Timeline hi ha seleccionada una capa de forma, dibuixar una figura al
panell Composition afegeix una forma a la capa de forma.

• Si al Timeline hi ha seleccionada una capa que no sigui una capa de formes
(com ara una capa de vídeo o una foto), dibuixar una figura al panell
Composition crea una màscara.

Una màscara és una forma que determina quina part d’una capa es mostra i quina
part s’oculta. A la figura 1.70 podeu veure un exemple: a l’esquerra es veu la foto
sencera, mentre que a la dreta la foto queda retallada per una màscara circular.

Figura 1.70. Màscara bàsica

‘Fill’ i ‘Stroke’

Les noves formes es creen amb les propietats Fill (farciment) i Stroke (contorn)
definides per les opcions de la barra d’eines. És necessari seleccionar una eina de
dibuix perquè apareguin aquests controls. Si teniu una o més formes seleccionades
i ajusteu aquestes propietats als controls de la barra d’eines, els canvis s’aplicaran
a la forma o formes seleccionades. Si no teniu cap forma seleccionada, aquestes
propietats s’aplicaran a la nova forma que dibuixeu. Per ajustar aquestes propietats,
feu una o més d’aquestes accions (seguiu la numeració de la figura 1.71):

1. Accediu a les opcions de Fill clicant sobre el text blau Fill.

2. Trieu un color de farciment clicant sobre la mostra de color de Fill.

3. Accediu a les opcions de Stroke clicant sobre el text blau Stroke.

4. Trieu un color de contorn clicant sobre la mostra de color de Stroke.

5. Definiu l’amplada del contorn.
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Figura 1.71. Controls de ‘Fill’ i ‘Stroke’ a la barra d’eines

A les finestres d’opcions de Fill i Stroke podeu definir les següents propietats
(seguiu la numeració de la figura 1.72):

1. Cap: la forma no tindrà farciment o contorn.

2. Color sòlid: la forma tindrà un únic color de farciment o contorn. El color es
defineix fora d’aquesta finestra, clicant la mostra de color de la barra d’eines
(punt 2 o 4 de la figura 1.71).

3. Degradat lineal: el color de farciment o de contorn de la forma serà un
degradat lineal. Els colors del degradat es defineixen fora d’aquesta finestra,
clicant la mostra de color de la barra d’eines (punt 2 o 4 de la figura 1.71).

4. Degradat radial: el color de farciment o de contorn de la forma serà un
degradat radial. Els colors del degradat es defineixen fora d’aquesta finestra,
clicant la mostra de color de la barra d’eines (punt 2 o 4 de la figura 1.71).

Figura 1.72. Opcions de ‘Fill’ (esquerra) i ‘Stroke’ (dreta)

En el cas dels degradats, un cop s’ha establert el tipus de degradat (lineal o radial),
cal definir-ne els colors: cliqueu la mostra de color (punt 2 o 4 de la figura 1.71)
per obrir l’editor de degradats i ajustar-ne les propietats (seguiu la numeració de
la figura 1.73):

1. Cliqueu una parada de color i trieu un color d’inici i/o final.

2. Cliqueu una parada d’opacitat i definiu un percentatge d’opacitat.
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Figura 1.73. Editor de degradats

Un cop s’han configurat les opcions del degradat, en podeu definir l’aparença
ajustant els punts d’inici i final del degradat al panell Composition: només cal
que, amb l’eina de selecció activa, cliqueu i arrossegueu els punts de control. A
la figura 1.74 podeu veure un exemple d’abans (a dalt) i després (a baix) d’ajustar
els punts de control:

Figura 1.74. Ajustar els punts d’inici i final d’un degradat

Per configurar un degradat per a una forma primer s’ha de triar el tipus
de farciment a les opcions de Fill o Stroke, després s’han de triar els colors
del degradat a l’editor de degradats i, finalment, s’han d’ajustar els punts de
control al panell Composition per definir l’aparença del degradat.



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 63 Tècniques de creació de gràfics i retolació

Un cop creada, podeu modificar les propietats d’una forma des del Timeline
(seguiu la numeració de la figura 1.75):

• Si voleu que una forma no tingui Fill o Stroke, desactiveu-ne la visualització
(punt 1).

• Expandiu les propietats clicant el triangle situat a l’esquerra del seu nom
(punt 2).

• Modifiqueu les propietats del traçat, del contorn, del farciment o de transfor-
mació fins a obtenir la forma desitjada. Certes formes, com ara el polígon i
l’estrella, tenen més propietats que altres formes en la categoria Path, com
ara el nombre de puntes o un percentatge d’arrodoniment.

• Convertiu un Stroke en una línia discontínua afegint-hi Dashes (icona ‘+’,
punt 3) i després definiu la seva aparença establint una longitud en píxels
per als guions (dash, punt 4) i/o l’espai entre guions (gap, punt 5). Podeu
tornar a una línia contínua eliminant els guions (icona ‘-’, punt 3).

Figura 1.75. Propietats de ‘Fill’ i ‘Stroke’ al ‘Timeline’

Crear capes de forma

Per crear una forma en una nova capa de formes amb les eines de forma:

1. Assegureu-vos de no tenir cap capa seleccionada.

2. Activeu l’eina de forma que vulgueu.

3. Trieu les opcions per al farciment i el contorn.

4. Al panell Composition, cliqueu i arrossegueu per dibuixar la forma.
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Per crear una forma Bezier en una nova capa de formes amb les eines de forma:

1. Assegureu-vos de no tenir cap capa seleccionada.

2. Activeu l’eina de forma que vulgueu.

3. Activeu la casella Bezier Path (vegeu el punt 1 de la figura 1.76) a la barra
d’eines.

4. Al panell Composition, cliqueu i arrossegueu per dibuixar la forma.

Figura 1.76. Activar el ’Bezier Path’ a la barra d’eines

El procés per crear una forma Bezier en una nova capa de formes amb l’eina
Ploma és el següent (seguiu la numeració de la figura 1.77):

1. Assegureu-vos de no tenir cap capa seleccionada.

2. Activeu l’eina Ploma (punt 1) i assegureu-vos que la casella RotoBezier a
la barra d’eines està desactivada (punt 2).

3. Trieu les opcions per al farciment i el contorn (punt 3).

4. Al panell Composition, feu un clic on vulgueu situar el primer vèrtex.
Després feu un clic on vulgueu situar el segon vèrtex i així successivament
fins a completar el traçat. Per tancar el traçat, situeu el cursor sobre el primer
vèrtex fins que aparegui una icona de cercle al costat del cursor i aleshores
cliqueu el vèrtex. Si no voleu tancar el traçat (per exemple, perquè voleu
fer una línia recta), genereu els vèrtexs necessaris i després activeu l’eina
de selecció (punt 4). Si voleu traçar un o més segments corbs, cliqueu i
arrossegueu el ratolí en crear el vèrtex; apareixeran els controladors que us
permetran determinar la forma de la corba.

Figura 1.77. Crear una forma Bezier amb l’eina Ploma

Les capes de forma tenen, de manera predeterminada, el seu punt d’ancoratge
al centre de la composició. Així, independentment de la posició on creeu la
forma i de la seva dimensió, el punt d’ancoratge estarà al centre de la composició.
Podeu canviar el punt d’ancoratge al centre de la capa des del menú Layer >
Transform > Center Anchor Point in Layer Content per situar-lo al centre de la
forma o grup de formes.
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Operadors

Un cop s’ha creat una o més formes en una capa de forma és possible afegir
atributs mitjançant el menú Add de la barra d’eines o del Timeline (vegeu el punt
1 de la figura 1.78). Les capes de forma són l’únic tipus de capes a les quals es
pot afegir aquest tipus d’atributs.

