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Introducció

La història de la tècnica audiovisual és també la de la recerca de la màxima empatia
amb l’espectador perquè s’interessi pel relat i s’identifiqui amb els personatges.
Com que la humanitat sempre ha estat en constant mutació, la recerca tècnica
també està en constant canvi, amb la intenció d’acompanyar la sensibilitat de cada
instant.

La necessitat de perfeccionar i fer més complexa la narració audiovisual, per agra-
dar i interessar més l’espectador (amb l’horitzó de buscar la seva transformació),
actua com a procés de causa i efecte: ja no és suficient veure un seguit d’imatges
sense interrupció a temps real, ara es demana un nivell més profund de narració.

L’objectiu final de realitzar una peça audiovisual és que el públic la vegi. Per
poder arribar al màxim de persones possible entra en joc la promoció. Per realitzar
aquesta promoció hi ha dos sectors importants: els mitjans de comunicació i les
comunitats a Internet. Res serà més atraient que generar expectatives i interès
sobre la pel·lícula.

En el primer apartat, “Processos d’acabat en la postproducció, generació
del màster i control de qualitat”, veureu com el muntatge audiovisual es va
perfeccionant fins arribar a les tècniques més avançades i així arribar a un producte
final de màxima qualitat. La culminació del procés d’edició és preparar i mesclar
els components de les pistes de so. Amb el muntatge final ja acabat, o sigui, que ja
hem donat per finalitzat el muntatge de les imatges i del so, es pot iniciar l’última
fase de la postproducció: aplicació d’efectes, correcció de color, crèdits i, si fos
necessari, col·locació de rètols, integració d’animacions, etc. Atès que l’edició de
vídeo és un procés complicat, hi ha moltes coses que poden sortir malament amb la
pel·lícula final. També es veuran quins problemes i quines solucions apareixen en
el procés de muntatge, edició i postproducció que cal tenir en compte. Finalment,
es posarà a prova el producte final si compleix amb les expectatives de narrativa i
tècniques que es volien aconseguir.

En el segon apartat, “Adequació de les característiques del màster en els
diferents formats i tecnologies emprades”, veureu com la ràpida evolució
tecnològica del vídeo va propiciar que el concepte de com havia de ser el màster
de vídeo final anés variant a mesura que s’anava avançant tecnològicament. Per
tant, segons l’època en què ens trobéssim, i depenent de per a quina plataforma de
difusió estiguéssim treballant, els màsters de vídeo podien anar en suports físics
tan variats com les cintes Betacam, les cintes DVCam, DVD, DCP, etc., o ser
arxius de vídeo digitals, com en l’actualitat.

S’estudiarà com obtenir un arxiu màster o font per realitzar les diferents trans-
codificacions i obtenir arxius de vídeo adaptats en funció de les especificacions
tècniques demanades per cada sistema, canal o plataforma de difusió. També
es veurà en què consisteixen aquestes plataformes de distribució i les seves
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característiques. La promoció publicitària cada cop suposa una part més gran
de la inversió d’una pel·lícula. Per això també es detallarà quin és el material
promocional indispensable per donar a conèixer la vostra pel·lícula.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza els processos d’acabat en la postproducció del producte audiovisual,
reconeixent les característiques de l’aplicació de les normatives de qualitat als
diferents formats de registre, distribució i exhibició.

1. Detalla els fluxos de treball de la postproducció en processos lineals i no
lineals, analògics i digitals, de definició estàndard i d’alta definició, i valora
les característiques tècniques i prestacions dels suports i formats utilitzats
en el muntatge final.

2. Elabora i interpreta llistes, arxius i documents que asseguren la repetibilitat
del muntatge a partir d’originals de procedència diversa (cinta, telecine,
laboratori i arxius informàtics, entre d’altres).

3. Aplica al muntatge final, els processos tècnics de correcció de color i
etalonatge.

4. Realitza la conformació d’un producte audiovisual amb els mitjans originals
en suports fotosensibles, electrònics o informàtics, a partir de la informació
obtinguda de l’edició fora de línia (offline), i integra els efectes i altres
materials generats en plataformes externes.

5. Estableix un sistema per comprovar la integració dels materials externs en
el muntatge final, així com la sincronització i el contingut de les diferents
pistes de so.

6. Especifica les característiques de les principals normatives existents res-
pecte a referències, nivells i disposició de les pistes, als diferents formats
d’intercanvi de vídeo, així com a les característiques dels diferents sistemes
de so en ús per a exhibició/emissió, i la disposició de les pistes de so en les
còpies estàndard cinematogràfiques.

7. Detalla els sistemes de tiratge de còpies cinematogràfiques i d’exhibició.

8. Genera una cinta per a emissió, seguint determinades normes PPD (preparat
per a difusió o emissió), incorporant les claquetes i la distribució sol·licitada
de pistes d’àudio.

2. Adequa les característiques del màster del producte audiovisual als diferents
formats i tecnologies emprades en l’exhibició, valorant les solucions tècniques
existents per a la protecció dels drets d’explotació de l’obra.

1. Diferencia les característiques de les diferents finestres d’explotació dels
productes audiovisuals, especificant els formats de lliurament característics
de cada una d’elles
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2. Aplica, a un producte audiovisual, els paràmetres tècnics i els protocols
d’intercanvi relatius a la realització de duplicats, de còpies de seguretat i de
còpies per a exhibició cinematogràfica en suport fotoquímic i electrònic, de
còpies d’emissió per a operadors de televisió, per a descàrrega de continguts
a Internet, i per a la masterització de DVD o altres sistemes d’exhibició.

3. Selecciona el format idoni de masterització en funció de les perspectives
d’explotació del producte i especifica els processos i materials de producció
final per a cada canal de distribució.

4. Elabora la documentació tècnica per al màster i les còpies d’exhibició/emis-
sió, tant en format fotosensible, com electrònic i informàtic.

5. Realitza el procés d’autoria en DVD o un altre format, obtenint còpies per
a finalitats de verificació, avaluació, promoció i d’altres.

6. Valora l’aplicació a un producte audiovisual d’un sistema estandarditzat de
protecció dels drets d’explotació, segons les especificacions tècniques de
les tecnologies emprades per a la seva comercialització.

7. Prepara, classifica i arxiva els materials de so, imatge i infografia utilitzats
durant el muntatge, així com els materials intermedis i finals d’un projecte
audiovisual i les dades que constitueixen el projecte de muntatge, per
afavorir adequacions, actualitzacions i seguiments posteriors.

8. Elabora la documentació per a l’arxivament dels mitjans, metadades i dades
del projecte.
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La reacció del públic

Quan el públic estigui veient el
muntatge, és útil observar-lo.
Veure com va reaccionant al que
està veient, el seu llenguatge
corporal, també donarà
informació sobre el muntatge.

1. Processos d’acabat en la postproducció, generació del màster i
control de qualitat

La història de la tècnica audiovisual és també la de la recerca de la màxima
empatia amb l’espectador perquè aquest s’interessi pel relat i s’identifiqui amb
els personatges. Com que la humanitat sempre ha estat en constant mutació, la
recerca tècnica també canvia constantment, amb la intenció d’acompanyar la
sensibilitat de cada instant.

La necessitat de perfeccionar i fer més complexa la narració audiovisual, per agra-
dar i interessar més a l’espectador (amb l’horitzó de buscar la seva transformació),
actua com a procés de causa i efecte: ja no n’hi ha prou de veure un seguit
d’imatges sense interrupció a temps real, ara es demana un nivell més profund
de narració, un nivell on el muntatge audiovisual es va perfeccionant fins arribar a
les tècniques més avançades i així arribar a un producte final de màxima qualitat,
no només en edició d’imatge i so, sinó també en qualitat i acabat d’imatge, en més
capes de so, en l’aplicació d’efectes, en la creació de títols de crèdit...

1.1 Processos finals de muntatge i sonorització

Quan el muntador ha estat durant un llarg període de temps muntant una pel·lícula,
s’estableix una preocupant familiaritat amb el material. Això pot fer perdre
l’objectivitat sobre el muntatge.

Per avaluar aquest muntatge, i abans de passar a la fase final de la postproducció,
es recomana posar-lo a prova per conèixer la fluïdesa de la pel·lícula. Això s’ha
de fer perquè abans de treballar el so final i aplicar els efectes d’imatge el muntatge
ha d’estar finalitzat definitivament. Si no es fa, tornar enrere serà una tasca molt
complicada.

1.1.1 El muntatge afinat

Primer, després de deixar passar uns dies de repòs sense veure el material
i oxigenar la ment per recuperar la perspectiva, el muntador torna a fer un
visionament del muntatge. L’important aquí és mantenir el cap clar i mirar el
muntatge amb ulls d’un espectador que el veu per primera vegada. Podeu anar
prenent notes de tot allò que considereu necessari retocar o que no funcioni. En
funció de les notes preses, realitzareu les accions d’ajustament sobre el muntatge
que cregueu convenients.
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Podeu fer cas de les
opinions del públic, però
sempre sense perdre la

vostra idea original.

Segon, es passaria a realitzar una primera projecció amb un públic de confiança
(vegeu la figura 1.1). L’ideal és seleccionar com a màxim unes sis persones que
siguin capaces d’aportar opinions interessants. Abans de realitzar la projecció
és aconsellable explicar al públic que el que estan a punt de veure és una versió
sense finalitzar i que encara queda feina per fer tècnicament i que possiblement
encara falten coses com la música, sons... Pel que fa al so, com a mínim, és
recomanable que aquesta versió tingui els nivells de volum ben ajustats. Per a
un espectador és irritant que el volum pugi i baixi, i això pot ocasionar reaccions
negatives inconscientment.

Figura 1.1. Projecció de la pel·lícula amb un públic reduït

Font: Wipipedia

Un cop finalitzada la primera projecció és millor deixar que el públic parli i
escoltar tot el que hagi de dir i prendre nota si és necessari. És millor que el
muntador o el director no parlin gaire ni expliquin què es pretenia aconseguir
amb el que s’acaba de veure. Els aclariments només serveixen, en la majoria de
casos, per confondre. Del que es tracta és de recollir totes les observacions, saber
separar les interessants de les que no ho són i llavors fer els canvis que es creguin
convenients segons el vostre criteri.

Es denomina muntatge afinat, i no muntatge final, al resultat final del procés
d’edició. Se l’anomena així perquè potser encara hi haurà canvis menors i
ajustos per fer després de treballar el so en profunditat.

El so estimula la imaginació com cap altre factor, però moltes vegades es dedica
menys temps a treure’n un bon partit. Què passa quan ens despreocupem del so?
Doncs que n’hi ha prou amb una utilització deficient de les pistes de diàleg per
destruir l’atmosfera que s’ha creat amb les imatges. Així que val la pena aprendre
a treballar bé el so.

Per regla general, el so tendeix a canviar a mesura que es va treballant en el
projecte, per això cal assegurar-se que no es perd de vista la idea principal
mitjançant una revisió profunda del muntatge i del so que necessita.

Encara que el so estigui format per diversos elements (música, diàlegs, ambients i
efectes) en aquest moment del projecte el que s’ha de fer ja és tractar tots aquests
elements com un conjunt que formen una única banda sonora.
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Moltes vegades és útil fer un visionament de les imatges sense escoltar el so.
Llavors serà la pròpia ment la que vagi generant la idea del so que podria estar
escoltant. Això us ajudarà a crear la idea general del so que demana la pel·lícula
i d’una visió de conjunt.

El més important no és tenir una gran quantitat d’elements sonors per fer
bona una pista sonora, sinó que s’ha de treballar el so de manera que guiï la
ment i la mirada de l’espectador. Generalment, com més senzill i específic
és el so més efectiu és. Ha de respondre a les necessitats narratives de la
pel·lícula.

Molts dels sons que utilitzem en el muntatge seran els que es van gravar en directe
durant el rodatge, tant les veus com els sons ambient, però algunes vegades haurem
de recrear a l’estudi alguns efectes de so perquè sonin millor o més reals.

Una cosa que hem d’evitar són els clixés sonors. Proporcionar so a tot el
que apareix en pantalla pot ser excessiu. No tots els gats que passen per la
pantalla han de dir “miau”, ni totes les bicicletes han de fer sonar el timbre,
ni tots els pneumàtics grinyolen quan el cotxe gira, ni les tempestes comencen
instantàniament, ni el vent xiula sempre ni les portes fan sempre un cruixit.

1.1.2 La mescla de so

Després que la pel·lícula hagi arribat al muntatge afinat, la culminació del procés
d’edició és preparar i mesclar els components de les pistes de so. Cal esmentar
que el treball sobre el so i la seva barreja l’acostuma realitzar un tècnic de so
especialitzat en muntatge audiovisual. El muntador en cap ha de conèixer en
detall el treball amb el so. A més, també és necessari comptar amb un bon equip
informàtic i de so, com altaveus professionals, i això sol ser als estudis de so (vegeu
figura 1.2).

Figura 1.2. Taula de mescla de so

Font: Free-Photos (Pixabay)
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Abans de realitzar la mescla, hem de portar a l’estudi de so el muntatge
afinat amb la música ajustada, les pistes de diàleg dividides i col·locades
segons els seus punts d’entrada i sortida, els sons ambient ben completats
i els efectes sonors gravats i ajustats. Si falta algun element o es necessita
l’habilitat del tècnic de so per ajustar-lo, aquest pas es pot fer directament a
l’estudi de so.

Durant la mescla, el que hem de tenir en compte són les següents qüestions:

• Nivells de so: els volums de les diferents pistes entre si. El diàleg sol tenir
més volum que el so ambient, per exemple.

• Equalització: si fos necessari, netejar algunes pistes de possibles sorolls
perquè s’entenguin millor.

• Qualitat consistent: que les diferents pistes de so tinguin la mateixa
presència. Les diferent veus han d’apreciar-se igual per l’oïda, i el mateix
passa amb els ambients, els efectes i la música.

• Canvis de nivell: s’ha de vigilar que les entrades i sortides de les pistes de
so es produeixin sense brusquedat; podem utilitzar foses o encadenats de so.
O quan un so passa de primer pla a segon pla.

• Tractament del so: podem afegir efectes de so si és necessari.

Un cop feta la mescla de so, procedirem a exportar la pista completa de la banda
sonora final i passarem a fer el muntatge final. Per fer-ho substituirem tot el so
del muntatge afinat per la pista de la banda sonora i ajustarem algun detall del
muntatge si és necessari. Alguns ajustos de muntatge que poden sorgir serien,
per exemple, la durada d’algun pla ja que la música té un tempo determinat que
no es pot variar, ajustar la posició d’algun tall perquè sincronitzi amb el so...

1.2 Tècniques, procediments i fluxos de treball en l’acabat del
producte

Amb el muntatge final ja acabat, o sigui, quan ja hem donat per finalitzat el
muntatge de les imatges i del so i ja no es realitzarà cap canvi més, es pot iniciar
l’última fase de la postproducció: aplicació d’efectes, correcció de color, crèdits
i, si fos necessari, col·locació de rètols, integració d’animacions...

1.2.1 Estabilització de la imatge en programari d’edició de vídeo

De vegades pot ser que, per les condicions tècniques del rodatge, hi hagin imatges
que presentin tremolor. Això acostuma a passar quan la càmera no està ben fixada
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sobre el suport que la sosté, quan hi ha condicions meteorològiques extremes com
el vent, quan s’han transmès vibracions a través del terra on estava col·locada
la càmera o quan s’ha gravat “càmera en mà” sense un sistema d’estabilització
mecànica.

La majoria de programes d’edició de vídeo porten efectes d’estabilització
que, mitjançant una sèrie d’algoritmes, aconsegueixen uns resultats
sorprenents estabilitzant les imatges i minimitzant al màxim la tremolor.
Però, com és normal, l’arxiu original no ha de tenir grans vibracions, aquests
efectes són molt bons, però no miraculosos.

Estabilització de la imatge amb Adobe

Programes com Adobe Premiere i Adobe After Effects inclouen l’estabilitzador
de deformació. Funciona en la majoria dels clips de vídeo; només ha de complir
uns requisits per poder ser aplicat:

• El clip ha de tenir la mateixa dimensió que la seqüència en què es troba. Si el
clip de vídeo és més gran, hi haurà píxels que quedaran fora de la seqüència
i, per tant, l’efecte no tindrà accés, i se’ns mostrarà un missatge d’error.

• Si l’arxiu és més petit que la seqüència, hi haurà zones on l’efecte no trobarà
cap punt per analitzar i retornarà de nou l’anterior missatge d’error.

El procés per realitzar l’efecte d’estabilitzador de deformació és el següent:

1. Un primer pas, on analitza tots els fotogrames per segon del vídeo i
selecciona una sèrie de punts que han de romandre estables perquè la imatge
es vegi sense moviments o amb un moviment suavitzat depenent de les
opcions que li marquem. Un cop localitzats aquests punts, el programa els
va comparant fotograma a fotograma per detectar si s’han mogut de posició
un respecte a l’altre.

2. En el segon pas, l’efecte s’aplica a l’algoritme d’estabilització, que con-
sisteix a anar movent els fotogrames de posició perquè els punts tornin a
coincidir.

Aquests passos es fan en segon pla, és a dir, mentre s’estan executant podem
continuar editant sense haver d’esperar a que acabi. Després, podem aplicar
l’efecte:

• Amb Adobe Premiere. És tan fàcil com seleccionar el clip i anar a
la finestra “Efectes”. Seleccionar “Efectes de Vídeo > Distorsionar >
Estabilitzador de deformació.”

• Amb After Effects. S’ha de seleccionar la capa a la qual es vulgui aplicar
l’efecte i anar a “Efecte > Distorsionar > Estabilitzador de deformació
VFX”.
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Cada clip de vídeo és únic i per descomptat l’efecte tractarà a cada un d’una
manera diferent; l’ús de les opcions de l’efecte és essencial per obtenir el
millor resultat possible.

En el següent vídeo veureu un tutorial de com estabilitzar un vídeo amb Adobe
Premiere Pro:

https://www.youtube.com/embed/v7jWlI2Rm34?controls=1

I en el següent vídeo veureu un tutorial de com estabilitzar un vídeo amb Adobe
After Effects:

https://www.youtube.com/embed/XS8BWjRFAPI?controls=1

Estabilització de la imatge amb Final Cut Pro

El programa Final Cut Pro també inclou un efecte d’estabilització. És possible
suavitzar el material massa mogut d’un clip mitjançant la correcció de l’esta-
bilització, de l’efecte gelatina, o de tots dos. D’altra banda, amb Final Cut
Pro, la funció d’estabilització redueix el moviment, de manera que les parts
mogudes es reprodueixin amb més suavitat. Moltes càmeres de vídeo i càmeres
fotogràfiques inclouen sensors d’imatge de tecnologia CMOS que realitzen una
exposició progressiva de la imatge que estan gravant, en lloc de fer-la instantània.
Com a conseqüència, si la càmera es mou molt durant l’enregistrament, o si està
gravant a càmera ràpida, pot passar que la imatge es distorsioni. Això fa que la
imatge trontolli o es torci. Final Cut Pro disposa d’una funció de l’efecte gelatina
que ajuda a reduir aquesta distorsió del moviment.

