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Resum/Abstract 

Partint de l’interès pel món audiovisual i, concretament, 
captat per l’ús de pantalles verdes en produccions 
audiovisuals, aquest treball es planteja analitzar l’origen de 
la tècnica del croma, el seu funcionament i la seva utilitat i 
aplicació en l’actualitat. 

Començant per les primeres tècniques d’efectes especials 
que evolucionen i que resulten en altres fins arribar a la 
tractada, es procedeix a explicar les bases d’aquesta i els 
aspectes a considerar en utilitzar-la. 

A partir d’aquí, se n’exemplifica l’ús en cinema i televisió, 
realitzant en aquest últim cas una visita a Televisió de 
Catalunya. També, s’aplica tot l’anterior a experimentar 
amb vídeos bàsics de producció pròpia. 

Per últim, es comprova la importància dels consells de 
gravació en la realització d’un croma casolà, tot confirmant 
la seva extensa aplicació en el món del vídeo. 

 

This paper tries to analyze the origin of the chroma key 
composing, its operation and its use and application today. 
Its starting point would be the general interest in the 
audiovisual world and more specifically in the use of green 
screens in audiovisual productions. 

Beginning with the first special effects techniques that 
evolve and result in some different ones, until reaching the 
one we are dealing with, this research project proceeds to 
explain the basis of the technique and the issues to be 
considered when using it.  

From there, it is exemplified its use in films and television, 
including, as an example, a visit to Televisió de Catalunya. 
All of this is also applied experimenting with some basic 
own video productions.  

Finally, it is verified the importance of advices when 
recording the chroma at home, as well confirming its 
extensive application in the world of video. 
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Introducció 

Aquest treball de recerca tracta sobre l’ús de la tècnica del croma en produccions 

audiovisuals, molt present en l’actualitat. El croma permet realitzar muntatges 

cinematogràfics i de televisió (i també publicitat) tot fent realitat la possibilitat d’inserir 

elements virtuals o no a escenes, ja sigui per motius econòmics o de creació fantàstica.  

 

He triat aquest tema per la meva especial afició, ja de ben jove, a tot el que envolta el món 

de la imatge i el so, i totes les seves diverses variants i aplicacions. El fet de veure en algun 

making of la utilització d’una superfície verda per inserir-hi posteriorment un altre decorat 

em va cridar l’atenció fa anys, i vaig pensar que podria ser un bon tema pel treball de 

recerca. A més, vaig protagonitzar un anunci de televisió quan era molt petit en el que ja es 

va utilitzar aquesta tècnica. 

 

Aquest treball es proposa com a objectius analitzar la història, el funcionament i la utilitat 

del croma, així com exemplificar-ne el seu ús en la realitat (cinema, televisió...). A més, 

incorpora com a fita l’experimentació amb aquesta tècnica i, conseqüentment, la realització 

d’algun suport audiovisual (de forma no professional) que l’utilitzi. 

 

Això es realitza dividint el treball en una part més teòrica i l’altra més pràctica. En la 

primera predomina l’explicació dels orígens de la tècnica i el seu funcionament, així com la 

seva aplicació real en el món del cinema i, sobretot, en el món de la televisió. En aquest 

sentit, es realitza una visita a TV3 (Televisió de Catalunya) per explicar extensament al 

treball el funcionament del nou plató d’informatius de la televisió nacional, que funciona 

precisament amb aquesta tècnica. En la segona part del treball, més breu, s’expliquen 

algunes posades en pràctica de la mencionada tècnica en un àmbit més casolà. 
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1.- Què és el croma? 

El croma és una tècnica audiovisual que consisteix en l’ús, dins d’una producció 

audiovisual, d’un determinat color amb la finalitat que aquest sigui eliminat i substituït per 

un altre element gràfic. Generalment, però, aquest color acostuma a localitzar-se al fons de 

la imatge, de manera que permet substituir un fons d’un color determinat i homogeni per un 

element gràfic, com pot ser una imatge fixa (fotografia) o en moviment (vídeo). 

Quan parlem de “croma”, ens referirem a la tècnica audiovisual anteriorment definida. 

Aquesta també rep noms com Chroma key (més propi de televisió, però actualment 

generalitzat), fons blau o fons verd (blue screen o green screen)...  