Figura 1.78. Afegir atributs a una capa de formes

A la figura 1.79 podeu veure els atributs que es poden afegir a una capa de formes:

1. Quan una capa de formes té moltes formes, podeu generar grups per
organitzar-les.

2. En lloc de dibuixar una figura al panell Composition, podeu afegir traçats
(paths) de formes paramètriques bàsiques als quals després podeu afegir fill
i/o un o més strokes.

3. Podeu afegir fill i/o un o més strokes a una forma.

4. Podeu afegir operadors que transformaran el traçat de la forma. Per exemple,
si afegiu l’operador Zig Zag, el traçat de la forma ja no serà en línia recta,
sinó que serà una línia dentada. Alguns operadors tenen poques propietats,
com Round Corners (arrodonir cantonades) i Pucker and Bloat (inflar i
desinflar). Altres poden arribar a ser força complexos, com ara l’operador
Repeater i el Wiggle Transform. És possible combinar aquests operadors i
canviar-ne l’ordre, de manera que es poden generar patrons i formes molt
complexos que seria difícil aconseguir d’una altra manera.
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Figura 1.79. Afegir atributs a una capa de formes

De tots aquests atributs en destacarem dos: Merge Paths i Trim Paths. L’operador
Merge Paths permet combinar traçats d’un manera semblant al Pathfinder d’Illus-
trator. És necessari que hi hagi més d’una forma a la capa de formes. A la figura
1.80 podeu veure alguns exemples d’aplicació d’aquest operador:

1. Les dues formes inicials.

2. Mode Add. Crea un nou traçat a partir de la suma dels traçats que es troben
jeràrquicament per sobre de l’operador.

3. Mode Subtract. Crea un nou traçat a partir de la resta dels traçats que es
troben jeràrquicament per sobre de l’operador: a la forma de dalt (rectangle)
li resta la forma de sota (cercle).

4. Mode Intersect. Crea un traçat que només inclou les àrees definides per
les interseccions dels traçats que es troben jeràrquicament per sobre de
l’operador.

5. Mode Exclude Intersections. Crea un traçat a partir de la suma dels
traçats que es troben jeràrquicament per sobre de l’operador menys les àrees
definides per les seves interseccions.
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Figura 1.80. Operador ‘Merge Paths’

Per la seva banda, l’operador Trim Paths permet retallar un traçat. Funciona molt
bé amb figures que no tenen fill i sí que tenen stroke ja que, si s’anima, permet
simular un efecte de “dibuixar” la línia.

1.4.4 Capes de text

A After Effects les capes de text són vectorials, de manera que, quan se’n canvia
la mida o escala, el text manté la definició i nitidesa. After Effects disposa de dues
eines de text: l’eina de text horitzontal i la de text vertical (vegeu la figura 1.81).

Figura 1.81. Eines de creació de text

Quan seleccioneu una eina de creació de text s’activen automàticament els panells
Character i Paragraph. Si no és així, podeu activar-los des del menú Window >
Character i Window > Paragraph. En aquests panells podeu configurar diverses
propietats per donar format al text (seguiu la numeració de la figura 1.82):

1. Font. Trieu una font del menú desplegable.

2. Estil. Trieu un estil del menú desplegable. Els estils disponibles depenen de
la font seleccionada. Algunes fonts, com ara Impact només tenen un estil,
Regular, mentre que altres fonts, com ara Helvetica, tenen diversos estils
(Regular, Light, Oblique, Bold...).

3. Color de farciment i contorn.
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4. Mida del text, en píxels.

5. Leading o interlineat. Permet definir l’espai entre línies. El valor Auto
restableix l’interlineat al predeterminat de la font.

6. Tracking. Permet ajustar l’espai entre caràcters. Els valors positius separen
els caràcters (s’incrementa l’espaiat), mentre que els valors negatius els
apropen (es redueix l’espaiat). El valor ‘0’ (zero) restableix l’espaiat al
predeterminat de la font.

7. Kerning. Permet ajustar l’espai entre parelles de caràcters. Per poder
canviar aquest valor cal que situeu el cursor d’entrada de text entre dos
caràcters.

8. En cas de tenir contorn, definiu-ne l’amplada i les opcions de visualització.

9. Opcions d’alineació i justificació.

Si no teniu cap capa seleccionada, aquestes opcions de format s’aplicaran a la
nova capa de text. Si teniu una capa de text seleccionada, qualsevol modificació
s’aplicarà a tot el text. Si teniu una part d’un text d’una capa de text seleccionada,
qualsevol modificació s’aplicarà només al text seleccionat.

Figura 1.82. Panells ‘Character’ i
‘Paragraph’

A After Effects es poden crear dos tipus de text (seguiu la numeració de la figura
1.83):

1. Text puntual o text de punt. Permet escriure una línia de text, la longitud
de la qual augmenta o disminueix a mesura que s’edita el text. Per crear un
text puntual seleccioneu una eina de text, cliqueu al panell Composition i
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escriviu el text. Per acceptar, activeu l’eina de Selecció o bé premeu la tecla
Enter al teclat numèric.

2. Caixa de text o text de paràgraf. El text introduït s’ajusta a un quadre
delimitador o caixa, de manera que en redimensionar la caixa el text s’adapta
a les noves dimensions sense haver de fer canvis de línia manualment.
Per crear un text de paràgraf, seleccioneu una eina de text, cliqueu i
arrossegueu el ratolí al panell Composition per definir el quadre delimitador,
i escriviu el text. Per acceptar, activeu l’eina de Selecció o bé premeu la tecla
Enter al teclat numèric.

Figura 1.83. Eines de creació de text

Per editar el text d’una capa de text, seleccioneu, amb l’eina de text activa, la
capa al panell Composition o bé, amb l’eina de selecció activa, feu doble clic
sobre la capa de text i editeu el text. Aquesta acció també permet accedir al quadre
delimitador d’una caixa de text per redimensionar-lo.

Animadors de text

Igual que amb altres capes d’After Effects, podeu animar les propietats de
transformació bàsiques (posició, rotació, opacitat...) d’una capa de text. Però
els panells Character i Paragraph no disposen d’una icona en forma de rellotge
o cronòmetre que permeti animar-ne el format (color, mida, interlletratge...). En
canvi, podeu animar múltiples propietats mitjançant animadors i selectors de text.
Per afegir un animador de text, expandiu la capa de text al Timeline, accediu al
menú Animate (vegeu el punt 1 de la figura 1.84) i trieu una propietat de la llista
(vegeu la figura 1.85).
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Figura 1.84. Menú ‘Animate’ d’una capa de text

Figura 1.85. Afegir animadors a una capa de text

Amb els animadors i selectors de text es poden arribar a fer animacions ex-
tremadament complexes, però també es poden fer animacions molt senzilles i
habituals, com ara incrementar o reduir l’interlletratge d’un text al llarg del
temps. En aquest cas, seleccioneu la propietat Tracking del menú desplegable
Animate. S’afegeix, dins de la categoria Text (punt 1 de la figura 1.86), un
animador anomenat Animator 1 (punt 2 de la figura 1.86) amb diverses propietats.
Per generar l’animació, només cal que animeu la propietat Tracking Amount: si
n’incrementeu el valor, augmenteu l’interlletratge del text; si en disminuïu el
valor, reduïu l’interlletratge del text; si deixeu el valor en ‘0’ (zero), el text tindrà
l’interlletratge establert al panell Character.



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 71 Tècniques de creació de gràfics i retolació

Figura 1.86. Animador de text ‘Tracking’

A la figura 1.87 podeu veure un exemple d’animació de l’interlletratge en què es
reduirà l’espaiat del text al llarg d’un segon:

• El text té el valor predeterminat de tracking de la font (punt 1).