Els passos per corregir un clip massa mogut o amb distorsió mitjançant l’efecte
gelatina són els següents:

1. Seleccioneu el clip a la línia de temps.

2. A la finestra de l’Inspector de vídeo on es mostra, desplaceu-vos cap avall
fins a les seccions Estabilització i “Efecte gelatina”.

3. Realitzeu qualsevol de les següents operacions:

• Per reduir el moviment: marqueu la casella Estabilització.
• Per reduir la distorsió: marqueu la casella Efecte gelatina.

https://www.youtube.com/embed/v7jWlI2Rm34?controls=1
https://www.youtube.com/embed/v7jWlI2Rm34?controls=1
https://www.youtube.com/embed/XS8BWjRFAPI?controls=1
https://www.youtube.com/embed/XS8BWjRFAPI?controls=1


Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 15 Processos per a l’acabat i generació del màster

Efecte càmera estàtica

Si seleccioneu InertiaCam, Final
Cut Pro analitza el material de
vídeo i, en funció dels resultats
de l’anàlisi, ofereix l’opció
“Mode de trípode”, que crea un
efecte de càmera estàtica
muntada sobre un trípode.

Per desactivar les funcions Estabilització o Efecte gelatina en un clip, anul·leu la
selecció de les seves caselles corresponents. També podeu afinar les correccions,
ajustant els paràmetres d’estabilització o de quantitat d’efecte gelatina. L’estabi-
lització té dues fases independents:

• Quan s’aplica la funció d’estabilització sobre un clip, Final Cut Pro analitza
els píxels de fotogrames successius per determinar la direcció del movi-
ment de la càmera.

• Durant la reproducció i la renderització, Final Cut Pro utilitza les dades
de l’anàlisi de moviment per aplicar un efecte de transformació a cada
fotograma, compensant el moviment de càmera.

Així mateix, Final Cut dona la possibilitat de realitzar l’estabilització mitjançant
tres mètodes:

• Automàtic: permet a Final Cut Pro triar el mètode d’estabilització més
adequat.

• InertiaCam: aplica una estabilització optimitzada per a material de vídeo
que contingui moviments de càmera com desplaçaments panoràmics i
zoom.

• SmoothCam: quan s’aplica l’estabilització sobre un clip, hi ha tres parà-
metres que permeten ajustar els nivells de conversió, rotació i escala de
l’estabilització de la imatge:

– Per ajustar el moviment a esquerra, dreta, amunt i avall d’un pla (eixos
X i Y): arrossegueu el regulador “Conversió suau”.

– Per ajustar la rotació al voltant del punt central de la imatge: arrosse-
gueu el regulador “Rotació suau”

– Per ajustar el moviment cap endavant o enrere de la càmera o la lent
(eix z): arrossegueu el regulador “Escala suau”.

El següent vídeo és un tutorial sobre com estabilitzar un vídeo amb Final Cut Pro
X:

https://www.youtube.com/embed/2n0ggdKdpSY?controls=1

1.2.2 Correcció de color

La correcció de color, també anomenada procés d’etalonatge, és el procés mit-
jançant el qual es tracta d’aconseguir l’aparença adequada d’una pel·lícula o vídeo

https://www.youtube.com/embed/2n0ggdKdpSY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/2n0ggdKdpSY?controls=1
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en funció de la narrativa que té. L’etalonatge digital es realitza amb un ordinador
i s’utilitzen programes de correcció de color específics que proporcionen tots els
controls sobre una cosa tan subjectiva com és la percepció del color. En el món de
l’audiovisual i en el cinema digital el retoc de color és imprescindible per garantir
la qualitat del resultat final.

És un procés molt important i determinant en l’acabat d’una pel·lícula. Als
ulls dels espectadors té connotacions psicològiques, és el que donarà l’aparença
d’acabat i de ser un producte d’alta qualitat, de qualitat professional.

Qualsevol vídeo que no tingui en compte el procés de correcció de color,
per molt bo que sigui, no serà mai vist com un producte de qualitat.

En el següent vídeo podeu veure com es transformen les imatges quan els
apliquem la correcció de color:

https://www.youtube.com/embed/n2eMWNfRKc8?controls=1

La qualitat de l’original

Si el vídeo original és de mala qualitat o ha patit molta pèrdua en la informació
de color, la seva correcció i manipulació es fa pràcticament impossible. Per tant,
el primer és conservar la màxima qualitat d’informació de color possible en tots
els passos del procés, més encara si tenim en compte que qualsevol procés de
correcció de color sol posar al límit la informació original.

Com més qualitat tingui el vídeo, més flexibilitat tindrem a l’hora de
manipular el color.

Tots els paràmetres influeixen en la qualitat de les imatges, des de l’objectiu de la
càmera fins al format de compressió utilitzat, el tipus de sensor...

Programes per a l’etalonatge digital

Fins no fa gaire temps l’etalonatge digital estava reservat a plataformes espe-
cialitzades i a sistemes de tractament de color molt avançats. Actualment la
correcció de color està pràcticament a l’abast de qualsevol persona, i gairebé tots
els programes d’edició de vídeo (Adobe Premiere Pro, Final Cut pro, Sony Vegas,
Avid...) compten en les seves funcionalitats amb eines necessàries per fer aquests
ajustos.

A aquestes eines se les anomena filtres o efectes, que s’apliquen sobre les pistes
de vídeo, i que, a través de paràmetres, permeten controlar certs aspectes de la

https://www.youtube.com/embed/n2eMWNfRKc8?controls=1
https://www.youtube.com/embed/n2eMWNfRKc8?controls=1
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correcció de color. Però hi ha altres programes independents als editors de vídeo
que s’utilitzen exclusivament per a la correcció de color. Alguns són:

• DaVinci Resolve: fabricat per Blackmagic; tot i que també pot editar, les
seves opcions de correcció de color i retoc d’imatge són de les més potents
del mercat. És compatible amb Windows i macOSX.

• Color: fabricat per Apple, és l’eina de correcció de color per a macOSX
compatible amb Final Cut Pro.

• Adobe SpeedGrade: fabricat per Adobe; en versió tant per a macOSX com
per a Windows.

Abans de procedir a la realització del retoc de color haurem de reflexionar
sobre quin aspecte o look volem que tingui el vídeo o la pel·lícula final.

És molt important establir uns criteris previs i uns objectius a obtenir. Per
exemple, el look cinematogràfic es caracteritza per unes certs paràmetres bàsics
no establerts, però sí comunament utilitzats per la majoria, que són:

• Contrast: els negres molt negres, els blancs sense arribar a cremar.

• Colors una mica dessaturats.

• Les ombres tendeixen cap al blau (color fred).

• Els llums tendeixen cap al taronja (color càlid).

Quan en el nostre vídeo o pel·lícula apareixen persones, l’altra norma indispensa-
ble a seguir és mantenir uns tons de pell que semblin naturals i creïbles (vegeu la
figura 1.3). Hem d’anar amb compte amb això, ja que si retoquem sense tenir-ho
en compte, pot ser que els nostres personatges semblin persones d’un altre planeta
o tinguin aparença malaltissa, per exemple.

Figura 1.3. L’abans i el després de la correcció de color

Font: Flickr
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El procés d’etalonatge (flux de treball)

Tant si fem la correcció de color en l’editor de vídeo o amb programes indepen-
dents, en el procés per a la realització de l’etalonatge digital cal seguir bàsicament
tres passos i és molt important que es facin per ordre:

1. Correccions primàries: en aquesta primera fase del procés es realitzen
ajustaments bàsics com la lluminositat, l’ajust de contrast i la correcció de
dominants dels plans. Es tracta de deixar la imatge neutra i en els seus
millors paràmetres de llum, color i contrast.

2. Correccions secundàries: en aquest pas, s’efectuen les correccions més
específiques i concretes, només en parts de la imatge, per exemple es can-
vien colors molt concrets, o es donen dominants a zones molt determinades
de la imatge. Les eines més utilitzades en aquest pas són les màscares, eines
de selecció de colors i els trackers.

3. Filtres i efectes: finalment, un cop realitzades totes les correccions necessà-
ries en els passos anteriors, es passa a donar a cada seqüència el look desitjat
d’acord amb les exigències narratives de cada seqüència. Aquesta és una de
les parts més complicades i subjectives del procés, ja que no tots veiem o
entenem de la mateixa manera les subtils diferències o dominants de color.

En qualsevol cas, les correccions de color realitzades han de passar sempre
desapercebudes i en tot moment han de potenciar la narrativa de cada
seqüència.

En el següent enllaç podreu veure un tutorial de vídeo on s’explica com realitzar el
procés d’etalonatge per aconseguir el film look desitjat amb el programa DaVinci
Resolve:

https://www.youtube.com/embed/6OogjC7-jbo?controls=1

Eines

Les eines de treball en la correcció de color ens ajuden a manipular els paràmetres
de color, contrast i lluminositat de les imatges, i hem d’estar familiaritzats
amb el seu funcionament, ja que són els únics elements que proporcionaran una
informació objectiva de les característiques de color de les imatges. Bàsicament,
comptem amb eines de dos tipus. D’una banda, hi ha les que ens permeten
visualitzar objectivament la informació de lluminositat, color i contrast (Parades,
Vectorscope, histogrames) i, de l’altra, aquelles eines que ens permeten manipu-
lar aquesta informació de color de les imatges (rodes de color, corbes de nivells).

https://www.youtube.com/embed/6OogjC7-jbo?controls=1
https://www.youtube.com/embed/6OogjC7-jbo?controls=1
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Les eines per manipular són:

• Rodes de color: les rodes de color s’utilitzen per corregir o donar domi-
nants a les imatges; solen tenir controls de color, saturació i lluminositat.
Normalment hi ha una roda de color per a les ombres, una altra per als tons
mitjans i una altra per a les llums (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Rodes de color

• Corbes de nivells: les corbes de nivells permeten ajustaments més fins de
la lluminositat i contrast de la imatge, normalment es disposa d’una corba
per a cada color primari i una altra corba per a la lluminositat general de
tots els colors de la imatge (vegeu la figura 1.5).

Figura 1.5. Corbes de nivells

I les eines per visualitzar són:

• Parade o corbes de lluminositat: els parades ens mostren la informació
en tant per cent de la lluminositat de les imatges, de manera que el 0% és
el negre i el 100% és el blanc. Podem visualitzar parades de lluminositat
generals o bé visualitzar la lluminositat de cada un dels colors primaris
(vermell, verd i blau) (vegeu la figura 1.6).
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Figura 1.6. Parade

• Vectorscope: el vectorscope ens dona informació dels colors que apareixen
a la imatge i de la seva saturació. Com el seu nom indica ens mostra
mitjançant vectors la informació de color del senyal de vídeo de la imatge,
de manera que l’angle ens informa del color que és i la seva longitud la
saturació (vegeu la figura 1.7).

Figura 1.7. Vectorscope

1.2.3 Sistemes de monitoratge: compensar les diferències entre els
diferents mitjans

Per què els colors no es veuen igual en diferents dispositius? És un error comú
pensar que tots els dispositius electrònics han de mostrar els mateixos colors,
sobretot si són de la mateixa marca i el mateix model. Això no sol ser així.
Podem explicar-ho amb un senzill experiment: si es mira la mateixa imatge en dos
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monitors diferents, un al costat de l’altre, hi ha almenys un 95% de probabilitats
que les imatges no es vegin igual, i és probable que es trobi en una situació com
la de la figura 1.8. Els monitors poden ser de la mateixa marca i del mateix model
o ser diferents, però, per molt que siguin idèntics, sempre presentaran mínimes
diferències.

Figura 1.8. Colors diferents en dispositius del mateix tipus

Font: Valiphotos (Pixabay)

Un altre cas en què s’observa aquest fenomen és quan es compra un televisor nou.
La majoria de les persones van a una gran botiga d’electrònica i opten per un dels
televisors exposats. Comparen les imatges que estan veient i trien el que té els
colors o la qualitat d’imatge que més els atrau. Aquest mateix principi s’aplica a
monitors, projectors i molts altres aparells. No obstant això, us heu plantejat quina
és la veritable causa que la mateixa imatge es vegi diferent encara que procedeixi
de la mateixa font?

Bé, hi ha tres causes principals per les quals els colors reproduïts en dispositius
diferents es veuen molt diferents:

• La primera causa serien els retocs en els ajustos de color que es poden
aplicar al menú de paràmetres intern del televisor.

• La segona causa seria la teoria de la barreja de colors que hi ha darrere de
cada tipus de dispositiu és diferent.

• La tercera té a veure principalment amb la variació derivada de la producció
en massa.

Segons la teoria de la barreja de colors, hi ha dues maneres de mesclar-los. Una
és utilitzar el color de la llum i, l’altra, és utilitzar pigments. El sistema que
s’utilitza per reproduir imatges audiovisuals de forma digital i visualitzar-les en
monitors, càmeres o projectors és el color llum. La figura 1.9 il·lustra l’ús de les
llums blava, verda i vermella (RGB) per barrejar colors. També mostra que en
barrejar llum blava, verda i vermella, s’obté llum blanca. En barrejar llum verda i
vermella, s’obté llum groga, mentre que, en barrejar llum blava i vermella, s’obté
llum magenta. Com que es pot crear blanc sumant a parts iguals la llum blava,
verda i vermella, anomenem aquest mètode síntesi additiva del color.
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Figura 1.9. Ús de llum de colors
RGB per barrejar els colors

Font: Wikipedia

La tercera causa per la qual veiem canvis de color en diferents dispositius és la
variació provocada per la producció en massa. A la figura 1.10, veiem com
a exemple un monitor del qual es fabriquen moltes unitats i on es mostren els
components principals d’un panell de monitor. Hi ha almenys deu capes diferents
de components per crear un sol panell. Els components principals que més
afecten els colors són els següents:

1. Polaritzador vertical

2. Substrat de vidre amb elèctrodes TFT

3. Cristall líquid (LC)

4. Substrat de filtres de color

5. Polaritzador horitzontal

6. Retroil·luminació

Figura 1.10. Components principals d’un panell LCD

Font: Wikipedia

A causa del procés de fabricació i el material, poden esperar-se petites variacions
de cada capa de components en els mètodes de producció en massa. La variació sol
ser del 5% per component aproximadament perquè es produeixi de forma ràpida
i a un preu raonable.
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Suposem que es redueix la variació en el control de qualitat a un 2% per a cada
component utilitzat. Amb 10 capes de components, la variació de la consola
pot arribar fàcilment fins a un 15%-20%. Per això, quan la fàbrica utilitza els
panells directament sense ajustar-los ni calibrar, els colors seran molt diferents en
les diferents unitats. Això és el que sol succeir amb els monitors, els projectors i
els televisors.

Les tres causes per les quals els colors es veuen diferents en diferents
dispositius són: que cada fabricant té la seva pròpia preferència quant a
l’equilibri de colors; que la teoria de la barreja de colors fonamental és
diferent en diferents suports, i la variació provocada per la producció en
massa.

Per tant, què es pot fer perquè els colors es vegin igual en dispositius diferents?

Tant per a treball d’edició com de postproducció, a més dels monitors informàtics,
s’aconsella tenir també un monitor televisiu per visualitzar la pel·lícula de la
manera més aproximada possible a com la veurà el públic.

Per als treballs cinematogràfics, l’ideal és comptar amb unes condicions similars a
una sala de cinema, de manera que se sol comptar amb un projector. Si treballem
dins dels estàndards establerts per la Digital Cinema Initiatives (DCI), amb un
projector DCI degudament ajustat ens assegurarem que el que veiem a la sala de
muntatge o de postproducció és exactament el que veurà l’espectador a les sales.

La percepció del color pot ser subjectiva: algunes persones poden veure vermell
on altres hi veuen rosa. L’ITU (Unió Internacional de Telecomunicacions) va crear
l’estàndard de color Rec. 709 per a la televisió, el cinema i el sector audiovisual,
amb l’objectiu de garantir que tots els equips d’alta definició, com pantalles i
reproductors de DVD i Blu-ray, utilitzessin la mateixa gamma de colors, la mateixa
resolució, la mateixa freqüència de fotogrames i les mateixes especificacions de
vídeo. Els sistemes de color principals són el Rec. 709, DCI-P3 i el D65 (a la
imatge figura 1.11 veureu un gràfic comparatiu):

• Espai de color Rec. 709. L’estàndard Rec. 709 utilitza uns colors blaus,
verds i vermells específics, i la font d’il·luminació D65 (6500 K) per al punt
blanc per tal de crear un espai de color estàndard i reproduir amb precisió
la gamma de colors i l’escala de grisos.

• Espai de color DCI-P3. L’estàndard DCI-P3 és un espai de color RGB
comú per a la projecció de pel·lícules digitals de la indústria nord-americana
del cinema. La gamma DCI-P3, anomenada amb freqüència “ampli ventall”,
és un 26% més gran que la dels estàndards sRGB i Rec. 709. S’espera que
els sistemes de televisió i cinema domèstics adoptin l’espai de color DCI-
P3 com un pas cap a la implementació de l’estàndard Rec. 2020, molt més
ampli.

• D65. És la font d’il·luminació de la llum del dia estàndard. Aquesta font
utilitza l’estàndard Rec. 709 com a punt blanc. És un estàndard molt utilitzat
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definit per la Comissió Internacional de la Il·luminació (CIE) per representar
la llum del dia mitjana amb una temperatura del color correlativa de 6500
K aproximadament.

Figura 1.11. Diagrama cromàtic

Font: Wikipedia

Pel que fa als canvis de color, és famós el mite del contrast alt. Quan veiem
pel·lícules projectades, la percepció del contrast és un efecte produït per una sèrie
de fotogrames individuals. Un projector amb un contrast alt proporcionarà més
profunditat de camp i millors efectes en 3D, ja que no és probable que una pantalla
canviï de negre total a blanc total durant una visualització normal (vegeu la figura
1.12).

Figura 1.12. Taxa de contrast

Font: Wikipedia

Però, entre tots els components d’un projector, el que influeix més en el color és la
roda de color RGBRGB. Per aconseguir l’equilibri perfecte entre la precisió del
color i la brillantor, són necessàries molta precisió i un exigent control de qualitat.
Com que hi ha diferències de nanòmetres que creen grans diferències en el rang de
colors, cada roda de color es fabrica amb cura amb capes de color d’alta densitat
per complir els requisits de la gamma de colors Rec. 709 i reproduir els colors
autèntics de les pel·lícules de Hollywood (vegeu la figura 1.13).



Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals 25 Processos per a l’acabat i generació del màster

Figura 1.13. Roda de color
RGBRGB

Font: Wikipedia

Una altra pregunta que ens fem sovint és si la projecció de cinema hauria de
ser el més brillant possible. Bé, la brillantor excessiva pot reduir el contrast
dinàmic i provocar foscor i reducció del color. Per tant, una brillantor de
projecció adequada depèn de la il·luminació ambiental, la distància de projecció,
la comoditat per als ulls, la vida útil de la pantalla i el rendiment. Una gamma de
brillantor de 12-22 fL (peu-lambert) és ideal, ja que l’ha obtingut científicament
la Societat d’Enginyers de Cinema i Televisió (SMPTE) i està reconeguda per
cinemes de tot el món.

1.3 Tècniques i fluxos de treball en l’edició prèvia a la conformació
final (fora de línia)

En l’edició de petites produccions és probable que la mateixa persona s’encarregui
de realitzar tot el procés de postproducció. Potser només necessitarà l’ajuda d’un
tècnic de so per optimitzar l’àudio. Però a les grans produccions la cosa canvia, i és
més comuna l’edició offline - online (fora de línia - en línia) i la divisió del treball
entre diverses etapes i professionals, incloent empreses externes. Aquí apareixen
dos termes nous molt interessants: l’edició offline - online i el conformat.

L’edició offline - online va començar a usar-se quan van aparèixer els primers sis-
temes d’edició no lineal, per diferenciar la fase de finalització a les sales d’edició
lineals tradicionals (capaços de la màxima qualitat treballant amb magnetoscopis
professionals) del material editat amb els nous sistemes no lineals, que només
eren capaços de treballar amb material digitalitzat de poca qualitat (a causa de
la baixa resolució i alta compressió conseqüència de la tecnologia disponible en
aquell moment). La major versatilitat i creativitat que proporciona l’edició no
lineal (anomenada offline perquè només treballava amb una còpia del material
original) era després recreada en l’edició en línia amb el material bo mitjançant el
procés anomenat assemble.

Amb el temps la tecnologia va avançar en potència de procés i capacitat d’em-
magatzematge i va ser possible digitalitzar el material sense pèrdua de resolució
i sense compressió. Si bé en els projectes de poca durada (com espots de TV)
es podia treballar totalment amb el material sense compressió (eliminant l’etapa
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offline), en els projectes llargs era aconsellable continuar amb el procés d’edició
offline usant material amb alta compressió i/o menor resolució, per eliminar la
necessitat d’equips costosos, que finalment seria substituït pel material sense
compressió en el muntatge final. Aquest procés, anomenat conform, és equivalent
a l’anterior assemble lineal però en sistemes digitals.

1.3.1 Conformat de les pistes de vídeo

Aquest procés de conformat on se substitueix el material fora de línia pel material
de qualitat és clau per a una òptima finalització de la feina i, tot i que està
bastant automatitzat, no està exempt de problemes, a causa de la naturalesa dels
elements de diferent procedència que estan involucrats en el procés. És molt
comú l’ús de diversos formats de vídeo, còdecs, programes d’edició i plataformes
informàtiques, que contribueixen a dificultar el procés.

Per realitzar el conformat hi ha protocols estandarditzats que faciliten el procés.
De l’edició lineal s’ha mantingut l’EDL (Edit decision list), vegeu figura 1.14,
una llista senzilla dels clips editats en la línia de temps, i s’han creat nous formats
d’intercanvi, més avançats, com AAF, XML i OMF (estàndard en el món de
l’àudio). Si bé l’XML es va obrint camí, vegeu figura 1.15, l’antiga EDL encara
s’usa extensivament, sobretot per enviar projectes als equips de correcció de color.

Figura 1.14. Llista EDL

Font: Wikipedia

El principi bàsic del procés de conformat és el reconeixement, en el material de
vídeo disponible, dels esdeveniments de la llista d’edició. Per fer-ho les eines de
conformat han de permetre la comparació per nom d’arxiu i sobretot per codi de
temps dels arxius de vídeo. En el fons es tracta de traduir la línia de temps que
contenen els clips de l’edició a una llista de text, de tal manera que aquesta llista
contingui les instruccions perquè sigui possible trobar i enllaçar el material de
vídeo corresponent, i tornar a conformar la línia de temps en una altra màquina o
programa.
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Eines de conformat

Aquestes sofisticades eines de
conformat es troben en els
programes de postproducció,
com ara Final Cut Pro, Adobe
Premiere i DaVinci Resolve.

Figura 1.15. Llista XML

Aquests protocols estandarditzats són una llista de text que recull la ubicació
dels arxius, quins fragments dels clips originals, de quin codi de temps a quin
codi de temps i en quin ordre estan col·locats a la línia de temps.

Quan obrim aquest arxiu de text a un altre programa (a la mateixa màquina o a
una altra), el programa reconeix les instruccions indicades, va a buscar els arxius
i reconstrueix l’edició automàticament.

Una altra opció, en els casos en què els arxius EDL automàtics no funcionaven, és
el reverse assemble, quan el material arriba ja preconformat. És una opció menys
automàtica i més rudimentària. És quan s’ha fet una renderització de l’edició, bé
com a únic clip o seqüència de frames. Aquest clip es porta a l’altre programa
i, mitjançant aquesta tècnica, es torna a separar en clips, reconstruint l’edició
original, utilitzant el codi de temps de l’EDL.

El procés de conformat sol portar més temps que el que molts s’imaginen i té una
importància vital prèvia a la correcció de color. Per realitzar una correcció de
color professional és aconsellable utilitzar programes dedicats a aquesta tasca i
no els efectes i filtres incorporats als programes d’edició de vídeo. Això és degut a
que les eines dels programes d’edició no són tan completes com les dels programes
específics.

El programa més estès per a la correcció de color és el DaVinci Resolve, que
compta amb molts mètodes per conformar les pel·lícules d’entrada: AAF, XML,
EDL, captura de cinta, tallar un clip sencer... Però hi ha vegades en què, com
tot programa, pot cometre errors. Sempre és recomanable que juntament amb els
arxius de vídeo originals ens passin una pel·lícula de referència a baixa qualitat,
per poder revisar el conformat i comprovar que tot està ben muntat. Hi haurà
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vegades en què, fins i tot si la pel·lícula s’ha conformat correctament, haurem de
tornar a recrear efectes, canvis de velocitat...

El conformat és d’una importància vital en la cadena de la postproducció.
És on es reconstrueix tota la pel·lícula amb els materials originals de càmera
i es passa d’una versió fora de línia a una versió en línia.

Molt sovint, el procés de conformat dura molt més temps del que les persones
s’imaginen perquè l’instant màgic passa molt rarament. Perquè quan importem
les línies de temps en formats (AAF, XML, EDL...) des dels diferents programes
de muntatge és molt estrany que no calgui tornar a modificar el timeline i recrear
efectes o canvis de velocitat, entre d’altres.

En resum, el conformat de vídeo s’utilitza per:

• Traslladar de programa a programa o de màquina a màquina l’edició de la
línia de temps mantenint l’estructura i informació dels clips.

• Si hem treballat amb versions dels arxius a baixa qualitat per poder realitzar
l’edició més àgilment, per substituir els clips de la línia de temps pels
mateixos clips però ara provinents dels arxius a alta qualitat.

1.3.2 Conformat de les pistes d’àudio

Com en el corformat de les pistes de vídeo, aquesta tècnica també es pot aplicar
exactament igual per a les pistes d’àudio. La transferència d’àudio i vídeo no lineal
quan es treballa amb so per a imatge es realitza mitjançant l’ús de fitxers OMF o
AAF:

• L’OMF (Open Media Framework Interchange) va ser desenvolupat per
Avid perquè les dades de metadades i mitjans de comunicació es poguessin
compartir entre Mac OS i Windows; i diferents aplicacions.

• L’AAF (Advanced Authoring Format) és un estàndard obert més recent
creat l’any 2000 per un consorci d’emissores i desenvolupadors anomenat
Associació AAF (que el 2007 va passar a dir-se Associació de Fluxos de
Treball Avançats dels Mitjans de Comunicació). Un AAF també permet
compartir les dades de metadades i mitjans de comunicació a través de
plataformes i entre diferents aplicacions.

Altres conceptes que heu de tenir en compte són:

• Dades de metadades i suports. Les metadades són un tipus d’informació
que proporcionen dades sobre la durada de cada clip, la seva longitud,
la seva posició a la línia de temps, les dades d’automatització (volums,
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panoràmica), el nom del clip... Les dades de media inclouen l’àudio,
vídeo, imatges fixes, gràfics, text, animacions... Quan creeu fitxers OMF
o AAF, els arxius es poden incrustar o fer referència externament. Les
dades incloses però no admeses pel programa receptor (per exemple, Pro
Tools) s’ignoraran. Això sol passar amb els efectes, filtres..., propis de cada
programa i que només funcionen en el programa.

• Mitjans integrats. Quan exporteu un fitxer OMF o AAF amb els arxius
integrats, el resultat és un fitxer gran que conté les metadades i tots els
arxius multimèdia associats. La incorporació de mitjans en un sol fitxer
proporciona un sistema convenient per transferir dades entre programes,
però és important assenyalar que un únic OMF o AAF pot ser superior a
2 GB.

• Suports de referència externs. Quan es treballa amb fitxers OMF o AAF
amb arxius de referència externs, haureu d’assegurar-vos de transferir no
només el fitxer OMF o AAF, sinó també la carpeta corresponent amb
els arxius de referència. En aquest cas, l’OMF o l’AAF només inclourà
les metadades, però no hi haurà cap arxiu de so. Pot ser molt útil fer
referència als arxius en lloc d’incrustar-los si aquests estan emmagatzemants
en un lloc compartit o que es pot compartir, per no duplicar informació
innecessàriament.

Quan estigueu treballant en el so per a imatges, és probable que també tingueu
moltes versions noves de l’edició enviada, ja que el director la va polint i canviant a
mesura que es fan revisions. Per tant, és recomanable assegurar-se que el material
enviat segueix algunes regles de manera que tot funcioni tan bé com sigui possible:

1. En primer lloc, la seva línia de temps s’hauria de configurar amb els
paràmetres d’àudio en 48 kHz i 24 bits per mantenir la màxima qualitat
i el rang dinàmic del projecte.

2. El següent és mantenir la sincronització. Per defecte, la línia de temps
del vídeo comença amb un codi de temps de 00:00:00:00 (hores, minuts,
segons, fotogrames). No obstant això, per assegurar-vos que les dades
apareixen al lloc correcte, és normal afegir clips addicionals per facilitar
i comprovar la sincronització.

3. Quan es fa referència a l’inici del vídeo, ens referim al primer fotograma
d’acció (FFOA), i el final de la pel·lícula com l’últim fotograma d’acció
(LFOA). Exactament 2 segons abans de l’FFOA i 2 segons després de
l’LFOA hauria d’haver-hi un 2 pop. Això consisteix en un “cop” de vídeo
que dura exactament un fotograma; i un senyal d’ona d’1 kHz i -20 dB també
dura exactament un fotograma a cada pista d’àudio. El cop es pot crear
fàcilment com un cercle blanc al centre d’un marc negre.

4. A continuació, l’editor de vídeo proporcionarà un fitxer de referència de
vídeo exportat que contingui tots aquests elements i la seva barreja de so
actual, juntament amb el fitxer OMF o AAF exportat (i suports relacionats
si cal).
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Per tal d’accelerar el procés d’edició i de barrejar el so als programes
d’edició de so, com Pro Tools, Logic Pro..., també és important entendre que
una línia de temps ben dissenyada (vegeu figura 1.16) pot estalviar molt de
temps. Assegureu-vos que les pistes s’anomenin i els clips d’àudio estiguin
a la pista correcta. Sovint també s’envia una llista de pistes juntament amb
notes addicionals.

Figura 1.16. Línia de temps

Font: hobvias sudoneighm (Flickr)

1.4 El control de qualitat en el muntatge, l’edició i la postproducció

Quan ens referim a l’edició, no només parlem de tallar les imatges necessàries.
També estem parlant de l’aspecte afegit del valor del procés d’edició, com ara
incloure gràfics, col·locar text o afegir una banda sonora de fons...

Atès que l’edició de vídeo és un procés complicat, hi ha moltes coses que poden
sortir malament amb la pel·lícula final. Fins i tot els editors més especialitzats no
són immunes a això. Per tant, hi ha uns problemes habituals que apareixen en el
procés de muntatge, edició i postproducció que cal tenir en compte.

1.4.1 Detecció i correcció de possibles anomalies en la qualitat
visual de les imatges

L’edició de vídeo és un procés complex que requereix molta pràctica i coneixe-
ments tecnològics i habilitats creatives. No està lliure de diversos problemes
tècnics que sovint es produeixen a l’hora d’editar vídeos mitjançant els diferents
programes d’edició de vídeo.

Problema 1: la qualitat del vídeo disminueix després de l’edició

Pot passar que el vídeo original sigui de bona qualitat, però després d’editar la
qualitat del vídeo es deteriora. Els editors de vídeo sovint es queixen d’una mala
qualitat de vídeo després d’utilitzar una eina d’edició de vídeo. Les imatges
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es poden pixelar, perdre nitidesa, quedar borroses, tremoloses, parpellejar o no
reproduir-se sense problemes.

Pot passar que hàgiu convertit els vostres paràmetres de vídeo sense saber-ho.
Fins i tot un petit canvi, per exemple, en la velocitat de fotogrames, en la resolució
o en el sistema de codificació de color, pot afectar la qualitat del vídeo.

Solució:

• Per superar el problema de qualitat de vídeo deficient durant l’edició,
comproveu prèviament els paràmetres del vídeo original per assegurar-
vos que feu l’edició sota els mateixos paràmetres sense modificar el format
original en termes de píxels, velocitat de fotogrames, còdec de vídeo...
Potser triga una mica de temps, però val la pena fer-ho.

• A més, per mantenir la qualitat del vídeo, si podeu, feu servir el vídeo font
d’alta qualitat durant tot el procés d’edició. Si no podeu perquè el vostre
vídeo és molt llarg i l’ordinador no admet tanta informació, i per editar heu
fet servir una versió dels vídeos a baixa qualitat, assegureu-vos que heu fet
correctament el conformat final i en l’edició final el programa està cridant
els vídeos de màxima qualitat.

• Tampoc canvieu el format de vídeo durant la realització de la renderització
o l’edició. Per exemple, si el vídeo es realitza en format MPEG-2 o HD,
creeu un format mestre en MPEG-2 o HD només utilitzant la mateixa
configuració de format al vostre programari d’edició.

Problema 2: píxels defectuosos o morts als vídeos

Els píxels defectuosos o morts són bàsicament punts no desitjats en els vídeos.
Els píxels defectuosos són taques de colors (vermell, verd i blau) que apareixen a
la pantalla de vídeo, vegeu figura 1.17.

Figura 1.17. Píxel defectuós

Font: Wikipedia

Els píxels morts apareixen quan el transistor no rep prou energia en aquest punt,
i permet que la llum passi a la capa RGB (vermell, verd i blau). són punts negres
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que apareixen quan els subpíxels RGB estan desactivats permanentment (vegeu
figura 1.18). Aquest número de píxels és un defecte de fabricació.

Figura 1.18. Píxel mort

Font: Wikipedia

Els píxels defectuosos es poden arreglar, mentre que els píxels morts són difícils
de treure.

Solució:

• Si heu comprat una càmera nova i noteu el defecte de píxels, és recomanable
tornar la càmera al fabricant per reparar-la. En comprar qualsevol càmera,
comproveu sempre la visualització dels píxels gravant amb poca llum.

• Si no esteu en condicions de retornar/canviar la vostra càmera, proveu
de retocar digitalment aquests píxels amb programes dedicats a retoc
d’imatge, com l’Adobe After Effects.

Problema 3: l’ordinador es bloqueja o es torna massa lent durant l’edició

L’edició de vídeo d’alta qualitat és un procés que requereix maquinari potent. Si
les especificacions del vostre sistema informàtic i el programari d’edició instal·lat
no satisfan la demanda dels vídeos grans, es produiran errors de funcionament.

El problema es produeix principalment quan esteu treballant amb arxius de vídeo
pesats. El sistema pot penjar-se, apagar-se o comportar-se de manera irregular.
En aquest procés hi ha possibilitats de perdre qualsevol dels arxius de vídeo
importants o fins i tot els vídeos es poden danyar. Tanmateix, si els vídeos estan
danyats, es poden fer servir programes professionals de reparació de vídeo.

Solució. Per fer front a la fallada o lentitud de l’ordinador mentre editeu vídeos,
seguiu els consells següents:

• Feu que el vostre ordinador sigui prou potent per gestionar la vostra càrrega
de treball d’edició de vídeo.
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Mantingueu sempre l’arxiu
de vídeo original en una
ubicació independent i
utilitzeu una còpia seva per
fer tota l’edició. Això és per
assegurar-vos que, si per un
cas fatal els vostres arxius
de vídeo es perden,
almenys teniu els arxius
originals com a còpia de
seguretat.

• Assegureu-vos que es compleix el millor requeriment possible del sistema,
inclosos RAM, CPU i GPU.

Si detecteu que hi ha alguna mancança, feu les següents accions:

• Actualitzeu el vostre sistema, els controladors de dispositius i el programari.

• Tanqueu totes les altres aplicacions del vostre sistema quan editeu els
vídeos.

• Desconnecteu Internet per evitar qualsevol actualització de fons automàtica.

• L’edició d’un vídeo gran pot ser complicada. Dividiu i poseu les imatges en
petites carpetes o contenidors a l’eina d’edició. Això reduirà els requisits
de processament del sistema.

• Massa efectes aplicats en els vídeos implica molta càrrega de treball al
processador i a la targeta gràfica. Apliqueu efectes a segments més petits
del vídeo i mantingueu-los com un clip separat.

Problema 4: el programari d’edició de vídeo s’ha penjat mentre editàveu

És possible que qualsevol plug-in de tercers (efectes, filtres...) que hàgiu baixat
i instal·lat estigui malmès o no sigui segur. De vegades, els plug-ins d’un
desenvolupador poc fiable tenen errors que fan que al programari d’edició de vídeo
es produeixi un error. D’altres poden requerir més potència de processament, que
també provocaria una fallada.

Solució:

• Trieu els plug-ins de manera sensata. Comproveu si hi ha desenvolupadors
i les revisions dels seus clients. Si apareix un missatge d’error sobre un
plug-in específic, és recomanable eliminar-lo i tornar a instal·lar la seva
última versió o descarregar-ne un altre.

• A més, no exagereu amb els efectes especials en el vídeo i, si és necessari,
apliqueu-los en parts més petites del material de vídeo creant clips separats.
No obstant això, assegureu-vos que el vostre sistema compleixi les exigèn-
cies d’edició de vídeo.