1.1.- Definició formal 

La paraula chroma (en anglès i en el seu significat audiovisual) és definida com a 

“the colour component in a composite coded signal”, és a dir, el component de color en una 

senyal composta codificada. Prové del grec khroma (“superfície del cos, pell, color de 

pell”). 

Aquest efecte especial és, en definitiva, el “procés electrònic que combina els senyals de 

sortida de dos o més càmeres entre sí i/o amb altres fonts externes obtenint com a resultat 

una barreja uniforme i visualment indetectable”.  

1.2.- Origen 

1.2.1.- Les primeres tècniques: mattes i glass shot 

L’origen del croma, o millor dit, de les primeres tècniques que acaben portant a la que 

tractem, el podem trobar amb el director 

cinematogràfic Georges Méliès (1861-1938), que 

sent pioner en el seu camp va realitzar una pel·lícula 

el 1868 titulada Un homme de têtes (Quatre caps són 

millor que un), on ja jugava amb trucs visuals. En la 

producció de la seva pel·lícula enfosquia parts de la 

imatge amb un tros de vidre pintat de negre i, 
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rebobinant la pel·lícula, exposava només les parts situades als llocs enfosquits 

anteriorment. Combinant diferents preses dins la càmera s’obtenien aquests resultats. 

  Aquesta tècnica podem considerar que 

s’aproxima a les mattes, que no són res més que 

“màscares cinematogràfiques”. Aquestes 

permeten que part d’una escena no es mostri en la 

gravació (sigui ocultada volgudament) per posteriorment 

tornar a gravar en l’àrea no mostrada el que interessi. En 

el cas de la pel· lícula que tractem com a exemple, el cap 

del protagonista es duplica per aparèixer en tres ocasions 

més a sobre de taules. 

 

El 1903 aquesta tècnica va tornar a ser utilitzada amb un objectiu més realista (no en un 

sentit de màgia del personatge, com en la pel·lícula anterior), mostrant un tren a l’exterior. 

Això es va realitzar en la pel·lícula The Great Train Robbery (El gran robatori del tren) , 

una pel·lícula d’Edwin S. Porter (1870 – 1941) on es mostrava una finestra d’una estació de 

tren on hi passava un comboi, així com en una altra escena s’apreciava el paisatge en 

moviment des de dalt del tren.  

 

 

 

 

 

Com és evident, les tècniques per a mostrar realitats falses en pel·lícules havien d’anar 

evolucionant. A banda del treball amb mattes, les transparències també permetien assolir 

objectius de directors de films. És el cas de l’ús del glass shot (presa de vidre), que 

consistia en col· locar una placa de vidre davant de la càmera amb una imatge o dibuix que 
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combinés perfectament amb l’escena. Si es volia incloure un paisatge, per exemple, aquest 

es pintava perquè aparegués en una determinada posició i fos gravat per la càmera com a 

part real de l’escena (i aconseguint, per tant, un horitzó al gust del director eliminant el 

vertader del lloc de gravació). 

 

 

 

Aquesta tècnica va ser molt utilitzada pel director cinematogràfic Norman Dawn (1884-

1975), en pel·lícules com Missions of California (Missions de Califòrnia), reduint 

notablement els costos de la producció d’un film.  El problema estava, en primer lloc, en 

l’obligatorietat de mantenir la proporcionalitat del dibuix o imatge del vidre per fer-la 

quadrar amb la realitat, i en segon lloc, en la necessitat de tenir-ho tot preparat en el 

moment de gravació. Aquest segon problema es va poder solucionar realitzant una mescla 

entre les dues tècniques: es realitzava la gravació amb vidres negres, i després aquests 

podien ser pintats amb tranquil· litat per ser fusionats amb la gravació inicial. En aquest 

sentit, Norman Dawn va utilitzar també les mattes, conjuntament amb les idees del vidre. 
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Aquestes tècniques s’han utilitzat en famoses pel·lícules com Ben Hur (1959), molt més 

avançades en el temps, i fins i tot fa relativament pocs anys.  