• Al primer fotograma de la composició (punt 2) hi ha un keyframe (punt 3):
la quantitat de tracking en aquest fotograma és 100 (punt 4).

• Al cap d’un segon (punt 5) hi ha un altre keyframe (punt 6): la quantitat de
tracking en aquest fotograma és 0 (punt 7).

Figura 1.87. Animador de text: ‘tracking’

1.4.5 Treballar amb arxius de Photoshop

After Effects permet la importació per capes d’un arxiu de Photoshop, amb exten-
sió .psd, per poder-les compondre i/o animar individualment. Preparar l’arxiu a
Photoshop abans d’importar-lo per capes a After Effects evitarà incompatibilitats
i problemes; tingueu en compte aquestes consideracions:

• Creeu el document de Photoshop amb les dimensions que necessiteu per a
la composició.

• Utilitzeu el mode de color RGB o d’escala de grisos a l’arxiu de Photoshop
perquè After Effects pugui importar l’arxiu per capes. Si utilitzeu un mode
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de color diferent, After Effects importarà l’arxiu com una imatge única
acoblada (com si fos una imatge fixa).

• Doneu un nom exclusiu a cada capa per evitar confusions.

• Organitzeu les capes.

Seguiu aquests passos per importar per capes un arxiu de Photoshop:

1. Accediu al menú File > Import > File o premeu la drecera de teclat
Command + I (Mac) o Control + I (Windows).

2. Seleccioneu l’arxiu a la finestra d’importació. A la part inferior de la finestra
d’importació teniu una llista amb diferents opcions d’importació. Si no
apareix, cliqueu el botó Options (vegeu el punt 1 de la figura 1.88) per fer-la
visible.

3. Trieu una de les opcions disponibles:

• Footage. Combina totes les capes i importa l’arxiu com una imatge
única acoblada (com si fos una imatge fixa).

• Composition. Importa cada capa per separat; la dimensió de ca-
dascuna de les capes coincideix amb la dimensió del document de
Photoshop.

• Composition - Retain Layer Sizes. Importa cada capa per separat amb
les dimensions originals de la capa, de manera que cada una té el seu
punt d’ancoratge al centre del gràfic. Aquesta opció sol facilitar les
transformacions que s’apliquen a cada capa.

4. Cliqueu Open per acceptar. Apareix una finestra addicional amb més
opcions d’importació depenent de l’opció triada al menú desplegable Import
Kind (vegeu la figura 1.89).

• Si heu triat Footage, podeu triar entre Merged Layers per acoblar
totes les capes de l’arxiu, o bé Choose Layer per escollir quina capa
individual voleu importar.

• Si heu triat Composition o Composition - Retain Layer Sizes, podeu
triar entre Editable Layer Styles per conservar les propietats d’estil
de capa compatibles per poder-los editar a After Effects, o bé Merge
Layer Styles into Footage per fusionar els estils de capa si no necessiteu
editar-los a After Effects.

5. Cliqueu Ok per acceptar.
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Figura 1.88. Opcions d’importació d’un arxiu de Photoshop

Figura 1.89. Opcions d’importació de capes d’un arxiu de
Photoshop

After Effects afegeix diversos elements al panell Project (seguiu la numeració de
la figura 1.90):

1. Una composició de les mateixes dimensions que l’arxiu de Photoshop, amb
les capes.

2. Una carpeta que conté un element per a cada capa importada. El nom dels
elements tenen una estructura nomCapa/nomArxiu.psd.

La cadència de fotogrames de la composició serà la mateixa que la de l’última
composició creada. Per tant, tingueu present canviar-la, en cas necessari, als
ajustaments de la composició.
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Figura 1.90. Elements d’un arxiu de Photoshop importat
per capes

1.4.6 Treballar amb arxius d’Illustrator

After Effects permet la importació per capes d’arxius d’Illustrator, amb extensió
.ai, per poder-les compondre i/o animar individualment. Preparar l’arxiu a
Illustrator abans d’importar-lo per capes a After Effects evitarà incompatibilitats
i problemes; tingueu en compte aquestes consideracions:

• Creeu el document d’Illustrator amb les dimensions que necessiteu per a la
composició.

• Assegureu-vos que cada element que vulgueu animar individualment a
After Effects estigui en la seva pròpia capa a Illustrator. A la figura 1.91
podeu veure dues estructures diferents per a una mateixa il·lustració: en
importar per capes l’arxiu de l’esquerra a After Effects tindreu tres capes,
mentre que en importar per capes l’arxiu de la dreta a After Effects tindreu
set capes.

• Doneu un nom exclusiu a cada capa per evitar confusions.

Figura 1.91. Capes d’un arxiu d’Illustrator

Seguiu aquests passos per importar per capes un arxiu d’Illustrator:
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1. Accediu al menú File > Import > File o premeu la drecera de teclat
Command + I (Mac) o Control + I (Windows).

2. Seleccioneu l’arxiu a la finestra d’importació. A la part inferior de la finestra
d’importació teniu una llista amb diferents opcions d’importació. Si no
apareix, cliqueu el botó Options (vegeu el punt 1 de la figura 1.92) per fer-la
visible.

3. Trieu una de les opcions disponibles:

• Footage. Combina totes les capes i importa l’arxiu com una imatge
única acoblada (com si fos una imatge fixa).

• Composition. Importa cada capa per separat; la dimensió de cadascu-
na de les capes coincideix amb la dimensió del document d’Illustrator.

• Composition - Retain Layer Sizes. Importa cada capa per separat amb
les dimensions originals de la capa, de manera que cada una té el seu
punt d’ancoratge al centre del gràfic. Aquesta opció sol facilitar les
transformacions que s’apliquen a cada capa.

4. Cliqueu Open per acceptar.

Figura 1.92. Opcions d’importació d’un arxiu d’Illustrator

After Effects afegeix diversos elements al panell Project (seguiu la numeració de
la figura 1.93):

1. Una composició de les mateixes dimensions que l’arxiu d’Illustrator, amb
les capes.

2. Una carpeta que conté un element per a cada capa importada. El nom dels
elements tenen una estructura nomCapa/nomArxiu.ai.
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Figura 1.93. Elements d’un arxiu d’Illustrator importat
per capes

La cadència de fotogrames de la composició serà la mateixa que la de l’última
composició creada. Per tant, tingueu present canviar-la, en cas necessari, als
ajustaments de la composició.

Tot i que a Illustrator les imatges es generen com a gràfics vectorials, aquestes
es rasteritzen (es converteixen en píxels) quan s’importen a After Effects. Per
conservar la qualitat en ampliar un gràfic vectorial importat d’Illustrator és
necessari rasteritzar contínuament la capa o capes. Per rasteritzar contínuament
una capa cal que activeu, al Timeline, el commutador Continuously Rasterize
(vegeu el punt 1 de la figura 1.94) per a cada capa que ho requereixi.

Figura 1.94. Rasteritzar contínuament

1.4.7 “Agrupar” capes: associació i precomposició

A vegades necessitem generar animacions força elaborades, on cal construir una
jerarquia per animar diverses capes de forma aïllada, però de manera que, a més,
unes capes en segueixin unes altres, o bé tractar múltiples capes com un objecte
complex. Tot i que a After Effects no es poden agrupar les capes al Timeline
en carpetes, hi ha alternatives: amb l’associació de capes, l’animació d’una capa
pot influir en altres capes, mentre que la precomposició de capes permet agrupar-
ne diverses, juntament amb les seves animacions i efectes, en una composició, i
tractar el resultat com una sola capa.
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Associar capes

L’associació de capes o parenting permet enllaçar una capa amb una altra de la
mateixa composició, de manera que, un cop s’ha establert el vincle, les animacions
aplicades a la primera afecten de la mateixa manera la segona. Amb aquesta
tècnica podeu associar tantes capes secundàries o filles a una capa primària
o mare. Qualsevol canvi de posició, escala i/o rotació fet a la capa primària
resultarà en el mateix canvi en la capa secundària.