Problema 5: arxius de vídeo danyats mentre editàveu

Tenir arxius de vídeo danyats és un problema al qual ningú es vol enfrontar. Però
de vegades passen errors tècnics o accidents. Per tant, hauríeu d’estar preparats
per a aquest esdeveniment.

Solució:
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• Per arreglar els vídeos danyats escolliu un programari professional de
reparació de vídeo des d’un desenvolupador de confiança. Això hauria
de ser suficientment segur per resoldre tots els problemes de corrupció de
vídeo.

• Un d’aquests programes és, per exemple, l’Stellar Repair for Video, que
pot reparar vídeos M4V, AVI, ASF, WMV, MKV, FLV, DIVX, WEBM,
MJPEG, MPEG, AVCHD, MTS, MOV, MP4, 3G2, 3GP i F4V corruptes o
danyats durant el rodatge, mentre editeu, transferiu, transformeu o processeu
els vídeos. Aquesta eina està disponible tant per a usuaris de Mac com
de Windows i pot recuperar tants arxius de vídeo com vulgueu en un sol
moment.

Problema 6: massa efectes

Els efectes aporten un cert toc al vídeo. Tanmateix, feu-ho amb mesura. Pot ser
que tingueu la temptació d’afegir transicions i efectes fantàstics sempre que sigui
possible, però la regla general és mantenir les coses en un mínim equilibrat. Massa
efectes poden distreure l’espectador.

Solució:

• Reviseu els efectes que hi heu aplicat i reflexioneu si de veritat aporten valor
a la pel·lícula final. Elimineu els que no superin aquesta reflexió.

• Mantingueu les coses simples i utilitzeu efectes només quan realment es
necessitin.

Problema 7: tipus de lletra repetitius

A més d’utilitzar massa efectes, els editors sovint estan temptats d’utilitzar massa
tipografies. Amb la gran quantitat d’opcions de lletra que hi ha a l’abast, és
comprensible, perquè pot ser un hàbit temptador. Tanmateix, utilitzar-ne massa té
el mateix efecte negatiu que utilitzar massa efectes: pot distreure l’espectador.

Solució:

• Sempre és més segur quedar-se amb un tipus de font o fins a dos. A més, els
tipus de lletra escollits han de ser llegibles i coherents quant a la ubicació,
les ombres, la mida i el color.

• Algunes fonts fàcils de llegir que s’utilitzen comunament inclouen Calibri,
Franklin Gothic i Arial... Tingueu en compte també que aquestes fonts són
Sans Serif. Sans Serif sempre és més fàcil de llegir, quan es compara amb
les Serif.
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1.4.2 Detecció i correcció de possibles anomalies en l’àudio

Quan estigueu editant, també us poden sorgir problemes relacionats amb les pistes
de so.

• Ajustar l’àudio dessincronitzat. Un problema d’àudio és la dessincronit-
zació. Aquest és un problema d’edició comú amb el qual els editors lluiten
durant l’edició de vídeo. Això es produeix quan l’àudio és diegètic però no
coincideix amb l’acció de les imatges, se sent abans o després. El problema
sol passar quan utilitzeu clips amb diferents velocitats de mostreig de so o
diferents velocitats de fotogrames per segon al vídeo.

Una solució per resoldre el problema de so que no coincideixi amb la imatge
del vídeo és la següent: dividiu els clips de vídeo en parts més petites
i canvieu la velocitat del vídeo, augmentant-la o disminuint-la, fins que
estigui sincronitzat amb l’àudio.

• Àudio de baixa qualitat o mal treballat. No hi ha res més molest per
al públic que l’àudio de baixa qualitat o gravat malament. L’àudio és un
component extremadament important en les produccions de vídeo. Els
vídeos es creen per transmetre a l’espectador un determinat missatge o
informació. Les imatges per si soles poden ser molt bones però un so
deficient o poc interessant les arruïnarà a l’instant.

Com a solució, si esteu editant un vídeo d’entrevista, haureu de retallar
tots els “umms”, “errs” i qualsevol cosa incòmoda que facin els entrevistats.
Això farà que l’entrevistat i l’entrevistador apareguin com a millors comu-
nicadors. Si utilitzeu música de fons, no deixeu mai que superi l’àudio real.
Establiu-lo de manera que aconsegueixi un equilibri.

L’edició de vídeo no és només una habilitat creativa sinó també una proesa
tècnica. Tots els problemes d’edició esmentats anteriorment dificulten els
intents de convertir un material en brut en un vídeo atractiu, però després de
les correccions i precaucions esmentades, segurament us estalviaríeu molt
de temps i estrès durant el procés d’edició.

1.5 Balanç final tècnic de la postproducció. Criteris de valoració

La postproducció és l’etapa final en la creació d’una pel·lícula. Imatge i so seran
transformats en la pel·lícula o el vídeo que veurà el públic. La combinació, barreja,
acoblament i retoc de tot allò que s’ha registrat és absolutament decisiu. La qualitat
del resultat final dependrà d’aquesta etapa.

En el procés de realització d’un vídeo, abans d’iniciar la producció es defineix el
producte final que es vol aconseguir, ja que amb el procés d’edició és el moment
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d’assegurar que aquest objectiu es compleixi plenament. Això vol dir que tots
els ingredients han d’estar ben estudiats, elaborats, mesurats i situats en el punt
correcte i en el moment just. Només així aconseguirem transmetre el que es
desitjava i impactar en l’espectador. És precisament això el que fa de l’edició
tot un art.

És un procés que determina les etapes anteriors de preproducció i producció. Així
que és en l’edició on es veu el fruit de tot l’esforç realitzat.

1.5.1 Avaluació de la narrativa de la peça audiovisual final respecte
de les especificacions definides a l’inici del projecte.

Una història o narració és una sèrie d’esdeveniments, amb un inici i un final, que
transcorren en un temps, dels quals es fa una exposició ordenada amb relacions
causa-efecte, i que es desenvolupen en unes situacions, en un espai.

Generalment, els esdeveniments els succeeixen a uns personatges o es desenvo-
lupen per mitjà d’aquests personatges. La història que s’explica està formada per
l’argument (els fets que es presenten) i amb ell es sedueix l’espectador.

La informació que es dona a l’espectador pot ser la mateixa que saben els
personatges i estar limitada a ells, o pot ser més àmplia que la que coneixen els
personatges. Quan s’amaguen algunes causes, la narració crea misteri; quan se
suprimeix algun dels efectes, es crea ambigüitat amb la possibilitat d’interpretar
els fets. De vegades, la informació pot crear curiositat, sorpresa, expectatives,
suspens...

El treball d’edició ha de ser assumit amb rigor, constància i, per sobre de
tot, la seva estructura i ritme han d’estar sustentats per una idea clara i una
direcció conceptual o narrativa evident.

En el procés de muntatge heu elaborat un treball audiovisual en el qual heu
imprès de manera coherent tots els elements narratius en una línia de temps,
sempre basada en materials de diferents procedències i gravacions diferents,
compendi de vídeos, sons, música, fotografies, gràfics, efectes... Tot això, amb
l’objectiu d’aconseguir una narrativa.

Quan heu començat a muntar, el guió i l’storyboard poden haver estat un punt de
partida per a l’edició i postproducció del vídeo. No obstant això, un cop amb el
material a l’ordinador i a mesura que avançava el procés, és possible que després
d’haver fet proves de ritme o d’estructura s’hagin alterat la seqüència d’accions
que havíeu plantejat des d’un principi.

Generalment la imatge és el més important, però les pel·lícules no s’editen per
raons estètiques o visuals en totes les ocasions. De vegades el so pot ser més
important que la pròpia acció en la qual s’acobla i aconsegueix marcar la pauta
de tall, com en una conversa, per exemple. En altres casos, determinar on és més
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adequat tallar resulta una decisió molt subjectiva i pot donar lloc a discrepàncies
de tota mena.

Per tant, el que us podíeu haver imaginat en un inici pot ser que s’hagi transformat
mentre editàveu i el resultat final sigui diferent. Moltes vegades, amb el procés
d’edició es descobreixen peculiaritats del material, parts que haurien de ser
eliminades o es veu que la interpretació d’algun personatge no funciona.

L’important a l’hora de construir l’estructura d’una pel·lícula o vídeo és
evitar que es converteixi en un discurs pesat, atrapar l’espectador de
principi a fi, que empatitzi amb els personatges i que faci seva la història.
Un cop acabat el procés d’edició i postproducció, i amb la pel·lícula final al
davant, és el moment de qüestionar-nos si ho hem aconseguit.

Per valorar una resposta creïble per part del públic, s’ha de fer una anàlisi del
muntatge i respondre un qüestionari d’avaluació després del visionament:

• La pel·lícula està dramàticament equilibrada?

• Teniu la sensació d’haver aconseguit una història desenvolupada?

• Quines parts de la pel·lícula funcionen? N’hi ha algunes que es resisteixen,
per què?

• Com a espectadors, hem empatitzat amb el/s protagonista/es?

• Quins tipus d’al·lusions metafòriques fa el material?

Motius pels quals en alguns casos el material falla:

• Dues o més seqüències expliquen el mateix.

• El clímax està en un lloc erroni.

• La tensió augmenta, després disminueix.

• La pel·lícula aixeca falses expectatives.

• El bon material passa desapercebut pel públic.

• Finals múltiples.

Per tenir èxit, s’ha de connectar amb la vida emocional i imaginada del
públic.

Un exercici útil, un cop donada per finalitzada la pel·lícula o vídeo, és tornar a
realitzar el gràfic de la corba d’intensitat dramàtica. Representar en un gràfic
el nivell d’intensitat emocional de cada escena o seqüència al llarg de la durada de
la pel·lícula. Amb una línia que ascendeix o descendeix es va representant la major
o menor intensitat. Al final s’obté un gràfic que ens aportarà una idea general de
quines parts són més importants, quants clímax hi ha, si estan ben repartits, quin és
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el clímax més important i, en definitiva, si tenim una pel·lícula que manté l’interès
de l’espectador de manera ascendent sense tenir massa baixades d’intensitat o molt
llargues que poden provocar el desinterès del públic.

Aquest nou gràfic el podem comparar amb el que s’havia fet abans de l’edició
partint del guió. La comparació aportarà informació sobre si s’ha mantingut
semblant a la proposta inicial o ha variat molt.

1.5.2 Valoració dels temps parcials i totals del material editat
respecte de les especificacions definides a l’inici del projecte

Un dels fenòmens que s’ha de tenir en compte en el moment del muntatge és
el concepte de temps. A la pantalla, aquest presenta oscil·lacions que per a
l’espectador van creant ritmes; accions que a la vida real durarien molt de temps
es poden presentar a l’espectador comprimides en pocs segons. Tot això té molt a
veure amb la manera en què es fa servir el temps en l’audiovisual.

És possible comprimir l’escena de manera que sigui comprensible
visualment i, al mateix temps, que el temps real quedi reduït sobre la pantalla.

En l’edició, la transició més habitual entre plans és el tall. I la manera en què feu
aquests talls pot ser molt determinant a l’hora de marcar els temps de la pel·lícula.
No tots els talls es realitzen sota els mateixos criteris. En aquest sentit, el repte és
trobar el punt més apropiat per fer el tall inicial i el tall final de cada clip. El tall
implica tenir clars diversos aspectes, per a això s’ha de saber en quin moment un
clip, un so o una música ha d’entrar i en quin moment sortirà. Amb el temps es
descobrirà que hi ha moltes possibilitats de tall efectiu que ajudaran al ritme i a
la continuïtat del vídeo.

Respecte a la durada total, podeu haver treballat en base a una durada específica
establerta prèviament o, si no teníeu aquesta imposició, potser us heu orientat pel
propi contingut de la pel·lícula. La seva extensió natural anirà d’acord amb la
riquesa i importància del seu contingut, però el repte més difícil és aconseguir
dir molt amb molt poc.

A l’inici del projecte, i després del primer visionament de tot el material gravat,
havíeu extret algunes conclusions importants sobre la durada més adequada per
al muntatge final. Ara, amb l’edició acabada, podeu reflexionar sobre si s’han
complert les expectatives, si el ritme del temps evoluciona satisfactòriament per
enganxar l’espectador dins de la història.

Sobretot, es necessita una estructura per fer la pel·lícula tan apassionant i
comprensible com qualsevol conte ben narrat.
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1.5.3 Valoració de la correcció tècnica, així com de la funcionalitat
narrativa i expressiva dels efectes

La comunicació de l’emoció i la història a través de l’objectiu és una de les eines
més potents que té un realitzador audiovisual. Una correcció de color ben feta la
majoria de les vegades, per no dir el 100%, farà augmentar el sentit de la història
dins d’una escena o fins i tot transformar-la completament.

Actualment i per norma general, les imatges que es graven en un rodatge, es
graven amb tonalitat neutra. Això es fa des que l’evolució digital va permetre
tenir maquinari i programes que podien fer la tasca de correcció de color oferint
infinites possibilitats. Per tant, sense la correcció, les imatges poden semblar
planes, avorrides, deslligades o, encara pitjor, no transmetre cap tipus d’emoció.
Aprofitar a favor de la història el poder del color per influir en el to emocional
dins d’una escena és un dels grans avantatges d’aquest procés.

La correcció de color comunica l’emoció d’una escena i pot transformar
una seqüència poc emocionant en un moment de màgia cinemàtica. El color
és tan important perquè, com la il·luminació, pot transmetre un estat d’ànim
i, per tant, influeix en com el públic interpreta la imatge que està veient.

La correcció de color també pot construir un estil, que pot ser una reflexió
sobre vosaltres mateixos. Un dels reptes més descoratjadors a què s’enfronta un
realitzador és construir un estil únic que pugui funcionar com a marca per al seu
treball. Ser capaç de crear un estil visual que els espectadors puguin reconèixer a
primera vista pot ser tremendament impactant en el creixement de la carrera d’un
cineasta. La correcció de colors té un paper clau en aquest procés.

Si no apliqueu cap correcció de color a les vostres imatges, potencialment esteu
perdent una part vital del procés de finalització de la vostra imatge. La correcció
de colors és un dels ajustaments més impactants que podeu fer al vostre treball.
Té el potencial d’elevar una bona imatge a una imatge fantàstica o una imatge
fantàstica a una imatge sublim. Per això és tan important i poderós l’impacte.

Després d’acabar la vostra pel·lícula o vídeo i fer-ne un visionament, us heu de
qüestionar si la correcció de color feta en cada escena transmet l’emoció correcta
i s’adiu amb l’argument que s’està explicant en aquell moment.

1.5.4 Detecció de possibles problemes de sincronia entre les bandes
d’imatge i de so

Quan estigueu realitzant la revisió de la vostra pel·lícula o vídeo final és important
posar atenció en observar si la sincronització entre imatge i so està ben feta.
Sobretot, això afecta el so diegètic, que és el so provinent de les accions que estem
veient en imatge.
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Un so dessincronitzat no és acceptable per a un vídeo de qualitat.

On poden aparèixer més problemes de sincronia és als diàlegs. Els diàlegs
plantegen el problema de mantenir el sincronisme amb els llavis de l’actor o actriu
que les està pronunciant de manera que hi hagi una correspondència visual entre
el moviment dels llavis de la persona que parla i la durada del seu discurs.

Aquest problema desapareix quan s’utilitza el so gravat en directe. Però, en moltes
pel·lícules, el so directe pot presentar molts problemes de qualitat i només serveix
com a so de referència i per fer la sincronització posterior a l’estudi de so. En
aquests casos, els actors i actrius tornen a gravar les seves veus en un estudi per
aconseguir un so nítid i sense sorolls.

Altres sons diegètics dins de camp dels quals hem de vigilar la seva sincronia són
els produïts per objectes que es veuen en imatge. Com per exemple, quan veiem
que es tanca un porta, es dispara una pistola, es toca a un timbre o s’encén una
ràdio. El so que produeixen aquestes accions han d’aparèixer en el moment just;
si no és així, produirem una sensació d’estranyesa a l’espectador i sortirà de la
història.

Amb els sons diegètics fora de camp també s’ha d’anar amb compte. Per exemple,
un personatge reacciona a un so provinent de fora de camp. En aquest cas, la
sincronia de so-reacció ha d’estar ben definida. Se sentirà el so uns instants previs
a la reacció del personatge.

També haurem de posar atenció en l’entrada i sortida dels sons no diegètics,
com la música d’acompanyament. Aquí haureu d’aplicar el vostre criteri com
a directors de la peça i valorar si la seva col·locació és correcta i acompanya la
narrativa de l’audiovisual.

1.5.5 Determinació de les mesures correctives segons les anomalies
detectades en el procés de valoració del muntatge

Després d’haver revisat el producte final, pot ser que hàgiu detectat certes
anomalies en el muntatge. Mentre es fa aquesta valoració, és útil apuntar d’una
tirada quines s’han detectat per fer-ne la rectificació conjuntament. Tornar a
obrir l’edició d’un projecte és un procés complicat, per això és millor fer totes
les correccions de cop. Les mesures correctives d’aquestes anomalies es poden
agrupar en quatre grans grups:

• Problemes amb el ritme. El ritme és l’element que permet aplicar la tensió
o relaxació a la pel·lícula en els moments necessaris. Que aquests elements
estiguin ben alternats, estructurats i permetin que les emocions que es volen
transmetre arribin a l’espectador de la millor manera possible depèn del
ritme que donem a la pel·lícula a la sala de muntatge. Quan una pel·lícula
ens avorreix o se’ns fa llarga, de vegades no és culpa del guió (potser també)
sinó de la falta de ritme.
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• Problemes amb la narrativa. El muntatge suposa una nova lectura de la
pel·lícula, per això tant muntadors, com directors o productors, conscients
d’aquesta possibilitat, hi donen tanta importància. A la sala de muntatge es
pot fer malbé o arreglar una pel·lícula. Es poden solucionar greus problemes
ocorreguts en el rodatge. Però no es poden fer miracles.

També es pot donar el cas que la narrativa no funcioni segons l’ordre
que estava establert en el guió. Quan editeu una pel·lícula podeu retallar,
estendre, eliminar i realitzar un munt d’operacions més amb les imatges, de
manera que la història que ens ve escrita en el guió es transforma fins arribar
a la narrativa òptima final. És on es depura l’estil amb el qual el director
escriu la pel·lícula.

• Problemes amb l’aspecte visual final de la pel·lícula. Tot i que el
director de fotografia faci un excel·lent treball, les condicions en què es
roda una pel·lícula: exteriors, interiors, hivern, estiu, diferents hores del dia,
condicions climàtiques variables... fan que quan ajunteu seqüencialment
totes aquestes imatges no sempre tinguin el mateix aspecte de color i es
notin variacions que serien molestes o distraurien l’atenció de l’espectador.

Per això realitzem l’etalonatge digital de les imatges, per aconseguir una
tonalitat uniforme en els plans o seqüències i que l’espectador se centri en
la història, d’una banda, i, de l’altra, per emfatitzar amb les tonalitats les
emocions que es volen transmetre a l’espectador.

En aquest sentit, també es pot córrer el perill d’haver realitzat una correcció
de color inadequada que fa que no coincideixi l’emoció que projecten les
imatges amb l’emoció que té la narrativa en aquell moment.

• Problemes amb l’ambientació sonora. L’ambientació sonora envolta
l’espectador i l’introdueix totalment en la pel·lícula, i arribats a aquest punt
no només parlem d’imatges, parlem també de sons que, al costat del so
directe dels diàlegs captats durant el rodatge, s’incorporen per crear una
ambientació d’acord amb el to de la història que volem explicar. Gràcies
als programes d’edició de so podem afegir multitud d’efectes i músiques
per crear espectaculars bandes sonores que formaran un tot amb les imatges
reforçant-les aconseguint emocionar l’espectador. Un ús incorrecte del
so pot fer contradir l’emoció amb el que s’està veient i així arruïnar la
pel·lícula.

1.5.6 Rectificació de les anomalies detectades en el procés de
valoració del muntatge.

Un cop s’han determinat les mesures correctives d’aquestes anomalies es pot
passar a rectificar-les:

• Corregir el ritme: en aquest cas s’haurà de canviar l’ordre dels plans,
escenes o seqüències per equilibrar l’alternança entre tensió i relaxació i
crear un ritme més dinàmic.
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• Corregir la narrativa: la correcció d’aquest cas és semblant a la correcció
del ritme; aquí s’haurà de canviar l’ordre dels plans, escenes o seqüències
pensant en afavorir la narrativa i crear un ordre de l’exposició dels fets que
atregui més l’espectador. Crear misteri, curiositat, expectativa sempre és
un bon recurs per atrapar al públic.

• Corregir l’aspecte visual final de la pel·lícula: s’hauran de tornar a
etalonar totes aquelles imatges que no transmetien l’emoció adequada per
al moment de la narrativa concret. S’haurà de donar la tonalitat de color
que expressa l’emoció que es vol transmetre.

• Corregir l’ambientació sonora: en el programa d’edició de so s’hauran
d’ajustar els diàlegs, els efectes de so, valorar si són els més adients i, si
no, substituir-los per uns de millors i ajustar l’entrada i sortida de la música
d’acompanyament. Però, sobretot, la correcció que dona més resultats per
aconseguir una bona ambientació sonora és comprovar que els nivells de
volum dels diferents sons estiguin ben configurats. Si no és així, s’han
d’anivellar bé.

1.6 Control de qualitat del producte

Hi ha unes normes i protocols que fixen unes especificacions tècniques d’imatge i
so per assegurar un producte final adequat al mitjà de difusió i que sigui de màxima
qualitat. Per arribar a les exigències d’aquestes normes, haureu de treballar
conjuntament amb el tècnic de so professional per tal d’entregar exactament el
que necessita. Després d’aconseguir els lliurables i superar el control de qualitat,
l’única cosa de la que us haureu de preocupar és de visualitzar la vostra obra
tranquil·lament en el mitjà de difusió.

1.6.1 Distribució de pistes sonores en els suports videogràfics i
cinematogràfics

Cada vegada és més habitual sol·licitar als muntadors de so que facin mescles
de prova de diverses seqüències. Això avui és possible gràcies a l’existència de
sistemes digitals en ordinadors, com el Pro Tools, que permeten mantenir diverses
sessions, és a dir, diferents barreges d’una mateixa seqüència, guardades en un disc
dur.

El muntatge de so sol prendre com a base tres categories de so: diàlegs, efectes
i música. Tot so es classifica sota una d’aquestes categories. A l’hora d’efectuar
el treball, el muntador de so no té en compte si el so prové d’estudi o si és directe,
sinó que tracta cadascuna de les categories perquè s’integrin i sincronitzin de la
millor manera en la pel·lícula. En aquest procés, el director de la pel·lícula sol
prendre les decisions finals sobre la textura sonora de la pel·lícula.
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Aquests objectes sonors són modificats per adequar-los a una finalitat dramàtica,
en comunió amb la imatge. D’altra banda, la seva tasca ha de ser tan transparent
com sigui possible, de manera que no es noti que hi ha un muntatge d’aquests
objectes sonors. La digitalització permet avui dia que es puguin acoblar sons
provinents del treball de molt diversos professionals i gravats en entorns molt
diferents, de manera que sembli que han estat junts des de sempre a la banda
sonora.

Això facilita els canvis de qualsevol tipus que es vulguin fer i augmenta les
possibilitats per combinar diversos sons diferents per obtenir-ne un altre. Com
a conseqüència, augmenta la densitat de la banda sonora.

A l’hora d’efectuar el procés de muntatge de so cal tenir clar si es van a utilitzar
tots els canals disponibles del sistema digital corresponent o si, en canvi, es va
optar per realitzar una barreja en 5.1 que sigui compatible amb qualsevol d’ells.
Aquesta decisió és important, ja que condicionarà la barreja final de la banda
sonora de la pel·lícula i obligarà a tenir en compte la presència d’un o dos canals
més de so envoltant, depenent del sistema utilitzat.

El muntador de so és també l’encarregat de preparar les bandes de so, efectes i
diàlegs de cara a un doblatge i distribució internacionals. En alguns casos haurà
de sol·licitar que recreïn alguns efectes a sala o recuperarà wild tracks (so gravat
de manera independent a les imatges) per substituir el soroll de fons que hi hagi en
alguna seqüència amb so directe, ja que la distribució internacional exigeix bandes
de so sense diàleg i, per tant, tot efecte que estigui gravat conjuntament amb ell.

Finalment, la barreja realitzada sol lliurar-se en forma d’arxiu informàtic al
laboratori que crearà les còpies corresponents perquè, a partir d’ell es realitzi el
masteritzat corresponent.

Masteritzar suposa adaptar la pista o pistes obtingudes en la barreja final al suport
físic que tindrà la banda sonora. En les pel·lícules produïdes actualment es solen
fer, com a mínim, dos masteritzats:

• un digital en qualsevol dels tres sistemes existents -SRD, DTS o SDDS- i

• un altre analògic mitjançant el sistema Dolby SR, de manera que serveixi
com a sistema de seguretat en cas que falli el sistema digital.

Algunes productores fan una masterització per cada un dels sistemes digitals, ja
que tota pel·lícula pot portar el so en els tres sistemes simultàniament, a més del so
analògic. La masterització suposa realitzar el que s’anomena codificació de canal,
és a dir, que aquest procés col·loca la barreja final sobre un suport físic concret amb
les seves característiques particulars i una codificació determinada. Una vegada
s’efectua aquest procés és possible passar a imprimir les còpies corresponents de
la pel·lícula per exhibir-la.
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1.6.2 La banda internacional

La banda internacional és una manera d’adequar el so per facilitar el doblatge
a llengua estrangera. Això es fa separant les pistes d’àudio d’una determinada
manera en unes bandes de so. Per tant, totes les pel·lícules que es preparen a
partir d’aquesta contenen dues bandes de so:

• una banda que es coneix com a banda internacional de so (que inclou
música i efectes de so/sorolls) i

• una segona banda amb els diàlegs, que evidentment seran diferents en cada
versió de doblatge. Consisteix en la presentació per separat dels diàlegs
en una pista i la resta de la mescla (sense veus) en estèreo, 5.1..., segons
correspongui. Això possibilita el doblatge però no la remescla.

En resum, podem distingir els elements següents:

• Banda de so 1:

– Diàlegs directe
– Doblatge
– Diàlegs fora de camp

• Banda de so 2 - Banda internacional (Dolby Digital 5.1):

– Efectes de sala
– Ambients estèreo: canal esquerre i dret
– Atmosferes estèreo: canal esquerre i dret
– Ambients mono: canal central
– Atmosferes mono: canal central
– Efectes especials per pistes (fins a 18/20 pistes)
– Música diegètica (la que correspon a música directa de la imatge) -

equalitzada
– Música no diegètica (música composta d’acompanyament) 5.1: distri-

buïda per tots els canals.

Aquesta configuració és molt habitual en la difusió per televisió. Algunes cadenes
de televisió prefereixen emetre els continguts doblats al seu idioma i sol·liciten que
el material disposi de la banda de diàlegs i de la banda internacional. Així, poden
realitzar el doblatge.

1.6.3 Normes PPD (preparat per a difusió o emissió)

Les normes PPD són les normes per preparar el material audiovisual per eme-
tre’l/difondre’l. Cada emissora té les seves normes particulars, i per això haurem
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LKFS (ITU-R BS.1770)

La intensitat, ponderada per K,
relativa a l’escala completa
(LKFS) és un estàndard de
sonoritat dissenyat per permetre
la normalització dels nivells
d’àudio per al lliurament de la
televisió emesa i vídeo. Les
unitats de sonoritat relatives a
l’escala completa (LUFS) són un
sinònim d’LKFS. LKFS està
estandarditzat en ITU-R
BS.1770.

de fer l’adaptació del nostre material a les normes que ens proporcionin els canals
de difusió.

El format i l’assignació de canals depèn del destinatari. Per tant, si sou
realitzadors intel·ligents, haureu demanat al vostre distribuïdor les característiques
lliurables d’àudio i vídeo prèviament, perquè voleu assegurar-vos que els propor-
cioneu exactament el que necessiten. L’últim que voleu fer és fer front a revisions
costoses de control de qualitat. Aleshores, el distribuïdor us envia la fitxa d’àudio,
una llista de les especificacions tècniques necessàries per a la difusió, promoció i
distribució internacional del vostre projecte.

Hi ha tants estàndards i diferents tipus de lliurables com canals de difusió.
Per tant, és molt difícil establir unes úniques pautes de com s’han de lliurar
els materials.

Sí que hi ha uns termes genèrics que trobareu a totes les fitxes d’especificacions
típiques d’àudio i us proporcionaran els coneixements pràctics necessaris per
lliurar els arxius adequats cada vegada; com són: la intensitat, el nivell màxim
o veritable, estèreo vs. so envoltant, Dolby Pro Logic II, LT/RT i Lo/Ro, i els
stems (paquets de pistes per separat).

Especificació 1: intensitat

La majoria de països tenen establertes per llei unes normes respecte a la intensitat
del so. Per exemple, per a la intensitat comercial de la televisió s’expressa
específicament que els anuncis no poden ser més forts que els programes que els
precedeixen.

S’estableix un algoritme que mesura la intensitat percebuda del material del pro-
grama. Aquest algoritme en si mateix s’aplica a les normes tècniques conegudes
i haureu de comprovar els estàndards del vostre mercat en particular durant el
lliurament. La majoria de vegades, veureu les unitats de mesura d’aquest algoritme
referides com a LKFS o LUFS (Loudness Units Relative to Full Scale, és a dir,
‘unitats de sonoritat relatives a l’escala completa’). Amb el temps, l’estàndard va
començar a aplicar-se a pràcticament totes les programacions emeses, incloent les
plataformes de distribució en línia. De fet, ara ho trobareu essencialment a totes
les fitxes d’àudio que hi ha actualment, inclosos altres mitjans, com ara la ràdio
emesa, els podcasts i els serveis de música en línia.

Tot això per dir que quan envieu els lliurables del vostre projecte al distribuïdor, és
important que el vostre so compleixi els seus estàndards específics de sonoritat.
En termes generals, l’àudio ha de mesurar entre -23 i -25 LKFS per a tota la durada
del programa, tot i que pot variar en funció del distribuïdor. Aquest estàndard de
sonoritat s’aplica tant a mescles estèreo com envoltants i sovint es pot aplicar a
altres mescles.

Hi ha moltes maneres de mesurar LKFS, normalment mitjançant un plug-in
de software, com Waves WLM o Insight d’Izotope, però també hi ha aparells
mesuradors externs disponibles.
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Especificació 2: nivell màxim o veritable

El nivell màxim (o veritable) es refereix només a les parts més altes del vostre
so, és a dir, al peak. Quan ho vegeu en un full d’especificacions, normalment es
descriu la quantitat per sota del nivell més alt possible (0 db és el més alt que
es pot obtenir al camp digital). Per exemple, si el vostre full d’especificacions diu
un nivell màxim de -2, el nivell de l’àudio no pot superar els 2 dB per sota del tall.

La majoria dels mescladors situen un limitador d’àudio al seu bus de sortida per
evitar que l’àudio sobrepassi aquest valor, de manera que generalment no hi ha cap
problema. Tanmateix, hi ha editors que tenen problemes per intentar combinar
les pistes que han rebut del mesclador, de manera que assegureu-vos sempre que
tingueu un limitador a les pistes.

Especificació 3: estèreo //vs.// so envoltant

A primera vista, això és bastant senzill, ja que la majoria de nosaltres sabem
quina és la diferència entre el so estèreo i el so envoltant. Tanmateix, una vegada
comencem a mirar una mica més a fons, les coses poden començar-se a complicar.

El so estèreo (estereofònic) és la reproducció de so usant dos canals d’àudio
independents de tal manera que es formi la impressió de so “natural”, és a dir,
de so que ve de diverses direccions. A la figura 1.19 veureu el diagrama d’una
font de so estèreo respecte a l’espectador.

Figura 1.19. Diagrama del so estèreo

Font: Wikipedia

El so envoltant és una tècnica que té l’objectiu d’enriquir la qualitat de la repro-
ducció sonora d’una font d’àudio amb canals addicionals provinents d’altaveus
que envolten l’oient, proveint so en un radi de 360° en el pla horitzontal (2D). El
so envoltant es caracteritza per tenir una posició particular pel que fa a l’oient.
A la figura 1.20 veureu el diagrama d’una font de so envoltant 5.1 respecte a
l’espectador.
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Aquesta matriu 5-2-5 va ser
ideada per Dolby utilitzant la
“lògica de direcció” i un
sistema de relacions de fase
i retard en els canals
d’àudio.

Figura 1.20. Diagrama del so envoltant 5.1

Font: Wikipedia

Una barreja de so envoltant que normalment es lliura a les emissores de televisió
és una barreja 5.1, que té tres canals a la part del davant, dos canals a la part
posterior i un canal de subgreus (.1) dedicat a efectes especials de baixa freqüència
com ara trons o explosions. La majoria de les emissores prefereixen barreges 5.1
multicanal, i això vol dir que heu de lliurar cada un dels 6 canals en un fitxer
o pista separats. No obstant això, de vegades es pot requerir alguna cosa més
especialitzada.

Especificació 4: Dolby Pro Logic II, LT/RT i Lo/Ro

Dolby Pro Logic II és una barreja de 5 canals (5.0) que ha estat codificada per
una matriu en una barreja estèreo de 2 canals anomenada LT/RT (Left Total / Rigt
Total). Aquest downmix LT/RT es pot utilitzar com qualsevol altra mescla estèreo
convencional en distribució, transmissió i reproducció, amb l’excepció que també
pot ser molt ben descodificat en una mescla envoltant 5.0 (sense subgreus) amb
descodificadors que es poden trobar a la majoria de sistemes de cinema a casa.

Tot i que LT/RT encara és bastant freqüent al mercat televisiu, lentament s’està
eliminant del món del cinema a favor del paquet de cinema digital (DCP),
que és una col·lecció d’arxius de vídeo, àudio i flux de dades que permet als
cineastes estandarditzar els seus productes lliurables als distribuïdors. Amb
DCP, generalment s’ha de lliurar una barreja 5.1 multicanal sense necessitat de
codificació.

A més, sovint veureu especificacions de xarxa que sol·liciten una barreja estèreo
Lo/Ro. Això es refereix a un simple downmix 5.1 estèreo sense utilitzar la
tecnologia de codificació Dolby Pro Logic II. No obstant això, alguns fulls
d’especificacions sol·liciten específicament un 2.0 que no sigui un downmix, sinó
una barreja estèreo completa.

Especificació 5: ’stems’ (paquets de pistes per separat)

Els stems són els elements separats de la banda sonora completa que s’utilitzen
habitualment per a propòsits de promoció o reversió. Poden ser elements únics
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(com ara veus en off, diàlegs, música i efectes de so) o diversos elements barrejats
entre ells, com M&E (música i efectes) o DME (diàleg, música, efectes), que
poden estar en configuracions de canal de mono, estèreo o més ampli.

L’M&E inclou només música i efectes. No hauria d’incloure cap diàleg ni veu en
off. Tanmateix, també hauria d’incloure qualsevol so de producció que no sigui de
diàleg, és a dir, qualsevol so de recurs com una obertura o tancament d’una porta
o un cotxe que passa. A més, algunes produccions televisives de pel·lícules i de
gamma alta que fan distribució internacional requeriran que tot el diàleg vagi per
separat a l’M&E. Això permet als distribuïdors internacionals substituir el diàleg
i les veu en off, per exemple, per un altre idioma.

Una barreja on hi ha una banda de veu en off i una banda MED (música, efectes
i diàleg) és per a programes en què es doblarà la veu en off però es subtitularà el
diàleg. Aquesta és només una opció més per permetre als distribuïdors la màxima
flexibilitat a l’hora de conformar els seus programes a diferents idiomes i mercats.

És freqüent que el volum de la música baixi durant el diàleg per assegurar que el
diàleg és audible. Això s’anomena immersió o stems submergits. Quan un canal
de distribució demana stems submergits, vol dir que cada banda va anivellada
individualment, incloent els canvis interns, de manera que quan es sobreposen
totes s’aconsegueix el nivell normal de la barreja completa. Això vol dir que si es
mescla el diàleg, la narració, els efectes de so i la música sumen 0 (cap canvi de
nivell), sona exactament igual que la barreja completa.

Com que, normalment, el temps per dir la mateixa cosa en diferents idiomes pot
variar, la majoria de canals de distribució també demanaran lliuraments amb stems
sense canvis per als seus distribuïdors internacionals. Sense canvis significa que
el tall sol·licitat es mantindrà al mateix nivell de volum d’àudio al llarg del vídeo,
independentment del que faci el diàleg o la veu en off. Això permet al mesclador
de les versions internacionals retocar els stems per tenir en compte les diferències
en la durada dels diferents idiomes.
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2. Adequació de les característiques del màster en els diferents
formats i tecnologies emprades

La ràpida evolució tecnològica del vídeo va propiciar que el concepte de com
havia de ser el màster de vídeo final anés variant a mesura que s’anava avançant
tecnològicament. Per tant, segons en l’època en què ens trobéssim, i depenent
de per a quina plataforma de difusió estiguéssim treballant, els màsters de vídeo
podien anar en suports físics tan variats com les cintes Betacam, les cintes
DVCam, DVD, DCP..., o ser arxius de vídeo digitals, con en l’actualitat.