Algunes consideracions que cal tenir en compte quan associeu capes:

• Una capa només pot ser capa secundària d’una única capa primària, però
pot ser primària de qualsevol nombre de capes de la mateixa composició.

• Les capes secundàries es poden animar de manera independent de la seva
capa primària.

• L’associació només afecta les propietats de transformació bàsica tret de
l’opacitat: posició, escala i/o rotació. Els efectes aplicats a una capa
primària no queden associats a les seves capes secundàries.

Per poder associar una o més capes cal que la columna Parent & Link sigui visible
al Timeline. Si no hi apareix, afegiu-la clicant amb el botó dret del ratolí sobre la
capçalera de les columnes del Timeline (vegeu la figura 1.95) i trieu Columns >
Parent & Link.

Figura 1.95. Mostrar columna ‘Parent & Link’

Per associar capes, utilitzeu un d’aquests mètodes:

• Cliqueu el menú desplegable de la capa que voleu que sigui secundària i
trieu el nom de la capa que actuarà com a primària (vegeu la figura 1.96, en
què la capa #2 “Lorem ipsum” serà la capa primària i la capa #1 “dolor sit
amet”, la secundària).

• Cliqueu la icona en forma d’espiral, anomenada pick whip, de la capa que
voleu que sigui secundària i, sense deixar anar, arrossegueu fins al nom de
la capa que actuarà com a primària (vegeu la figura 1.97, en què la capa
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#2 “Lorem ipsum” serà la capa primària i la capa #1 “dolor sit amet”, la
secundària).

Figura 1.96. Associar capes mitjançant el menú desplegable

Figura 1.97. Associar capes mitjançant el ‘pick whip’

Per eliminar l’associació, cliqueu el menú de la capa secundària i trieu None, a
la part superior de la llista.

En ocasions us podeu trobar que no està clar quina capa és l’adequada perquè faci
de capa primària: per exemple, quan totes les capes tenen alguna animació que
no voleu que les secundàries heretin. En aquest i molts altres casos és convenient
utilitzar un objecte nul. Els objectes nuls o, simplement, nuls, són capes invisibles
que no s’exporten i que tenen les propietats de transformació d’una capa visible,
com posició, rotació i escala.

Per crear un objecte nul, accediu al menú Layer > New > Null Object. El nul
apareix al panell Composition en forma de contorn d’un quadrat amb el punt
d’ancoratge a la seva cantonada superior esquerra (vegeu la figura 1.98). Un cop
creat, situeu-lo allà on calgui, associeu-hi les capes que vulgueu i animeu el nul.

Figura 1.98. Objecte nul
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Precompondre capes

Precompondre és el procés d’agrupar una sèrie de capes en una nova composició
d’After Effects. Seria el més semblant a agrupar capes en carpetes. Agrupant les
capes d’aquesta manera podreu transformar-les i/o animar-les com si fos un únic
objecte. Aquesta acció, a més, permet alliberar espai a la línia de temps, facilitant
la navegació en projectes amb desenes o centenars de capes.

Per precompondre, és a dir, crear una precomposició (o, simplement, precomp),
seguiu aquests passos:

1. Seleccioneu les capes que voleu precompondre.

2. Al menu Layer trieu Pre-compose. . . o, clicant amb el botó dret del ratolí
sobre una de les capes seleccionades, trieu Pre-compose. . . del menú
contextual.

3. A la finestra Pre-compose. . . (vegeu la figura 1.99) doneu un nom a la
precomposició i definiu-ne les característiques.

Figura 1.99. Precompondre

Un cop es precompon una o més capes, aquestes s’ubiquen en una nova composició
que substitueix les capes en la composició original; apareix com un nou element
al panell Project i com una capa al Timeline, on funciona com qualsevol altre
capa visible: podeu transformar-la, animar-la i/o reutilitzar-la en una o més
composicions.

També podeu imbricar composicions afegint una composició ja existent des del
panell Project a dins d’una altra composició al Timeline, com si fos un element de
vídeo importat.

Si feu canvis a una precomp o composició imbricada, s’actualitzarà a totes les
composicions en què s’utilitzi: si feu doble clic sobre la capa de precomposició,
aquesta s’obre en una nova pestanya al Timeline, de manera que hi podeu fer
modificacions que es veuran reflectides a la composició que la conté. Per exemple:
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’Lower third’

Un lower third és un tipus de
gràfic o rètol sobreimprès a un

vídeo, situat a la zona inferior de
la pantalla, per identificar un

entrevistat o aportar altre tipus
d’informació.

si en una composició ‘A’ precomponeu tres capes en una precomp ‘B’ i feu canvis
a la precomp ‘B’, els canvis també es veuran a la comp ‘A’.

La imbricació (nesting, en anglès) és la inclusió d’una composició dins
d’una altra. La composició imbricada, anomenada precomposició o
precomp, apareix com una capa de la composició principal.

1.4.8 Guies i alineació

After Effects disposa d’una sèrie d’eines i guies que ens poden ajudar a l’hora de
generar grafismes i retolacions, com ara lower thirds.

A l’hora de preparar els nostres projectes hem de considerar en quin tipus de
pantalla es reproduiran. Els televisors no solen mostrar la totalitat de la imatge,
sinó que en retallen una part; depenent del model o la seva antiguitat el retall
pot ser més o menys gran. Altres tipus de dispositius, com ara tauletes o mòbils
tendeixen a mostrar la totalitat de la imatge.

Tot i això, programes d’edició i postproducció solen disposar de guies, anomena-
des zones segures, àrees segures, o marges de seguretat per assegurar que el
text i la informació més important apareixen en qualsevol dispositiu. I si sabeu
del cert que el dispositiu no retalla, segueix sent recomanable utilitzar-les com a
referència per evitar que el text toqui les vores, i per deixar que “respiri”.

Per activar les guies Action/Title Safe a After Effects, cliqueu el botó Grid and
Guides Options (opcions de graella i guies, vegeu la figura 1.100) i trieu l’opció
Action/Title Safe. Apareixen diversos indicadors de marges segurs (seguiu la
numeració de la figura 1.100):

1. Action-Safe zone. Qualsevol acció o text que quedi fora d’aquest marge
podria quedar retallat si el contingut es visualitza en un televisor. Heu de
mantenir elements visuals importants dins d’aquesta zona.

2. Title-Safe zone. Defineix l’àrea límit recomanada on posar el text.

3. Center-cut Action-safe zone. Qualsevol acció o text que quedi fora d’aquest
marge podria quedar retallat si es mostra contingut d’alta definició (HD) en
un televisor de definició estàndard (SD).

4. Center-cut Title-safe zone. Defineix l’àrea límit recomanada on posar el text
per a contingut d’alta definició (HD) que s’hagi de mostrar en un televisor
de definició estàndard (SD).
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Figura 1.100. Zones segures

Des del botó Grid And Guides Options també podeu activar i desactivar la
visualització d’altres tipus de guies: el Grid (graella) i el Proportional Grid
(graella proporcional) us poden ajudar a organitzar els elements; i els Rulers
(regles) us permetran generar Guides (guies) per alinear elements. Per generar
una guia, cliqueu i arrossegueu des de qualsevol dels regles; per eliminar una
guia, cliqueu-la amb l’eina de selecció i arrossegueu-la cap als regles.

Des del menú View (vegeu la figura 1.101) també podeu accedir a aquestes
mateixes opcions i més, com ara bloquejar guies (Lock Guides), eliminar totes
les guies (Clear Guides) o que els elements s’imantin a les guies o a les graelles
graelles (Snap to Guides i Snap to Grid, respectivament).