En l’època actual, en què es treballa amb vídeo digital i es processa a través d’un
ordinador, és habitual crear també un arxiu que mantingui exactament les mateixes
especificacions tècniques que tenia la seqüència on s’ha editat la pel·lícula. Aquest
arxiu serà la màxima qualitat que podreu obtenir i se l’anomena arxiu màster o
font, ja que amb aquest es pot passar a realitzar les diferents transcodificacions
per obtenir arxius de vídeo adaptats en funció de les especificacions tècniques
demanades per cada sistema, canal o plataforma de difusió, sense dependre del
programa d’edició original.

El màster de vídeo es crea quan tot el procés d’edició i postproducció està
completament finalitzat. La prioritat sempre serà aconseguir un màster de
vídeo amb la màxima qualitat possible.

2.1 Condicionaments tècnics de les diferents finestres d’explotació
de productes audiovisuals

A partir de la pel·lícula final podeu crear els diferents màsters en funció de la
plataforma a qui va dirigida. Només hem de tenir en compte les especificacions
tècniques de cada mitjà de distribució. Per fer-ho s’utilitzen programes de
conversió específics. A més, per a la creació de discs DVD o Blu-ray, també es
necessitaran programes de gravació de discs. Si haguéssim de gravar la pel·lícula
en suport de cinta digital, es necessitarà un VCR digital gravador.

Per realitzar l’exportació i/o gravar els suports físics hem de conèixer bé quin
arxiu volem obtenir en funció de la plataforma on es reproduirà.

L’elecció del millor format d’arxiu per a la distribució d’arxius de vídeo digitals
requereix una bona comunicació i col·laboració amb les persones que reben
els fitxers. Actualment hi ha quatre plataformes de distribució principals per a
projectes de vídeo o pel·lícules, són: televisió, cinema, internet i els discs DVD i
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Blu-ray. Cada plataforma exigeix un màster de vídeo amb uns ajustos determinats
que poden variar d’una a una altra. Hi ha diversos factors en competència que
afectaran la vostra elecció, com ara:

• Dispositiu de reproducció: el fitxer es reprodueix en un ordinador?, un
telèfon mòbil?, un reproductor de discs Blu-ray? Comproveu sempre que
és el dispositiu de reproducció desitjat. Sovint es dirigeixen a múltiples dis-
positius que requeriran múltiples sortides o arxius àmpliament compatibles.

• Sistema operatiu: tant el fabricant com la versió d’un sistema operatiu
poden establir restriccions importants en els formats de fitxer. Per exemple,
mentre la majoria de llocs web han estat estandarditzats en H.264 mitjançant
HTML 5, es gasta molt esforç en crear arxius compatibles amb versions an-
tigues i formats addicionals. En molts entorns corporatius, un ordinador es
pot bloquejar durant un màxim de cinc anys sense que hi hagi actualitzacions
de programari importants perquè puguin estandarditzar-se en un format de
lliurament sense arriscar-se a la incompatibilitat.

• Mètode de lliurament: cal descarregar l’arxiu? Si és així, la mida de
l’arxiu és una preocupació. Els requisits de mida per a un telèfon mòbil
són molt més baixos que els d’un ordinador de sobretaula connectat a una
xarxa d’alta velocitat. El vídeo ha d’anar en un disc? Comproveu millor
si és un DVD o un disc Blu-ray. El nombre d’opcions pot ser sorprenent i
és recomanable que feu una comprovació amb el client per crear una llista
precisa de dispositius dirigits. Moltes eines de compressió us poden ajudar
a orientar els dispositius electrònics de consum i els sistemes operatius
d’ordinador mitjançant l’ús de presets de compressió comprovats.

2.1.1 Formats de vídeo sense comprimir

En alguns casos, la posada en servei o el distribuïdor poden sol·licitar un arxiu
màster sense comprimir. Això és més freqüent quan tenen la intenció de crear
arxius lliurables addicionals per si sols o necessiten emetre el vídeo a través de
llocs com canals de televisió tradicional (TDT) i canals de televisió online (Netflix,
HBO, Movistar+...) o el cinema.

Heu de treballar estretament amb el distribuïdor durant aquestes etapes per
assegurar-vos que reben el format previst correctament. A causa de la gran mida
de l’arxiu, el lliurament d’un màster no comprimit es fa normalment mitjançant
el lliurament d’un disc dur. Intentar lliurar qualsevol cosa més llarga en minuts
que un anunci o un tràiler a través d’Internet és gairebé impossible (sovint es
triga més en fer la descàrrega que en arribar un enviament tradicional a través
de missatgeria).
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2.1.2 Formats de vídeo amb compressió

En altres casos, haureu de lliurar el vídeo en un format comprimit. Hi ha
formats digitals que proporcionen una reproducció d’alta qualitat en una sèrie
de dispositius, inclosos ordinadors, tauletes, DVD i reproductors de Blu-ray. Els
consumidors no estan disposats a esperar els llargs temps de descàrrega associats
als formats sense comprimir, ni tenen el maquinari necessari per reproduir aquests
fitxers.

• MPEG-2: els DVD solen utilitzar un vídeo MPEG-2. El format MPEG-2
és antic, però segueix sent un estàndard que és àmpliament compatible amb
els equips i els reproductors de DVD.

• MPEG-4 / H.264: MPEG-4 (.MP4) és un dels fitxers digitals més populars
del mercat actual, especialment els que utilitzen el còdec H.264. Aquests
fitxers són utilitzats per tot arreu, des de YouTube fins a iPhone. Fins i tot
els discs Blu-ray d’alta qualitat utilitzen vídeo H.264.

• QuickTime: els arxius Apple QuickTime (.MOV) no s’utilitzen àmpli-
ament per a la distribució als dispositius o al web (a causa del format
MPEG-4 / H.264 més compatibles). No obstant això, molts professionals
utilitzen els arxius QuickTime com a mètode col·laboratiu. Si treballeu
amb dissenyadors de gràfics de moviment, autors multimèdia o altres
professionals de l’edició, podeu esperar que utilitzin QuickTime com a
format d’intercanvi. Tingueu en compte que no tots els fitxers QuickTime
es comprimeixen: podeu generar un projecte que coincideixi amb la qualitat
de la configuració de la seqüència original per crear una còpia de seguretat
de resolució més alta. Els arxius QuickTime codificats amb el còdec ProRes
són els estàndards per als fluxos de treball de Final Cut Pro X.

• Windows Media: el Windows Media Video (WMV) és un format de vídeo
desenvolupat per Microsoft. S’utilitza àmpliament en entorns corporatius
a causa de la seva àmplia compatibilitat amb el sistema operatiu Windows.
Windows Media ha perdut part del seu punt de suport, però, com Microsoft,
ha canviat al seu nou reproductor multimèdia, Silverlight, que admet H.264.

2.1.3 Lliurable en cinta de vídeo

Per a molts, un màster de cinta de vídeo tradicional també és un requisit que es pot
lliurar. Els formats de cintes professionals d’alta qualitat ofereixen una excel·lent
qualitat d’audiovisual, però tenen un cost. Era un format molt freqüent per la
difusió de vídeo a través dels canals de televisió tradicionals.
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Aquests dispositius també requereixen un emmagatzematge RAID molt ràpid amb
connexions de rendiment com FibreChannel, ESATA o Thunderbolt per habilitar
el procés d’escriptura en cinta.

Si el lliurament de cinta és només una necessitat ocasional, podeu aprofitar-vos
fàcilment d’altres proveïdors per fer aquest servei. En alguns casos, podeu llogar
maquinari, segons sigui necessari, dels proveïdors locals. També podeu utilitzar
empreses de producció de vídeo locals o cases de publicació per crear una cinta
màster.

2.2 Difusió de productes audiovisuals a través d’operadors de
televisió.

Els sistemes de televisió terrestre són els estàndards de codificació o de format
per a la transmissió i recepció de senyals de televisió terrestre. Fins al final del
2010 hi havia tres sistemes de televisió analògics principals que s’utilitzaven a tot
el món: NTSC, PAL i SECAM. Ara, a la televisió digital terrestre (TDT), hi ha
quatre sistemes principals a tot el món: ATSC, DVB-T, ISDB-T i DTMB, a la
figura 2.1 podeu veure la seva distribució geogràfica.

Figura 2.1. Mapa dels sistemes TDT

Font: Wipipedia

La televisió digital terrestre (TDT) és el resultat de l’aplicació de la tecnologia
digital al senyal de televisió, per després transmetre-la per mitjà d’ones hertzianes
terrestres, és a dir, aquelles que es transmeten per l’atmosfera sense necessitat de
cable o satèl·lit i es reben per mitjà d’antenes UHF convencionals. Els avantatges
de la TDT són similars a altres mitjans de transmissió digital respecte als analògics
en plataformes com ara la televisió per cable i televisió per satèl·lit:

• Ús més eficient de l’espectre radioelèctric en transmetre mitjançant multi-
plexació més d’un senyal televisiu.

• Capacitat de transmissió d’àudio i vídeo de millor qualitat.

• Costos menors de transmissió, després dels costos d’actualització.
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L’espai abans emprat per un sol senyal de televisió passa a ser un canal múltiple
digital o múltiplex. El nombre de programes transmesos en cada canal múltiple
dependrà de la relació de compressió emprada. D’altra banda, es pot dedicar
l’espectre sobrant per a altres serveis. La compressió també ha fet viable l’emissió
de senyals de televisió en alta definició, que requereixen un ample de banda més
gran que la de definició estàndard.

Malgrat els avantatges de la transmissió digital terrestre de televisió, el senyal
digital no és més resistent a possibles interferències que l’analògic, per la seva
naturalesa de senyal electromagnètic. La diferència rau en la manera de codificar
la informació seguint algoritmes lògics que permeten posteriorment identificar i
corregir errors.

L’estàndard utilitzat a Espanya per a la transmissió de TDT, igual que en més de
110 països al llarg del món, entre els quals es troben tots els de la Unió Europea,
és el Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T).

DVB-T utilitza la modulació de multiplexació per divisió de freqüència ortogonal
codificada (COFDM), que ofereix un senyal robust i també proporciona protecció
contra els ressons produïts pels múltiples camins que pren el senyal en la seva
propagació, i permet reutilitzar les mateixes freqüències en antenes veïnes. Aquest
sistema transmet àudio, vídeo i altres dades a través d’un flux MPEG-2.

L’estàndard COFDM permet diferents codificacions com la manera 2K, per
a transmissions simples que cobreixin àrees geogràfiques reduïdes (potències
reduïdes) o la manera 8K, que espot utilitzar per a àrees geogràfiques extenses
en un únic canal, comú a tota la xarxa.

A la taula 2.1 podeu veure un resum dels principals còdecs per a TDT.

Taula 2.1. Còdecs per a TDT Còdecs de vídeo Còdecs d’àudio

HEVC MP2

H.262/MPEG-2 Part 2 MP3

H.264/MPEG-4 AVC AC-3

AVS E-AC-3

VC-1 AAC

HE-AAC

2.3 La distribució comercial: descàrrega de continguts i còpies amb
suport físic

A més de la televisió, quant a distribució comercial per a pel·lícules i altres formats
audiovisuals, també hi ha altres canals com les plataformes de vídeo a la carta o
vídeo sota demanda (video on demand, VOD) i la distribució en suports físics com
el DVD o Blu-ray.
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2.3.1 Video sota demanda

Els serveis de distribució sota demanda (video on demand, VOD) s’han expandit
a mesura que s’ha consolidat el procés de digitalització en el sector audiovisual.
Aquests serveis són aquells en què l’usuari pot seleccionar a través d’internet un
programa a petició.

El vídeo sota demanda, vídeo a comanda, televisió a la carta o vídeo a la carta (de
l’anglès vídeo on demand) és un sistema de televisió que permet als usuaris l’accés
a continguts multimèdia de forma personalitzada (vegeu la figura 2.2) oferint-
los, d’aquesta manera, la possibilitat de sol·licitar i visualitzar una pel·lícula o
programa concret en el moment exacte que el telespectador ho desitgi.

Existeix, per tant, la possibilitat de la visualització en temps real o descarregant-
lo en un dispositiu, com pot ser un ordinador o un reproductor portàtil, per veure-
ho en qualsevol moment.

Figura 2.2. Interfície de plataforma VOD

Font: Wipipedia

La introducció del vídeo a la carta a Espanya va ser lenta, però el sector s’ha desen-
volupat aquests darrers anys amb l’arribada de canals de dimensió internacional
com Netflix o HBO i d’operadors nacionals com Movistar + o Vodafone One.

Per a la distribució de VOD no hi ha unes úniques normes, cada distribuïdor tindrà
els seus requisits. El primer és contactar amb el distribuïdor i demanar-li les
especificacions tècniques per generar l’arxiu o suport necessari. En aquest cas, es
tractaria de canals i plataformes de distribució professionals.

Exemple de requisits per a Netflix

En el cas de Netflix, per exemple, els seus requisits van des de quina càmera s’ha utilitzat
per a la gravació fins a quin retoc de color s’ha d’aplicar a les imatges. A continuació, es
detallen resumits els requisits més destacats:

• Requisits de la càmera:

– Resolució: la càmera ha de tenir un sensor de 4K UHD (igual o superior a 3840
fotosites amples).
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– Format de captura: RAW (Sony RAW, REDCODE, Arriraw...) o COMPRESSED (XAVC,
ProRes o altres formats compatibles amb I-Frame).

– Mínim de processament de registre lineal de 16 bits o de 10 bits.

– Velocitat de transferència de dades mínima de 240 Mbps a 23,98 fps.

– Funció de transferència de captures: S-Log3, Log-C, V-Log, Log3G10...

– Captura l’espai de color: S-Gamut3.cine, RED Wide Gamut RGB, Alexa Wide Gamut...

• Requisits del tractament de color:

– Estàndard de color ACES: v1.0.2.

– Espai de color per monitor: Rec.709 / BT.1886 o al estàndard HDR equivalent (és a dir,
SMPTE ST.2084).

• Requisits per generar l’arxiu de vídeo màster per visualització (Video Display Master,
VDM):

Taula 2.2. Especificacions per a l’arxiu vídeo display màster

Qualitat SDR Qualitat HDR

Format DPX TIFF

Còdec RGB 16 bits RGB 16 bits

Resolució Més gran o igual al format
d’entrega (ex. 38040x2160px)

Més gran o igual al format
d’entrega (ex. 38040x2160px)

ACES de sortida Rec.709 P3-D65 ST2084

Hi ha altres canals com YouTube o Vimeo, amb una exigència menor i, en realitat,
només hauríem de tenir en compte que el vídeo tingués un format admès pels
estàndards de programació de les pàgines web.

Quan volem pujar un vídeo a internet l’hem de comprimir utilitzant formats
i còdecs específics perquè, mantenint una qualitat òptima, obtinguem un arxiu
de poca grandària. Amb l’evolució i les millores en la tecnologia de connexió,
aquesta cada vegada està dotada de més velocitats de transferència de dades. Per
tant, els vídeos a internet també s’estan beneficiant d’aquestes millores permetent
penjar cada vegada vídeos de més resolució i qualitat. Aquestes són algunes de les
especificacions recomanades per crear un arxiu de vídeo per a la seva distribució
per llocs i pàgines web:

• Requisits de vídeo:

– Formats recomanats: .MOV i .MP4

– Còdec recomanat: H.264

– Velocitat de fotogrames: mantenir sempre la velocitat de fotogrames
original.

– Taxa de transferència de bits (kbits/s), (controla la qualitat visual del
vídeo i la mida de l’arxiu):

∗ 1080p: de 10.000 a 20.000 (kbits/s)
∗ 2K: de 20.000 a 30.000 (kbits/s)
∗ 4K: de 30.000 a 60.000 (kbits/s)

– Resolució:
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– 1080p: relació d’aspecte 16: 9, mida 1920×1080px.

– 2K: relació d’aspecte 16:9, mida 2560×1440px.

– 4K: relació d’aspecte 16:9, mida 3840×2160px.

• Requisits d’àudio:

– Còdec: AAC-LC

– Taxa de transmissió de dades: 320 kbits/s

– Freqüència de mostreig: 48 KHz

2.3.2 Discs DVD

Els DVD-Vídeo són un format de vídeo utilitzat també per a la distribució
comercial de pel·lícules i peces audiovisuals en suport físic.

El vídeo per DVD té unes especificacions concretes: se sol utilitzar el format
MPEG-2 amb una resolució de 720x480 píxels per a NTSC i 720x576 píxels
per a PAL, i en relació d’aspecte 16:9 anamòrfic, que codifica la pel·lícula en
panoràmic.

Quan realitzem la codificació del vídeo a MPEG-2, la taxa de dades controla la
qualitat visual del vídeo i la mida de l’arxiu, i es mesura en megabits per segon
(Mbit/s). Comunament, la taxa de dades de les pel·lícules en DVD varien des dels
3 Mbit/s als 9,5 Mbit/s, i la taxa de bits és adaptativa. Es recomana utilitzar una
taxa de dades adaptativa entre 5 Mbps de mínim a 7,8 o 8,5 Mbps de màxim.

L’àudio en una pel·lícula DVD pot tenir el format Linear PCM, DTS, MPEG o
Dolby Digital (AC-3).

Un DVD pot contenir més d’una pista d’àudio per al vídeo, per exemple, diferents
idiomes, també pot incloure una o més pistes de subtítols i poden contenir capítols
per facilitar la navegació per les diferents escenes.

Un dels avantatges dels DVD-Video és que permeten incloure una àmplia gamma
d’extres, com ara documentals sobre el rodatge, entrevistes, pistes d’àudio amb
comentaris sobre la pel·lícula que es sincronitzen amb ella, material descartat...

Cada DVD-Vídeo té assignat un codi de regió per administrar el contingut de cada
DVD segons zones geogràfiques. Els codis de regió de DVD són una tècnica de
gestió digital de drets dissenyada per permetre que els distribuïdors de pel·lícules
puguin controlar els aspectes d’una obra, incloent el contingut, data de llançament
i preu, d’acord a la regió. Això s’aconsegueix bloquejant els reproductors de DVD
perquè només puguin reproduir els DVD codificats per a la seva regió (a més dels
DVD que no tenen cap codi de regió).

Al tractar-se d’un suport físic per distribució comercial s’ha de tenir en compte
que els DVDs tenen un embalatge específic (vegeu la figura 2.3) que ha de portar
aplicada la imatge gràfica del projecte. Aquest embalatge és estàndard i està
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definit pels cànons comercials. Consta d’un estoig de plàstic de color negre o
transparent amb una portada en paper; a l’interior hi trobem el disc DVD amb la
galeta impresa i de vegades també pot incloure un llibret amb informació de la
pel·lícula, fotografies...

Figura 2.3. DVD per a distribució comercial

Font: Mondes Libres (Flickr)

2.3.3 Discs Blu-ray

El disc Blu-ray és un format de disc òptic de nova generació emprat per a vídeo
d’alta definició i amb més capacitat d’emmagatzematge de dades d’alta densitat
que la del DVD.

El DVD va oferir en el seu moment una alta qualitat, ja que era capaç de donar
una resolució de 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL), però ha estat àmpliament
superada per la capacitat d’una resolució d’alta definició oferta pel Blu-ray, que
pot oferir resolucions de Full HD (1080p) i 4K (2160p).

La velocitat de transferència de dades va des de 36 Mbit/s fins a 576 Mbits/s.

El Blu-ray funciona amb els mateixos sistemes d’arxiu que els seus predecessors.
Gràcies a la seva capacitat d’emmagatzematge, el vídeo és d’alta definició i àudio
de fins a 8 canals.

Per la compressió del vídeo, utilitza els formats MPEG-2, MPEG-4 i VC-1. Els
formats MPEG-4 AVC i SMPTE VC-1 implementen algoritmes de compressió
més avançats que permeten oferir gran qualitat (a un nivell similar).

El format MPEG-2 es manté per retrocompatibilitat; està gairebé obsolet (compa-
rat amb els altres), però tot i així s’ha utilitzat per codificar la major part de les
primeres pel·lícules que han sortit en format Blu-ray. Això és degut al fet que el
MPEG-4 AVC té alts requeriments, consum de recursos i alt temps de codificació.

Els còdecs de compressió d’àudio utilitzats en Blu-ray són LPCM (sense com-
pressió), DTS, Dolby Digital, Dolby True HD i DTS-HD Master Audio. Els tres
primers es mantenen per retrocompatibilitat respecte al DVD de la mateixa manera
que els de vídeo. Els dos últims representen una gran millora, ja que permeten la
compressió sense pèrdues.
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Un Blu-ray també pot tenir continguts addicionals com més d’una pista d’àudio
per al vídeo per diferents idiomes, una o més pistes de subtítols i capítols per faci-
litar la navegació per les diferents escenes. I permet incloure una àmplia gamma
d’extres, com ara documentals sobre el rodatge, entrevistes, pistes d’àudio amb
comentaris sobre la pel·lícula que se sincronitzen amb ella, material descartat...

Els discs Blu-ray també tenen assignat el codi de regió per administrar el contingut
del disc segons zones geogràfiques.

Igual que amb el DVD, amb el Blu-ray s’ha de tenir en compte que també té un
embalatge específic (vegeu la figura 2.4) per a la seva distribució comercial que
ha de portar aplicada la imatge gràfica del projecte. Aquest embalatge és estàndard
i està definit pels cànons comercials. Consta d’un estoig de plàstic de color blau
amb una portada en paper, al seu interior trobem el disc Blu-ray amb la galeta
impresa i de vegades també pot incloure un llibret amb informació de la pel·lícula,
fotografies, entrevistes...

Figura 2.4. Blu-ray per a distribució comercial

Font: André (Flickr)

2.4 Gestió dels drets de propietat intel·lectual

El dret d’autor abasta les obres literàries (per exemple, les novel·les, els poemes
i les obres de teatre), les pel·lícules, la música, les obres artístiques (per exemple,
dibuixos, pintures, fotografies i escultures) i els dissenys arquitectònics. Els drets
connexos al dret d’autor són els drets dels artistes, intèrprets i executants sobre les
seves creacions, interpretacions o execucions.

Els drets de propietat intel·lectual s’assemblen a qualsevol altre dret de propietat:
permeten al creador, o al titular d’una patent, marca o dret d’autor, gaudir dels
beneficis que deriven de la seva obra o de la inversió realitzada en relació amb una
creació. Aquests drets estan consagrats en l’article 27 de la Declaració Universal
de Drets Humans, que contempla el dret a beneficiar-se de la protecció dels
interessos morals i materials resultants de l’autoria de les produccions científiques,
literàries o artístiques.

S’ha de promoure i protegir la propietat intel·lectual per diverses raons imperati-
ves:
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• En primer lloc, el progrés i el benestar de la humanitat depenen de la seva
capacitat de crear i inventar noves obres en les esferes de la tecnologia i la
cultura.

• En segon lloc, la protecció jurídica de les noves creacions encoratja a
destinar recursos addicionals a la innovació.

• En tercer lloc, la promoció i la protecció de la propietat intel·lectual
estimulen el creixement econòmic, generen noves ocupacions i indústries
i enriqueixen i milloren la qualitat de vida.

Promoure un sistema de propietat intel·lectual eficaç i equitatiu pot contribuir
al fet que tots els països explotin el potencial de la propietat intel·lectual com a
catalitzador de desenvolupament econòmic i de benestar social i cultural. El
sistema de propietat intel·lectual ajuda a establir un equilibri entre els interessos
dels innovadors i l’interès públic, creant un entorn en què la creativitat i la invenció
puguin florir en benefici de tots.

No és necessari registrar una obra per protegir-la. Es considera que l’obra
ja està protegida pel sol fet de la seva creació. La inscripció en el Registre
de la Propietat Intel·lectual és voluntària. És convenient, però, indicar en
l’obra la reserva de drets i el símbol de copyright

És aconsellable indicar la reserva de
drets i el símbol de ’copyright’ en les
nostres creacions.

Els avantatges que ofereix la inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual
són, a més de proporcionar una prova qualificada que els drets inscrits existeixen
i pertanyen al seu titular, llevat que es demostri el contrari, la de donar publicitat
als drets inscrits.

La infracció de drets d’autor i el P2P: els sistemes de vídeo a la carta fan
referència, generalment, als mecanismes de funcionament legítim d’acord amb
les lleis actuals. Les motivacions actuals per a un futur desenvolupament es
remunten a la creació de xarxes peer to peer i el desenvolupament de programari
per compartir arxius com ara Bit Torrent.

Aquestes innovacions han demostrat que tècnicament és possible oferir al con-
sumidor cadascuna de les pel·lícules que es produeixen. D’aquesta manera
s’aconsegueix no carregar el proveïdor amb tot el cost de pujar informació perquè
el client que ho desitgi pugui rebre-la.

2.5 Formats per a projecció en sales cinematogràfiques

Abans de la implantació definitiva del cinema digital, el medi mitjançant el
qual s’exhibien les pel·lícules en els cinemes era la pel·lícula fotosensible, i es
projectaven a través projectors analògics. Amb l’aparició dels mitjans digitals, el
cinema evoluciona també aprofitant els avantatges de la tecnologia digital i canvien
tant els sistemes de producció com d’exhibició.
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El sistema de projecció de les pel·lícules en els cinemes s’actualitza al sistema
digital, es canvien els projectors de pel·lícula per projectors digitals, i ara, en
lloc de projectar pel·lícules en suport de pel·lícula fotosensible, les pel·lícules
són digitals i s’emmagatzemen en un disc dur sota l’estàndard d’exhibició
cinematogràfic anomenat digital cinema package (DCP), és a dir, ‘paquet de
cinema digital’.

Paquet de cinema digital o DCP
(Imatge: Wikipedia)

Un DCP és l’estàndard d’exhibició cinematogràfic a tot el món que busca una
gran qualitat d’exhibició, almenys igual que el de la pel·lícula de 35 mm, i alhora,
un sistema de seguretat anticòpia per prevenir les còpies piratejades.

El DCP no és un format de vídeo a l’ús, és a dir, no és un únic arxiu com podria
ser una movie Quicktime i tampoc és una seqüència d’arxius (seqüència de TGA,
TIFF o qualsevol altre), sinó un conjunt d’arxius estructurats que es podria
assemblar més a un DVD o Blu-ray. Per tant, a un DCP hi ha arxius de vídeo,
d’àudio, subtítols, playlists...

L’arxiu més gran que ens trobem dins el DCP és l’arxiu de vídeo, un arxiu MXF
que conté una seqüència d’imatges en JPEG 2000 d’alta qualitat. L’espai de
color utilitzat no és el típic YCbCr del vídeo convencional, és l’XYZ, que té una
paleta de colors més gran que conté tots els colors visibles per l’ull humà. Com a
contrapartida, es necessiten molts recursos per codificar-lo.

La resolució estàndard del vídeo en un DCP és 2K (2048x1080 px) i la seva
velocitat de fotogrames és 24fps. S’està treballant per implementar la qualitat
4K (4096x2160 px) als cinemes, però encara queda camí d’adaptació.

Pel que fa a l’arxiu d’àudio del DCP, també va en format MXF, però indepen-
dentment del vídeo. Cada banda d’àudio tindrà el seu propi arxiu d’àudio PCM
lineal de 24 bits a una freqüència de mostreig de 48 o 96 KHz. Es poden incloure
fins a 16 canals independents.

Altres arxius dins el DCP són:

• Els subtítols, que van en carpetes; cada idioma té la seva carpeta individual.

• L’arxiu ASSETMAP, que és l’arxiu mapa del DCP que descriu el contingut
i on es troba cada cosa.

• Arxius XML amb funcions de playlist (relacionen el vídeo, l’àudio i els
subtítols).

Tots els arxius que componen el DCP s’emmagatzemen en un disc dur. La creació
del DCP no és un procés especialment complicat però sí complex. Es necessita un
programa específic de creació d’arxius DCP i requereix l’atenció d’un professional
que entengui perfectament els processos que està duent a terme i pugui fer un
control de qualitat sobre el producte final.
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2.6 Característiques i sistemes de protecció de la cinta màster

Un màster de vídeo en cinta és una cinta magnètica on s’han editat imatges,
diàlegs, titulacions, música i qualsevol altre element audiovisual fins a aconseguir
un programa acabat.

Amb la progressiva entrada dels mitjans digitals, associar el màster a una cinta
de vídeo del format que sigui és cada vegada més antiquat. Actualment les
productores treballen amb el concepte de màster digital o DSM, per les sigles
angleses de Digital Source Màster.

Però també en el cinema es va abandonar fa anys, perquè actualment les pel·lícules
ja no es munten i es fa una còpia màster sinó que tota la feina de postproducció es
fa informàticament. El mateix ha passat a la televisió. Fins fa poc, alguns canals
demanaven els màsters en aquest format, però amb l’evolució de la tecnologia
digital els arxius de vídeo digital han substituït aquest mitjà.

Fent una mirada enrere, els formats de cinta que s’utilitzaven eren el Betacam,
HDV, HDCAM i DVCPRO.

2.6.1 Formats de cinta màster

El Betacam Digital (figura 2.5), conegut també com Digi Beta, va ser llançat el
1993. Les cintes S arriben als 40 minuts i les L fins a 124 minuts de durada. Grava
usant un senyal de vídeo per components comprimit amb l’algoritme DCT (la ràtio
de compressió és variable, normalment al voltant de 2:1).

Figura 2.5. Betacam Digital

Font: Wikipedia

La seva profunditat de color és de 10 bits i la seva freqüència de mostreig és 4:2:2
en PAL (720x576) i NTSC (720x486), amb el resultat d’un bitrate de 90 Mb/s.
Quant a so, proporciona 4 canals d’àudio PCM a 48 KHz i 20 bits. Inclou dues
pistes longitudinals per a control track i codi de temps.

És considerat tradicionalment el millor format de vídeo digital de resolució
estàndard (SD). En general és usat com a format de cinta per a màsters i treballs
de qualitat mitjana-alta, especialment postproducció i publicitat. La incorporació
de la connexió digital SDI, de tipus coaxial va contribuir al seu èxit.
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El Betacam SX és un format digital creat el 1996, amb la idea de ser una
alternativa més barata a Betacam Digital. Comprimeix el senyal per components
usant MPEG-2 4:2:2 Profile@ML, amb 4 canals d’àudio PCM a 48 KHz i 16 bits.
La mida S guarda fins a 64 minuts i la mida L fins a 194. En crear el format,
Sony hi va afegir el good shot mark, que permetia incorporar marques a la cinta
i l’equip podia accedir ràpidament a aquestes marques i reproduir-la. A la figura
2.6 es mostra com és aquesta cinta.

Figura 2.6. Betacam SX

Font: Wikipedia

El Betacam IMX és una variant del Betacam creat el 2001. Utilitza, igual que
Betacam SX, un compressió MPEG, però amb un bitrate superior. Comparteix
la norma CCIR 601, amb fins a vuit canals d’àudio i una pista de codi de temps.
No té una pista analògica de control track com el Betacam Digital, però pot usar
la pista 7 d’àudio per a aquesta comesa. És un sistema de vídeo per components
comprimit amb l’MPEG-2 4:2:2P@ML. Permet tres nivells de bitrate diferents:
30 Mb/s (compressió 6:1), 40 Mb/s (compressió 4:1) i 50 Mb/s (compressió 3,3:1).
Les cintes de mida S graven fins a 60 minuts i les de mida L, fins a 184 minuts. A
la figura 2.7 es mostra com és aquesta cinta.

Figura 2.7. Betacam IMX

Font: Wikipedia

L’HDCAM, creat el 1997, és una versió d’alta definició (HD) de la família
Betacam, i manté la mateixa cinta de 1/2 polzada. Utilitza una freqüència de
mostreig de 4:2:2 i 8 bits de profunditat de color en vídeo per components.

Aquest format, en tractar-se d’HD, permet gravar en resolucions superiors, a 720
i 1080 línies. A més, com que està destinat al cinema, a més dels habituals 50 i 60
frames per segon, PAL i NTSC respectivament, grava a una velocitat de 24 fps, la
mateixa que s’usa en cinema amb suport fotoquímic.
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A més, pot realitzar exploració progressiva, a més de l’exploració entrellaçada
tradicional de vídeo. El seu bitrate de vídeo és 144 Mb/s. Pel que fa a àudio grava
4 canals d’àudio AES / EBU a 48 KHz i 20 bits. A la figura ?? es mostra com és
aquesta cinta.

Figura 2.8. HDCAM

Font: Wikipedia

L’HDCAM SR (Cinema Alta) és una variació de l’anterior creada el 2003.
Utilitza una cinta amb alta densitat de partícules que permet gravar un senyal RGB
amb mostreig 4:4:4 a un bitrate de 440 Mb/s. Això permet capturar una resolució
màxima de 1920x1080 i fins a 12 canals d’àudio.

HDCAM SR usa una compressió MPEG-4 Studio Profile d’alta qualitat que no
utilitza grups d’imatges (GOP), per la qual cosa no dona els típics problemes
d’MPEG a l’hora d’editar i usa compressió intraframe en progressiu i compressió
intracamp en entrellaçat. La durada de cintes és la mateixa que el format Betacam
Digital: 40 per a la talla S i 124 per a la grandària L. En la seva versió de 24
fps arriba als 50 i 155 minuts, respectivament. A la figura 2.9 es mostra com és
aquesta cinta.

Figura 2.9. HDCAM SR

Font: Wikipedia

El High Definition Video (vídeo d’alta definició, HDV) és un format de vídeo que
usa les existents cintes DV (ja sigui DV o MiniDV) com a suport d’enregistrament
i, per tant, manté la mateixa taxa de transferència de dades per segon (25 Mbits/s),
però aconsegueix més compressió usant el còdec HDV (basat en MPEG-2) en
comptes del DV per permetre les màximes resolucions del vídeo d’alta definició.

L’ús del còdec HDV implica més definició per la resolució alta a costa de menys
qualitat (la seva ràtio de compressió amb pèrdua és més gran que el DV) però
genera imperfeccions en les seqüències de moviment de certa complexitat.

El DVCPRO és la variant del DVC desenvolupada per Panasonic. Al contrari que
Sony, es va apostar fort per aquest format i es va convertir en una opció important
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fins a l’any 2006. La seva principal diferència és que usa cinta amb pistes d’ample
de 18 micres i amb un altre tipus d’emulsió, partícules de metall en lloc de metall
evaporat, usat en DVC i DVCAM.

A més, compta amb una pista longitudinal d’àudio i una altra també longitudinal
de control track per ajudar en edició, especialment edició lineal. Una altra
característica que fa a l’àudio és que només permet l’opció de 2 pistes a 48 KHz i
16 bit.

El DVCPRO HD o DV100 és una variació de DVCPRO amb resolució en alta
definició. Utilitza el mostreig 4:2:2, però en ser HD permet resolució 1080p i
720p, tant en progressiu com en entrellaçat, encara que la manera 1080/25p és
falsa, ja que la captació és progressiva i posteriorment emmagatzemada de forma
entrellaçada. Mitjançant una compressió fins a 1:6,7 s’aconsegueix un flux de
vídeo de 100 Mb/s. El format admet, a més, vuit pistes d’àudio.

A la figura 2.10 es mostra com són les cintes HDV, DVCPRO i DVCPRO HD.

Figura 2.10. Cintes per a HDV, DVCPRO
i DVCPRO HD

Font: Wikipedia

2.6.2 Protecció de les cintes

El sistema Macrovision de protecció anticòpia per a cintes de vídeo va ser el
sistema més difós i eficient, quan es copien cintes d’un VCR a un altre.

La tecnologia emprada consisteix a addicionar una seqüència de polsos elec-
trònics acuradament sincronitzats durant la duplicació de les cintes, fetes per
empreses autoritzades i qualificades. Aquests polsos no interfereixen durant la
reproducció d’una cinta original, però produeixen efectes adversos quan aquesta
mateixa cinta és copiada d’un VCR a un altre. Aquests efectes fan que la cinta
sigui pràcticament impossible de copiar.

Quan s’intenta fer una còpia a partir d’una cinta protegida, els polsos introduïts
durant la duplicació confonen el VCR que està gravant la cinta còpia, degradant la
imatge i causant fluctuacions de brillantor, soroll i pèrdua de color a la imatge,
depenent del tipus de codificació Macrovision que s’està fent servir en aquest
instant.
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2.7 Procés d’obtenció del màster i còpies d’explotació. Elaboració
de la documentació tècnica corresponent

Quan tot el procés d’edició i postproducció està acabat és el moment de crear
l’arxiu final. La majoria de programes que es fan servir per a l’edició tenen unes
opcions d’exportació integrades al vostre programari per exportar arxius de vídeo
formatats i codificats segons l’ús final que li vulgueu donar, o també poden
carregar directament l’arxiu a YouTube, Vimeo o altres plataformes de difusió.

Molta gent utilitza aquestes opcions automàtiques, ja que agilitza el procés i no
s’ha de preocupar de configurar les especificacions de l’arxiu de vídeo resultant,
però en un sentit objectiu i des d’una òptica professional, es podria dir que és un
error. Si ho feu, heu omès un pas molt important: fer un arxiu de vídeo màster.

Quan parlem d’arxiu màster en edició de vídeo digital ens referim a un
arxiu de vídeo, de la versió final del vídeo, a resolució completa.