Figura 1.101. Menú ’View’
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Podeu configurar les opcions per a les graelles i guies al menú After Effects CC
> Preferences > Auto-Save. . . (Mac), o al menú Edit > Preferences > Auto-Save. . .
(Windows), com podeu veure a la figura 1.102:

Figura 1.102. Preferències de graelles i guies

Igual que altres programes d’Adobe, com Photoshop i Illustrator, After Effects
disposa d’un panell d’alineació que permet alinear i distribuir elements. Accediu
a aquest panell (vegeu la figura 1.103) des del menú Window > Align. Podeu
alinear ràpidament una o més capes a la composició si trieu Composition al menú
desplegable (punt 1) o bé alinear diverses capes si hi trieu Selection. A més teniu
diverses opcions per distribuir tres o més capes de forma vertical i horitzontal.

Figura 1.103. Panell ‘Align’

Vegeu, en aquest videotutorial, un exemple de com crear i animar elements gràfics
i text:

https://player.vimeo.com/video/360249842

https://player.vimeo.com/video/360249842
https://player.vimeo.com/video/360249842
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1.5 Treballar en un entorn en 3D

De manera predeterminada, les capes a After Effects són planes: tenen
coordenades de posició X i Y que permeten situar-les horitzontalment i
verticalment a la composició, respectivament. Tot i que no es pot considerar
After Effects com un programari en 3D, ja que no s’hi poden modelar objectes,
sí que disposa d’eines i tècniques que permeten crear escenes d’aparença
tridimensional. Així, es poden distribuir capes en 3D en un espai virtual
mitjançant les vistes 3D, crear i animar càmeres virtuals, jugar amb les propietats
de la llum per emetre ombres, o utilitzar els diferents renderitzadors de 3D per
afegir opcions de geometria.

1.5.1 Vistes 3D

De forma predeterminada, el panell Composition mostra una única vista, però te-
niu l’opció d’establir el visor perquè inclogui una o més visualitzacions ortogonals
fixes i/o de perspectiva per poder veure les capes en 3D des de diversos angles. Les
visualitzacions ortogonals mostren la posició de capes 3D en la composició, però
no mostren perspectives. Aquestes visualitzacions són útils per previsualitzar i
col·locar elements en una escena 3D.

Podeu especificar les vistes des del menú desplegable Select View Layout (vegeu
el punt 1 de la figura 1.104). Els triangles blaus a les cantonades d’una vista (punt
2 de la figura 1.104) indiquen quin és el visor actiu, i cada visor mostra una etiqueta
indicant quina vista està seleccionada (punt 3 de la figura 1.104).

Figura 1.104. Seleccionar vistes 3D

També podeu canviar la vista d’un visor: activeu el visor clicant-hi a sobre i
trieu una vista del menú desplegable 3D View (vegeu el punt 1 de la figura 1.105).
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Figura 1.105. Canviar de visor 3D

1.5.2 Capes 3D i l’espai 2,5D

De manera predeterminada After Effects treballa amb capes planes que no tenen
profunditat; només tenen amplada i alçada. Per convertir una capa en 3D cal
que activeu, al Timeline, el commutador 3D Layer (vegeu el punt 1 de la figura
1.106) per a cada capa que ho requereixi.

Figura 1.106. Convertir una capa en 3D

Un cop s’ha convertit una capa en 3D, aquesta obté noves propietats de transfor-
mació (vegeu la figura 1.107):

• Les propietats Punt d’ancoratge, Posició i Escala tenen un nou paràmetre,
corresponent a la coordenada Z. Tot i que l’escala té un valor per a Z, aquest
no suposa cap canvi per a la capa, ja que la capa en si és plana, com si fos
un full de paper.

• La propietat Rotació s’ha convertit en tres propietats separades, una per cada
eix.

• S’ha afegit una nova propietat: Orientació. Aquesta propietat serveix, com
el seu nom indica, per orientar la capa. Fixeu-vos que el seu valor es
representa en graus per a X, Y i Z, respectivament, en lloc de revolucions i
graus com en la propietat rotació. Així, si voleu fer que un element en 3D
giri entorn a un eix un nombre determinat de voltes, haureu d’animar una
de les propietats de Rotació (en X, Y o Z) en lloc de l’Orientació.
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Figura 1.107. Opcions de transformació d’una capa 3D

Amb aquestes opcions de transformació podeu situar i desplaçar una capa en
l’espai 3D. Així, si situeu diverses capes en diferents profunditats en l’eix Z i
després animeu una càmera virtual, aconseguireu donar aparença de 3D a la vostra
composició. Aquesta tècnica es coneix com a 2,5 D, dimensió dos i mig, o pseudo-
3D.

Podeu transformar una capa 3D numèricament al Timeline, o podeu utilitzar
el controlador al visor Composition; el punt d’ancoratge s’actualitza per mostrar
que la capa és 3D (vegeu el punt 1 de la figura 1.108): apareixen fletxes de
color vermell, verd i blau per a indicar els tres eixos X, Y i Z, respectivament.
Si, amb l’eina de selecció activa, apropeu el cursor a les fletxes, apareix una
lletra a la cantonada inferior dreta del cursor per indicar en quin eix realitzareu
el desplaçament quan cliqueu i arrossegueu.

Figura 1.108. Punt d’ancoratge d’una capa 3D

A la figura 1.109 podeu veure el sistema de coordenades que utilitza After Effects:
desplaçar una capa en l’eix Z amb valors positius la situa més enrere en relació
amb els altres elements, mentre que donar-li un valor negatiu la situa més endavant.
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Figura 1.109. Sistema de coordenades
d’After Effects

Tingueu en compte, a més, que un cop s’ha convertit una capa en 3D i s’ha
desplaçat en l’eix Z, la jerarquia vertical del Timeline pot no ser l’esperada. Fixeu-
vos en l’exemple de la figura 1.110: tot i que al Timeline el rectangle de la capa
#1 queda per sobre del text de la capa #2, al visor el text queda per davant del
rectangle. Això es deu a que la coordenada de posició Z del rectangle té un valor
positiu de 150 píxels (punt 1) i, per tant, queda darrere del text, que té un valor
menor (punt 2). Ho podeu veure representat a les vistes Superior (Top) i Dreta
(Right), on el rectangle està representat de color blau (punt 3) i el text de color
vermell (punt 4).

Figura 1.110. Capes 3D i jerarquia del ‘Timeline’

1.5.3 Càmeres

A After Effects podeu generar càmeres virtuals que us permetran veure les capes
3D des de qualsevol angle i distància, de la mateixa manera que ho faria una
càmera del món real. Si bé podeu situar i animar capes en l’espai 3D, sovint
és més fàcil moure una càmera a través de l’escena.
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Podeu crear una càmera des del menú Layer > New > Camera. . . . Apareix la
finestra de configuració de càmera (seguiu la numeració de la figura 1.111):

1. Type. Trieu entre els dos tipus de càmeres disponibles: One-Node Camera
(càmera d’un node) o Two-Node Camera (càmera de dos nodes). La
diferència principal radica en la seva orientació: una càmera d’un node
gira sobre el seu propi eix, mentre que una càmera de dos nodes té un punt
d’interès i gira al voltant d’aquest punt.

2. Preset. Configureu el tipus de càmera triant un ajustament predeterminat
de la llista. Els presets es denominen segons la distància focal i cada un
d’ells emula el comportament d’una càmera física amb una lent d’una certa
distància focal. Així, triar un preset de la llista també estableix els valors de
la resta de propietats (Angle of View, Zoom...). Si ho preferiu, podeu crear
una càmera personalitzada especificant directament valors per a qualsevol
d’aquestes propietats.