Aquest arxiu serà la vostra pel·lícula conservant la mateixa qualitat del projecte
d’edició i es convertirà en l’arxiu font des del qual generarem altres arxius de
vídeo amb diferents codificacions. I això és un avantatge: ja no dependreu del
programa d’edició ni del material en brut per generar arxius.

Per tant, el primer pas seria exportar un arxiu de vídeo màster del vostre projecte,
i per fer-ho la majoria de programaris en el procés d’exportació tenen l’opció
d’exportar un arxiu amb les mateixes propietats del projecte o seqüència on
s’ha editat, que correspondrien a la màxima qualitat.

Normalment, l’arxiu màster sol pesar bastant perquè no està comprimit. I un cop
s’ha obtingut és quan s’ha de plantejar quins altres formats es necessiten.

Per tant, a partir de la pel·lícula final exportada a màxima qualitat es pot passar a
realitzar les diferents transcodificacions per obtenir arxius de vídeo adaptats en
funció de les especificacions tècniques de la plataforma a qui va dirigit. Només
hem de tenir en compte les especificacions tècniques de cada mitjà de distribució.
Per a això utilitzarem programes de conversió específics.

Per obtenir aquests arxius de vídeo es pot fer a través del programa on s’ha editat
però també existeix programari independent per fer-ho que ofereixen el mateixos
resultats o fins i tot millors. Entre aquests programes trobem Compressor d’Apple
i Media Encoder d’Adobe.

A més, per a la gravació de discs DVD o Blu-ray, també necessitarem programes
de gravació de discs. Si haguéssim de gravar la pel·lícula en suport de cinta digital,
necessitarem un VCR digital gravador.
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Els programes de conversió ens permetran canviar les característiques del
vídeo i personalitzar l’arxiu amb altres especificacions de format; com la
resolució o el codi de compressió, sempre depenent de la plataforma on es
reprodueix l’arxiu.

Una altra opció és portar la pel·lícula original en format digital a una empresa
dedicada a la creació d’aquests màsters. Allà realitzaran tots els canvis de format
i ens faran lliurament dels arxius finals i dels suports físics, amb absoluta garantia
que aquests funcionaran correctament en totes les plataformes.

2.8 Sistemes d’autoria DVD i Blu-ray

L’autoria de DVD i Blu-ray és el procés de creació d’un disc de vídeo DVD o
Blu-ray capaç de reproduir-se en un reproductor de DVD o Blu-ray. La creació
d’aquests discs es podria resumir en tres passos:

1. El primer pas és la creació de la pel·lícula i la seva transcodificació al
format compatible per DVD o Blu-ray.

2. El segon, la creació personalitzada. És la creació de gràfics, menús
d’usuaris, inserció de punts de capítol, comentaris, configuració d’opcions
automàtiques i/o opcions de repetició...

3. El tercer és el procés de fabricació per produir en massa els discs acabats.

Estrictament parlant, l’autoria no inclouria el procés de transcodificació de la
pel·lícula, però a partir del 2009 la majoria dels programes de creació de DVD
i Blu-ray disposen d’un codificador integrat. S’utilitzen codificadors indepen-
dents quan es requereix una millor qualitat o un control més ajustat de la
compressió.

Alguns programes per realitzar autoria de DVD i Blu-Ray són:

• Vegas DVD Architect, creat per Magix Software. És un programa d’autoria
de discs DVD i Blu-ray. Permet crear menús personalitzats, afegir pistes de
subtítols, diferents idiomes, extres... Només per a plataformes Windows.

• Adobe Encore, creat per Adobe. És un programa d’autoria de discs DVD
i Blu-ray. Permet crear menús personalitzats, afegir pistes de subtítols,
diferents idiomes, extres... Per a plataformes Windows i Mac.

El vídeo ha de complir amb certs requisits tècnics de gravació, per ser vist correc-
tament a tots els reproductors. L’àudio es pot comprimir en Dolby Digital Stereo
i Dolby Digital 5.1 (so envoltant de 6 canals) per a una sensació cinematogràfica
total. Ajusteu cada projecte per adaptar-vos a la qualitat màxima, ocupant el 100%
del disc.
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L’autoria és el pas entre la creació del vídeo i la fabricació de discs acabats.
Es tracta de la combinació de material de vídeo, àudio i gràfics dissenyats
en un format adequat per a la visualització en els dispositius de destí (com a
reproductors de DVD, Blu-ray i ordenadors).

Amb freqüència, l’autoria implica la creació d’una interfície o menú que permet
a l’usuari navegar i accedir als diferents elements. Els elements interactius poden
incloure el logotip d’obertura, pàgina del menú principal, selecció de capítols,
subtítols i alternatives d’àudio.

L’autoria ens permet incloure qualsevol de les funcionalitats següents:

• Menús interactius (a la figura 2.11 es mostra un exemple de menú).

• Menús en moviment.

• Passis de diapositives.

• Accés directe a capítols.

• Múltiples subtítols: poden ser subtítols d’idiomes o subtítols per accessibi-
litat.

• Múltiples àudios: banda sonora original, doblatge a altres idiomes, incloure
una veu en off amb comentaris del director...

• Audiodescripció.

Figura 2.11. Menú DVD

Font: Wikipedia

Els discs amb una autoria ben realitzada, amb una flexibilitat més alta,
comentaris del director, menús animats, edició personalitzada i contingut
especial proporcionen un to professional.
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2.9 Generació de còpies de seguretat i duplicació de vídeo

Una còpia de seguretat en el món digital és una còpia de les dades originals que
es fa en cas de pèrdua o dany.

És cert que l’evolució cap a la tecnologia digital ha aportat grans avantatges en
la producció audiovisual però també ha generat certs desavantatges. És un món
que pot ser molt efímer, i perdre arxius digitals és més fàcil que perdre els antics
suports físics.

Per això, les còpies de seguretat són útils per salvar els nostres arxius d’una
catàstrofe informàtica o restaurar arxius que poden ser eliminats accidentalment,
corromputs, infectats per un virus informàtic o altres causes. L’evolució dels
sistemes digitals també ha abaratit els costos d’emmagatzematge: guardar arxius
discs durs és una sistema econòmic.

És aconsellable realitzar còpies de seguretat de l’arxiu de vídeo màster. Tot i
que aquests arxius digitals pesen molt perquè normalment no estan comprimits,
actualment aconseguir discs durs on emmagatzemar-lo és assequible i gens
complicat.

L’ideal, i el més segur, és tenir com a mínim dos discs durs on realitzar una
còpia de seguretat en cadascun. És molt important realitzar cada còpia des de
l’ordinador, o sigui, connectar el primer disc dur a l’ordinador i realitzar la
primera còpia.

Un cop feta, desconnectar aquest disc dur i connectar el segon disc per fer la segona
còpia. S’ha de fer així, perquè fer còpia de disc a disc sempre és arriscat. Pot haver
sorgit algun inconvenient al realitzar la primera còpia i és fàcil no adonar-se’n. Si
seguim fent còpies d’aquest arxiu danyat, la resta de còpies també estaran danyades
i no serviran per a res.

Un altre sistema per realitzar còpies de seguretat d’arxius digitals és
l’emmagatzematge en el núvol. Aquest seria dels més segurs perquè s’emmagat-
zema en servidors online que tenen un alt nivell de seguretat, però aquí el problema
és la capacitat d’emmagatzematge. Com s’ha dit, els arxius de vídeo màster pesen
molt i segurament les opcions gratuïtes d’emmagatzematge no tenen la capacitat
suficient. S’hauria de contractar un espai més gran.

Si l’arxiu de vídeo màster és massa pesat, també podem fer una transcodificació
d’aquest a un format de vídeo amb compressió i que ocupi menys espai, i podem
guardar una còpia de seguretat comprimida. Actualment hi ha programes
que permeten comprimir arxius de video reduint molt la mida però conservant
una bona qualitat d’imatge. L’arxiu resultant seria òptim per copiar en un
emmagatzematge en el núvol o en discs durs més petits.

També es poden fer còpies de seguretat en suports físics com el DVD, Blu-
ray o les cintes. Però aquests formats, per poca que sigui, acostumen a tenir
compressió. Són una opció si volem complementar les còpies de seguretat digitals
i guardar la nostra pel·lícula en un suport físic encara que tingui menor qualitat.
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Un desavantatge és que recuperar el vídeo i tornar-lo a passar a arxiu digital
des del suport físic és un procés complicat i que requereix maquinari específic
(reproductors, ordinadors amb entrada per VCR...).

En el món digital la creació de duplicats no genera pèrdua de qualitat. Només
en el cas del duplicat de discs DVD/Blu-ray i de cintes digitals hem de tenir en
compte que el duplicat sempre s’ha de fer des del disc o cinta màster. Si no és així,
si realitzem còpia de la còpia de la còpia..., sí que podem experimentar pèrdua de
qualitat. Quant a duplicats d’arxius de vídeo digitals no hi ha cap tipus de pèrdua.

2.10 Classificació i arxivament de mitjans, documents i dades
generades en el procés de muntatge/postproducció

A més de realitzar còpies de seguretat i duplicats, un altre procés que es pot fer a
l’hora d’arxivar el projecte és desar altres materials com les gravacions en brut
del rodatge, el so, el projecte d’edició o un arxiu EDL que contingui la informació
de la línia de temps i tot el material addicional que s’ha utilitzat en la creació del
vídeo, com la música, els efectes de so, els crèdits...

En aquest cas, estem parlant de molt material, per això és aconsellable fer una
classificació prèvia.

Del material que prové del rodatge (imatges gravades i so directe) podem
discriminar entre les preses bones i les dolentes. Això reduirà bastant el volum
de material en brut. Però abans d’eliminar res, haureu de contrastar la llista de
preses bones del rodatge amb les preses que finalment s’han utilitzat en l’edició.
De vegades una presa considerada bona en rodatge, en edició no es considera igual,
i es busca una altra presa que potser no estava considerada com a bona. Un cop
contrastat aquesta llista, es pot fer la selecció.

Si es vol desar el projecte del programa d’edició que conté la línia de temps on
s’han muntat els clips, això dependrà del programa que s’estigui utilitzant. Alguns
programes sí que generen l’arxiu de programa però altres no. En el cas que no
generin l’arxiu, es pot crear un arxiu EDL (llista de decisió d’edició), que és un
arxiu de text on hi ha plasmada la nostra línia de temps i conté les instruccions
de quins clips hi ha, en quin ordre i com estan editats. Amb aquest arxiu podríem
tornar a recrear la línia de temps en el programa d’edició.

La resta de material que es pot arxivar són els elements complementaris que
hem fet servir en l’edició i que no provenien del rodatge. Són la música
d’acompanyament, els efectes de so de recurs, veus en off, clips de vídeo realitzats
en postproducció com els crèdits, efectes especials...

Tot aquest material digital en conjunt ocuparà bastant espai, per tant, el més òptim
és arxivar-lo en discs durs. Concretament, l’ideal seria arxivar-ho en discs durs
externs per alliberar l’ordinador on s’ha realitzat l’edició.

Dins d’aquests disc durs, és aconsellable crear una estructura de carpetes on
desar ordenadament i ben classificat tot el material.
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2.11 Determinació dels processos d’elaboració del material
electrònic de promoció d’un producte audiovisual

Per a la promoció d’un producte audiovisual, és aconsellable que el produc-
tor/creador estableixi una relació amb dos sectors importants: el primer són els
mitjans de comunicació, especialment amb els mitjans especialitzats, i el segon
són les comunitats a Internet.

Els contactes han d’anar dirigits amb la idea de començar a crear expectatives
sobre el producte que s’està realitzant. Per tant, s’estableixen una sèrie d’objectius
inicials que s’han de complir:

• Adreçar-se a l’atenció dels mitjans de comunicació.

• Intentar generar la quantitat màxima de publicitat que no sigui pagada a
través de la repercussió en els mitjans, amb el menor cost per a la producció.

• Generar expectativa en cercles d’aficionats al cinema i donar a conèixer el
projecte que s’està posant en marxa.

Per poder realitzar aquestes tasques s’ha de crear el material promocional de la
pel·lícula. L’estàndard de materials a crear, i imprescindibles, són els següents:

• Fitxa tècnica i artística, on no hi pot faltar:

– Filmografies i fotos de l’equip tècnic i artístic i una breu ressenya
dels treballs anteriors de l’empresa.

– Dades tècniques: durada, gènere, any de producció, lloc de rodatge,
idioma, format original i país.

• Sinopsi: és un resum de l’argument de la pel·lícula. La redacció d’una bona
sinopsi és molt important, perquè en llegir-la un espectador potencial s’ha
de sentir atret per la pel·lícula. Hi ha dos tipus de sinopsis, la curta, d’unes
100 paraules aproximadament, i la llarga, d’unes 2 pàgines mínim.

• Fotografies: es tracta de la foto fixa, la fotografia d’escena de la pel·lícula.
Podem tenir almenys 3 fotografies. Han de tenir la qualitat mínima
d’impremta, uns 300 dpi i en format .jpg. Cal ser molt conscients que
aquestes fotografies seran la imatge de la pel·lícula en mitjans de premsa,
catàlegs de festivals, xarxes socials....

• Tràiler: amb l’evolució de la tecnologia digital i el canvi en els hàbits de
consum, el tràiler s’ha convertit en una de les eines més importants de
promoció per a una pel·lícula. La seva fàcil difusió a través de tots els
mitjans audiovisuals i, sobretot, a través d’Internet, l’han convertit en l’eina
més poderosa. Moltes xarxes socials prioritzen els vídeos sobre la resta de
material.
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• Cartell: és un element bàsic en la promoció i és molt important perquè
representarà l’essència de la pel·lícula. Dissenyar un bon cartell és una tasca
difícil, s’ha de fer una bona creativitat perquè representi el concepte del
producte i atregui l’espectador.

• Web: l’elaboració d’una pàgina web com a espai oficial de la pel·lícula,
on es troba tota la informació disponible, els materials promocionals dispo-
nibles per a la descàrrega i el visionament del tràiler, de manera senzilla,
ràpida i accessible. A més, aquest lloc ha de ser un espai de comunicació
constant entre els productors i els interessats en el projecte.

• Comunicat de premsa orientat als mitjans especialitzats de presentació,
de manera que es pugui comprovar la repercussió suficient i que es deixi
esperar amb la presència del projecte al mercat.

2.11.1 La importància del tràiler a la promoció de les pel·lícules

A la hora de promocionar les pel·lícules, el tràiler és la peça més important i més
indiscutible, és el que permet aprofitar tot el potencial que ofereixen els diferents
mitjans digitals, com les xarxes socials.

Si bé la producció de la pel·lícula o del vídeo és la que s’ha emportat la major part
del pressupost, actualment també es destina una part important del pressupost a la
promoció. Aquí es on entra en joc el tràiler.

La promoció publicitària cada cop suposa una part més important de la
inversió d’una pel·lícula.

En primer lloc, s’ha d’entendre què és un tràiler, ja que en moltes ocasions se sol
confondre amb una altra eina promocional similar com és el teaser.

Un tràiler, definit en poques paraules, és el vídeo resum promocional d’una
pel·lícula i la durada pot anar des d’1 minut fins al que consideri oportú, tot i que
la majoria solen durar entre 2 minuts i mig i 3 minuts.

El que se sol fer en un tràiler és presentar la trama general de la pel·lícula,
mostrant una successió d’escenes atractives de la mateixa, perquè l’espectador es
faci una primera idea de la història i de l’entorn de la pel·lícula, així com dels
protagonistes, amb l’objectiu que l’espectador s’hi interessi i la vagi a veure un
cop estrenada.

Un teaser, en canvi, és un petit avanç d’una pel·lícula, amb una durada que no
sol superar els 30 segons i que tan sols mostra un petit biaix del que l’espectador
es trobarà en la pel·lícula, i per això normalment sol tractar-se només de la
presentació d’alguna escena important.

Així, per exemple, en una pel·lícula de terror el teaser sol mostrar una escena que
inclogui algun bon ensurt o, si és una pel·lícula d’acció, algun tiroteig o persecució
de cotxes... En definitiva, es tracta de temptar l’espectador.
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Per tant, coneixent en què consisteixen un tràiler i un teaser, es pot establir una
estratègia de difusió on uns complementin els altres. De vegades, abans que fer
públic el tràiler, es difonen un seguit de teasers diversos per generar expectativa
de cara al tràiler i a la pel·lícula.

Però en realitat, el tràiler és el mitjà principal i més efectiu que existeix
per promocionar una pel·lícula, i per això cada vegada s’hi inverteix més i
segueix guanyant importància. I és que el tràiler és una eina a la qual ja
estem familiaritzats i que, si està ben realitzat, té un gran impacte.

Els tràilers, és clar, han anat evolucionant amb el pas dels anys i adaptant-se
als canvis, passant, per exemple, de projectar-se només als cinemes abans de les
pel·lícules i a la televisió, a veure’ls ara en bàners de diferents llocs web o a través
dels perfils de les productores a les principals xarxes socials.

Principals característiques del tràiler:

• Mostrar, però sense desvelar la pel·lícula: un tràiler ha de mostrar la trama
d’una pel·lícula, però amb límits, no s’ha de caure en l’espòiler.

• Anar de menys a més: el millor és començar per uns plànols generals
i escenes poc transcendents que posin l’espectador en el context de la
pel·lícula i conegui els protagonistes, per anar en línia ascendent i finalitzar
amb les escenes més espectaculars o emocionants.

• La música ha d’acompanyar: per descomptat la música i els efectes de so
juguen un paper clau en els tràilers, on els diàlegs que es mostren han de ser
escassos.

• El millor, al final: el final del tràiler ha de ser el que deixi l’espectador
amb ganes d’anar al cinema a veure la pel·lícula. El que sol fer-se moltes
vegades és posar al final del tràiler una escena clau sense concloure.

• Acompanyar el tràiler amb veu en off o text: molts tràilers s’acompanyen
d’una veu en off o de textos sobre les imatges del tràiler que ajuden a donar
context al que veu l’espectador.

A continuació, podeu veure alguns exemples de tràilers de pel·lícules considerats
dins dels millors tràilers de la història del cinema:

• The Tree of Life (2011):

https://www.youtube.com/embed/RrAz1YLh8nY?controls=1

https://www.youtube.com/embed/RrAz1YLh8nY?controls=1
https://www.youtube.com/embed/RrAz1YLh8nY?controls=1
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• Inception (2010):

https://www.youtube.com/embed/8hP9D6kZseM?controls=1

• Requiem for a dream (2001):

https://www.youtube.com/embed/QBwzN4v1vA0?controls=1

https://www.youtube.com/embed/8hP9D6kZseM?controls=1
https://www.youtube.com/embed/8hP9D6kZseM?controls=1
https://www.youtube.com/embed/QBwzN4v1vA0?controls=1
https://www.youtube.com/embed/QBwzN4v1vA0?controls=1
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