3. Name. En una composició hi pot haver múltiples càmeres. Doneu un nom
a cada càmera que genereu, per distingir-les.

Figura 1.111. Configuració d’una càmera virtual

Un cop configurada la càmera, cliqueu OK. Apareix una nova capa de càmera
al Timeline (vegeu el punt 1 de la figura 1.112) i una icona de càmera als visors.
En l’exemple de la figura 1.112 podeu veure, en concret, la icona d’una càmera
de dos nodes: la càmera (identificada en color vermell) i el seu punt d’interès
(identificat en color verd). Fixeu-vos, a més, que un dels visors té seleccionada la
vista Custom View 1 (punt 2), amb una vista de perspectiva que permet tenir una
referència d’on es troben els diferents elements de la composició i les relacions
entre ells. És recomanable que un dels visors sempre tingui seleccionada la vista
Active Camera (punt 3) per veure el resultat final.
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Figura 1.112. Càmera virtual

Podeu transformar una càmera numèricament al Timeline (vegeu el punt 1 de la
figura 1.113), o bé mitjançant el controlador al visor Composition (punt 2), igual
que mouríeu o giraríeu una capa. Necessiteu tenir la càmera seleccionada perquè
apareguin els seus controladors.

Figura 1.113. Transformar una càmera

També podeu transformar una càmera utilitzant les eines de càmera (vegeu la
figura 1.114) a la vista Active Camera:

• Orbit Camera. Amb una càmera d’un node, aquesta eina gira la càmera
com si féssim una panoràmica des d’un trípode. Amb una càmera de dos
nodes, aquesta eina orbita la càmera al voltant del punt d’interès.

• Track XY. Desplaça la càmera i el punt d’interès (en cas de ser una càmera
de dos nodes) al llarg dels eixos X i Y.

• Track Z. Desplaça la càmera al llarg de l’eix Z.
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• Unified Camera. Combina les tres eines anteriors en una única eina, de
manera que podeu utilitzar el ratolí per activar-ne una o altra:

– Clicar el botó esquerre del ratolí activa l’eina Orbit Camera.
– Clicar el botó dret del ratolí activa l’eina Track Z.
– Clicar el botó central o rodeta del ratolí activa l’eina Track XY.

També podeu utilitzar aquestes mateixes eines en altres vistes que no siguin
l’Active Camera per ajustar-les.

Figura 1.114. Eines de càmera

A més, podeu modificar i animar opcions avançades d’una càmera. Per exemple,
podeu controlar la profunditat de camp per crear efectes de càmera més realistes:
al Timeline, expandiu les opcions de la càmera (punt 1 de la figura 1.115), trieu
On per a la propietat Depth of Field (punt 2) i modifiqueu les propietats Focus
Distance, Aperture i Blur Level (punt 3) per definir la zona enfocada així com el
nivell de desenfocament per a la zona desenfocada.

Figura 1.115. Modificar la profunditat de camp d’una càmera

1.5.4 Llums

A After Effects podeu generar llums per il·luminar capes 3D i/o emetre ombres.
A la figura 1.116 podeu veure els quatre tipus de llums disponibles (en vermell, la
icona de la llum; en verd, el seu punt d’interès):

1. Spot. Emet llum a partir d’una font limitada per un con, com una llanterna.

Profunditat de camp

La profunditat de camp fa
referència a la zona compresa
entre el punt nítidament enfocat
més proper i el punt nítidament
enfocat més llunyà.
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2. Point. Emet llum omnidireccional il·limitada, semblant als raigs que emet
una bombeta.

3. Parallel. Emet llum direccional il·limitada d’una font infinita, semblant a
la llum d’una font com el sol.

4. Ambient. Crea una llum que no té fonts i, per tant, no apareix cap icona de
llum al panell Composition ni la capa té propietats de transformació. Serveix
per aportar lluminositat general a l’escena. No projecta ombres.

Figura 1.116. Tipus de llums

Font: Adobe

Podeu crear una llum des del menú Layer > New > Light. . . . Apareix la finestra
de configuració de llums (vegeu la figura 1.117):

• Light Type. Trieu el tipus de llum.

• Color. Trieu el color de la llum.

• Intensity. Definiu la brillantor de la llum.

• Cone Angle. Establiu l’amplada del raig d’una llum de tipus Spot.

• Cone Feather. Definiu un percentatge per suavitzar les vores d’una llum de
tipus Spot.

• Falloff. Disponible per a tots els tipus de llums tret de l’Ambient, descriu
com la intensitat d’una llum disminueix amb la distància:

– None. La il·luminació no disminueix a mesura que augmenta la
distància entre la capa i la llum.

– Smooth. Indica una difuminació lineal suau que comença en el
radi especificat mitjançant la propietat Radius i s’estén la longitud
especificada mitjançant la propietat Falloff Distance.

– Inverse Squared Clamped. Indica una difuminació físicament precisa,
de manera que la llum disminueix amb la distància d’una manera més
realista.
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• Casts Shadows. Especifica si la font de llum fa que una capa projecti una
ombra. Si activeu aquesta casella podreu definir:

– Shadow Darkness, per establir el nivell de foscor de l’ombra.

– Shadow Difussion, per establir la suavitat d’una ombra. Com més alt
sigui el valor, més suaus seran les ombres que crea.

Figura 1.117. Propietats de les llums

Podeu modificar les propietats d’una llum utilitzant qualsevol d’aquests mètodes:

• Al Timeline, expandiu la categoria Light Options.

• Amb la capa de llum seleccionada, trieu el menú Layer > Light Settings. . .
per accedir a la finestra de configuració de llums.

• Feu doble clic sobre una capa de llum per accedir a la finestra de configura-
ció de llums.

Quan afegiu una llum a la composició no n’hi ha prou de definir les propietats
d’emissió d’ombres (Casts Shadows) de la llum, sinó que també cal configurar
les opcions de material de les capes de la composició (seguiu la numeració de la
figura 1.118):

1. Expandiu les opcions de material d’una capa 3D. Les capes 2D no disposen
d’aquesta categoria; si voleu que una capa rebi o emeti ombres, l’heu de
convertir en capa 3D.
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2. Especifiqueu si la capa emet ombres sobre altres capes:

• Off : la capa no emet ombres.

• On: la capa emet ombres.

• Only: la capa serà invisible però emetrà ombres.

3. Definiu la translucidesa de la capa (Light Transmission): si el seu valor
és 0%, cap llum traspassarà la capa i, per tant, emetrà una ombra negra;
un valor de 100% especifica que els colors de la capa que emet ombres es
projecten a la capa que rep l’ombra.

4. Especifiqueu si la capa accepta ombres projectades per altres capes. Si trieu
l’opció Only la capa serà invisible però rebrà ombres.

5. Especifiqueu si la capa accepta llums.

Figura 1.118. Opcions de material de les capes

1.5.5 Renderitzadors de 3D

After Effects disposa de tres motors de renderització que ofereixen diferents
opcions de processament del 3D:

• Classic 3D. És el motor de renderització predeterminat. Permet situar les
capes en l’espai 3D.

• Ray-traced 3D. Afegeix opcions de geometria a les capes 3D i permet, entre
d’altres, l’extrusió de capes de text i de capes de forma.
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• Cinema 4D. Afegeix opcions de geometria a les capes 3D i permet, entre
d’altres, l’extrusió de capes de text i de capes de forma. És un motor de
renderització més recent que el Ray-traced 3D i és l’opció recomanada per
extrudir capes 3D en la majoria d’equips.

Tot i que, en termes de funcionalitat, els motors de renderització Ray-traced 3D
i Cinema 4D són molt semblants, cada un d’ells ofereix funcions 3D addicionals
però limita altres funcionalitats. A la figura 1.119 podeu veure una comparativa
de les funcions addicionals (Enabled) i de les limitacions (Disabled) de cada un:

Figura 1.119. Comparativa dels motors de renderització Cinema 4D (esquerra) i Ray-traced 3D (dreta)

Cada composició pot tenir un motor de renderització diferent, fet que permet
aprofitar al màxim les diferents funcionalitats de cada tipus de renderitzador. A
més, es poden imbricar composicions amb diferents motors de renderització. Per
exemple, una composició amb renderitzador Cinema 4D pot estar imbricada en
una composició amb Classic 3D.

Per canviar el motor de renderització d’una composició, utilitzeu un d’aquests
mètodes:

• Amb la composició activa, accediu als ajustaments de la composició des del
menú Composition > Composition Settings. . . , o premeu la drecera de teclat
Command + K (Mac) o Control + K (Windows). Al panell 3D Renderer,
trieu el motor de renderització al menú desplegable Renderer (vegeu la
figura 1.120).

• Amb la composició activa, cliqueu sobre el botó de renderitzador actual
(punt 1 de la figura 1.121) per accedir directament al panell 3D Renderer
dels ajustaments de la composició i trieu el motor de renderització al menú
desplegable Renderer.

• Al Timeline, expandiu les opcions d’una capa 3D, cliqueu l’opció Change
Renderer (punt 2 de la figura 1.121) per accedir directament al panell 3D
Renderer dels ajustaments de la composició, i trieu el motor de renderització
al menú desplegable Renderer.



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 94 Tècniques de creació de gràfics i retolació

Figura 1.120. Triar un motor de renderització a la finestra d’ajustaments d’una
composició

Figura 1.121. Accedir a les opcions de motor de renderització

Un cop s’ha convertit una capa de text o una capa de forma en una capa 3D, podeu
generar extrusió donant un valor a la propietat Extrusion Depth (vegeu la figura
1.122).
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Figura 1.122. Generar extrusió a capes 3D

Els motors de renderització Cinema 4D i, especialment, Ray-traced 3D alenteixen
enormement, tant a l’hora de transformar i animar capes, com a l’hora de reproduir
i exportar la composició. Podeu triar entre diversos modes de previsualització
ràpida des del menú Fast Previews (punt 1 de la figura 1.123) per agilitzar el
workflow: les opcions permeten mostrar la màxima qualitat (Off (Final Quality))
i van reduint qualitat fins a només mostrar l’estructura (Wireframe). Si no
necessiteu alguna de les funcionalitats d’aquests renderitzadors, assegureu-vos de
treballar amb el motor de renderització Classic 3D.

Figura 1.123. ’Fast previews’

Vegeu, en aquest videotutorial, un exemple de com treballar en un entorn 3D:

https://player.vimeo.com/video/360249967

https://player.vimeo.com/video/360249967
https://player.vimeo.com/video/360249967
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Podeu llegir més
informació sobre

compressió, formats i
còdecs a l’apartat

“Característiques i formats
de vídeo” de la unitat

“Realització del muntatge i
postproducció”.

1.6 Exportació

Un cop s’ha completat la composició, podeu generar un arxiu, ja sigui de
distribució, per compartir o publicar a internet o altres plataformes, o bé un arxiu
d’alta qualitat per, per exemple, utilitzar en un programa d’edició. Podeu utilitzar
dos mètodes d’exportació:

• Mitjançant el panell Render Queue, o cua de processament, dins del mateix
After Effects, per exportar arxius d’alta qualitat o master.

• Mitjançant l’aplicació Adobe Media Encoder, que forma part de la família
Adobe Creative Cloud, per exportar arxius de distribució.

1.6.1 Exportar mitjançant el panell ‘Render Queue’

El panell Render Queue, o ‘cua de processament’, permet processar un o diversos
elements en lot: podeu afegir una única composició i processar-la, o bé podeu
afegir múltiples elements, configurar les seves opcions d’exportació, cada un amb
els seus propis ajustaments, i processar tot el contingut de la cua perquè After
Effects generi tots els arxius de sortida corresponents.

Per afegir a la cua de processament la composició activa al Timeline, utilitzeu
un d’aquests mètodes:

• Seleccioneu el menú Composition > Add to Render Queue.

• Seleccioneu el menú File > Export > Add to Render Queue.

Qualsevol d’aquestes opcions obre el panell Render Queue i afegeix la composició
a la cua. En aquest panell hi podeu configurar les opcions d’exportació, però també
fer un seguiment dels elements que estan a la cua i del procés d’exportació (seguiu
la numeració de la figura 1.124):

1. Ordre de processament. Podeu reorganitzar l’ordre de processament clicant
i arrossegant la composició cap amunt o cap avall en la llista.

2. Nom de la composició.

3. Status. Indica l’estat de processament d’una composició:

• Done: s’ha completat el procés d’exportació de l’element.

• Rendering: l’element està en procés d’exportació.

• Queued: l’element està a la cua, preparat per a l’exportació.

• Failed: l’element no s’ha processat correctament.
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• User Stopped: l’usuari ha aturat el procés d’exportació.

4. Controls per iniciar, pausar o aturar el processament.

5. Barra de progrés de l’exportació.

6. Informació sobre l’exportació de l’element actual.

7. Informació sobre l’exportació del lot actual.

Figura 1.124. Panell ’Render Queue’

Un cop afegit l’element a la cua d’exportació, n’heu de configurar les opcions de
processament:

1. Cliqueu sobre el nom de l’ajustament predeterminat (en blau, punt 1 de la
figura 1.125) per accedir a la finestra Output Module Settings.

2. A la finestra Output Module Settings ajusteu els següents paràmetres (seguiu
la numeració de la figura 1.126):

(a) Trieu el format per a l’arxiu de sortida. Per exemple: Quicktime,
seqüència d’imatges PNG, o AIFF. Les opcions disponibles poden
variar segons la plataforma en què treballeu (Mac o PC).

(b) Trieu el còdec: cliqueu el botó Format Options per accedir a una nova
finestra on podreu triar el còdec o altres opcions disponibles segons el
format que hàgiu triat prèviament.

(c) Trieu els canals que voleu exportar. En general us interessarà l’opció
RGB, però si voleu exportar amb transparència, seleccioneu l’opció
RGB + Alpha (és necessari haver triat un còdec que permeti l’exporta-
ció amb transparència, com ara Animation o Apple ProRes 4444).

(d) Activeu i modifiqueu, si ho necessiteu, les opcions per generar un arxiu
de sortida d’una mida diferent a l’original.

(e) Ajusteu les opcions de so.

3. Definiu una ubicació i un nom per a l’arxiu de sortida clicant sobre el nom
(en blau, punt 2 de la figura 1.125).

4. Afegiu a la cua de processament tantes composicions com necessiteu i
repetiu els passos anteriors per a cada un d’ells.

5. Inicieu la cua de processament clicant el botó Render (punt 3 de la figura
1.125).
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Figura 1.125. ’Render Queue’: configuració dels ajustaments d’exportació

Figura 1.126. Finestra ’Output Module Settings’

Un cop s’ha completat el processament d’un element de la cua, aquest queda al
panell Render Queue en estat Done. Tot i que no es pot tornar a processar un
element completat, pot resultar útil mantenir-lo a mode d’historial, o bé podeu
seleccionar-lo i esborrar-lo manualment.

1.6.2 Exportar mitjançant Adobe Media Encoder

Adobe Media Encoder és una aplicació dedicada a la compressió d’àudio i vídeo.
Es pot utilitzar com a aplicació autònoma si s’hi importen arxius directament, o
bé com a motor de codificació que permet gestionar exportacions des d’altres pro-
grames, com ara Premiere Pro o After Effects. En el cas d’After Effects, exportar
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mitjançant Adobe Media Encoder ofereix accés a ajustaments predeterminats que
no estan disponibles al Render Queue.

La interfície d’Adobe Media Encoder consta de quatre panells principals (seguiu
la numeració de la figura 1.127):

1. Media Browser. És un navegador que ens permet accedir als arxius del disc
dur i visualitzar-los.

2. Preset Browser. És un navegador que ens permet accedir a ajustaments
d’exportació predeterminats.

3. Queue. És aquí on s’afegeixen arxius, seqüències de Premiere Pro o
composicions d’After Effects, i on s’estableixen les opcions d’exportació:
format, còdec, nom i ubicació de l’arxiu de sortida.

4. Encoding. Permet seguir el progrés dels processaments en curs.

Figura 1.127. Interfície d’Adobe Media Encoder

Per afegir a la cua de processament d’Adobe Media Encoder la composició
activa al Timeline, utilitzeu un d’aquests mètodes:

• Seleccioneu el menú Composition > Add to Adobe Media Encoder Que-
ue. . . .

• Seleccioneu el menú File > Export > Add to Adobe Media Encoder Que-
ue. . . .

Qualsevol d’aquestes opcions obre el programari Adobe Media Encoder i afegeix
la composició a la cua. Per configurar les opcions d’exportació, seguiu aquests
passos (seguiu la numeració de la figura 1.128):

1. Accediu al menú desplegable Format (punt 1) i trieu un format de la llista.
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2. Accediu al menú desplegable Preset (punt 2) i trieu un ajustament predeter-
minat de la llista.

3. Si ho necessiteu, podeu personalitzar les opcions d’exportació, com ara
mida, còdec o bit rate, accedint a la finestra Export Settings: cliqueu sobre
el text blau de la columna Format (punt 3) o el de la columna Preset (punt
4).

4. Cliqueu sobre el nom (en blau, punt 5) i trieu un nom i una ubicació per a
l’arxiu de sortida.

5. Afegiu a la cua de processament tantes composicions com necessiteu i
repetiu els passos anteriors per a cada un d’ells.

6. Inicieu la cua de processament clicant el botó Start Queue (punt 6). Un cop
s’ha completat el processament d’un element de la cua, el seu estat canvia
a Done.

Figura 1.128. Adobe Media Encoder: configurar opcions d’exportació

1.7 Gestió de projectes

Un arxiu de projecte d’After Effects no emmagatzema els arxius de mitjans
importats, sinó que crea vincles que fan referència als arxius del disc dur. Si
aquests arxius s’eliminen, es mouen d’ubicació o se’ls canvia el nom, After Effects
perd el vincle. És per aquest motiu que heu de preparar un projecte quan hàgiu
de traslladar-lo, compartir-lo o arxivar-lo un cop finalitzat. After Effects utilitza
un procés denominat recopilació o compilació d’arxius per dur a terme aquesta
tasca. Quan es recopila un projecte, After Effects crea una nova carpeta i hi desa
el següent:

• Una nova còpia del projecte.

• Còpies dels arxius de mitjans, agrupats dins d’una carpeta anomenada
Footage.

• Un informe on s’especifiquen els fitxers, composicions, efectes i fonts
utilitzats al projecte.

Per recopilar un projecte seguiu aquest passos:
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1. Guardeu el projecte.

2. Seleccioneu el menú File > Dependencies > Collect Files. . .

3. A la finestra Collect Files (vegeu la figura 1.129):

(a) Trieu l’opció adequada del menú Collect Source Files (punt 1):
• All: recopila tots els arxius de mitjans del projecte, incloent-hi el

material no utilitzat.
• For All Comps: recopila tots els arxius de mitjans del projecte

utilitzats en qualsevol composició del projecte.
• For Selected Comps: recopila tots els arxius de mitjans del

projecte utilitzats en les composicions actualment seleccionades
al panell Project.

• For Queued Comps: recopila tots els arxius de mitjans del
projecte utilitzats en les composicions que es troben en l’estat
Queued al panell Render Queue.

• None (Project Only): copia el projecte en una nova ubicació sense
recopilar els arxius de mitjans del projecte. En cas que al projecte
només s’hagin utilitzat elements sintètics (sòlids, capes de forma
i/o text), aquesta serà l’única opció disponible.

(b) Cliqueu sobre el botó Comments (punt 2) per afegir informació perso-
nalitzada. Aquests comentaris apareixen al final de l’informe que es
genera durant la recopilació.

(c) Cliqueu el botó Collect. . . . S’obre una finestra on heu de donar un nom
i triar una ubicació per a la carpeta que contindrà els arxius recopilats.

El procés de recopilació serà més o menys ràpid depenent de la quantitat de
composicions i elements del projecte.

Figura 1.129. Finestra ‘Collect Files’

Un cop feta la recopilació, el que continua obert a After Effects és el projecte
original; si hi continueu fent canvis, aquests s’emmagatzemen amb el projecte
original i no amb la versió recopilada.
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Noms i versions

La gestió de projectes es
complica especialment perquè la
nomenclatura que utilitza Adobe
per a la suite de Creative Cloud
no coincideix amb la versió de

cada un dels seus programes. En
aquest enllaç trobareu una llista

amb les diverses versions d’After
Effects al llarg dels anys, amb la

seva data de llançament, nom i
versió: bit.ly/2kP5MZQ.

Sobre versions anteriors

No és possible guardar una còpia
des de la versió CC2018 a una

versió anterior a la CC2014. En
cas necessari, primer hauríeu de

crear una còpia triant Save a
Copy as CC (13), obrir el

projecte resultant en un After
Effects CC2014 i guardar per a
la versió principal anterior des

de la CC2014.

El procés de recopilació d’un projecte genera una carpeta que conté
duplicats de l’arxiu de projecte i dels arxius de mitjans agrupats dins
d’una carpeta anomenada Footage, i un informe amb informació relativa al
projecte. Aquest procés permet traslladar, compartir o arxivar un projecte
un cop finalitzat.

1.7.1 Guardar un projecte per a versions anteriors

Un arxiu de projecte d’After Effects és multiplataforma, és a dir, que es pot obrir
en un ordinador diferent, fins i tot si la plataforma no és la mateixa (Mac - PC). Tot
i això, un arxiu de projecte d’After Effects no és compatible amb versions anteriors
d’After Effects. Per exemple, si un projecte s’ha creat en la versió CC 2018 d’After
Effects, es pot obrir en la versió CC 2018 i posteriors, però en cap cas en versions
anteriors; si s’ha creat en la versió CC 2017, es pot obrir en la versió CC 2017 i
posteriors, però no en versions anteriors...

En cas que ho volguéssiu fer, com a possible “solució”, a After Effects podeu
guardar una còpia del projecte per a la versió principal anterior seguint
aquests passos:

1. Guardeu el projecte normalment des del menú File > Save o prement la
drecera de teclat Command + S i recopileu el projecte.

2. Trieu una opció del menú File > Save As (vegeu la figura 1.130):

• Save a Copy as CC (14). . . per guardar una còpia del projecte que es
pugui obrir en After Effects CC 2017 i posteriors.

• Save a Copy as CC (13). . . per guardar una còpia del projecte que es
pugui obrir en After Effects CC 2014 i posteriors.

Figura 1.130. Guardar un projecte per a versions anteriors

Vegeu, en aquest videotutorial, com exportar una composició a diferents formats
i com gestionar un projecte:

https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects#History


Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 103 Tècniques de creació de gràfics i retolació

https://player.vimeo.com/video/360250096

https://player.vimeo.com/video/360250096
https://player.vimeo.com/video/360250096
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