 

 

 

Ben Hur (1959) 

       

 

 

James Cameron en la pel·lícula Escape from New York (1981) 

 

1.2.2.- La pantalla negra 

Un dels problemes que també podia tenir l’ús de màscares és que la càmera s’havia de 

mantenir estàtica, així com tampoc es podia “passar pel davant” de la màscara. La solució a 

aquest problema va arribar de mans de Frank Williams (1893 – 1961), que va utilitzar un 

nou sistema en la seva pel·lícula de 1927 Sunrise: A song of two humans. El va patentar 

anys abans, el 1918, i consistia en gravar els personatges davant d’un fons negre. 

Posteriorment, s’augmentava el contrast de la pel· lícula i s’apreciava la silueta dels 

personatges (marcant clarament el fons negre i els personatges). Aquesta silueta 

s’utilitzava, aleshores, com a matte amb un procés semblant als anteriors. A més d’això, la 

màscara podia realitzar moviment per tota l’escena, un fet que li dóna el nom de travelling 

matte (“màscara viatgera”). Tot això va reble el nom de procés de Williams. 

 

 

 

Procés de Williams: augmentant el contrast de la pel·lícula s’obtenia la màscara 
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Va ser utilitzada també a la pel·lícula The invisible Man 

(L’home invisible) de John P. Fulton (1902 – 1966), on 

un home es treia la roba i semblava invisible. Com és 

deduïble, l’home portava posada la roba que surt a la 

pel·lícula, però a 

sota també hi duia 

un vestit completament negre. En el moment de 

treure’s la roba “original”, quedava del mateix color 

negre que el fons on estava sent gravat, i d’aquesta 

manera quedava eliminat en la màscara (creant un 

efecte de roba volant en un cos invisible). 

 

1.2.3.- Pantalla blava: en blanc i negre 

Encara seguint amb les pel·lícules en blanc i negre, el procés de Williams tenia alguns 

problemes. Un d’ells era la no reflexió de les obres a la màscara en moviment, ja que al ser 

aquestes negres, eren eliminades (de la mateixa manera que el fons) amb el procés 

d’augment de contrast. Això es va poder solucionar amb un altre sistema pensat per C. 

Dodge Dunning (1907 – 1959), el conegut com a procés de Dunning. En aquest cas 

s’utilitzava un fons de color blau, i s’il· luminava els actors o l’escena de la qual se’n volia 

fer una màscara amb llum groga. Finalment, s’acabava obtenint la màscara amb filtres, que 

era “fusionada” amb el fons que es desitjava. 

  

 

 

 

 

Procés de Dunning 

             “Fusió” del fons (blau) amb el pla (groc) 

 

Aquesta tècnica es va utilitzar el 1933 en la primera pel·lícula de King Kong. 
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1.2.4.- Pantalla blava: en color 

El procés de Dunning no es podia utilitzar en pel·lícules en color, i per aquesta raó va sorgir 

una nova tècnica, o una variació de l’anterior, gràcies a Larry Butler (1942 – 2012). El 

sistema es basava igualment en un fons de color blau (que es mantenia en el món del 

cinema de color per ser un color molt poc utilitzat per a la acció i poc present en el to de la 

pell humana). Un cop gravada l’acció que interessava, se separava en els negatius dels tres 

colors primaris (vermell, verd i blau). Agafant el negatiu del color blau, quedava la màscara 

ben marcada i es podia utilitzar com en el procés anterior. És a dir, el procés de Dunning 

aprofitava el fet de ser en blanc i negre per poder extreure’n la matte directament. En aquest 

cas, en canvi, calia separar per colors la gravació per obtenir-la (extraient-la del negatiu del 

color blau, com ja s’ha 

comentat) 

Tenint la màscara delimitada 

(el tros de la imatge on anirà 

l’element en primer pla) i 

utilitzant impressores 

òptiques, s’eliminava el que 

no interessava: per una banda 

el fons blau de la gravació 

(deixant-lo negre), i per 

l’altra la silueta del 

personatge en el fons que es 

volia posar (deixant-la també 

en negre). D’aquesta manera, 

al “fusionar” les imatges, els 

llocs negres d’una de les 

cintes eren “omplerts” pels 

ocupats en l’altra, i a la 

inversa. 
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Aquesta tècnica es va utilitzar en la pel·lícula The Thief of Bagdad (El lladre de Bagadad), 

on va guanyar un “Oscar als millors efectes especials” de la mà de Lawrence W. Bulter i 

Jack Whitney.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatges de la composició de la pel· lícula The Thief od Bagdad, amb el personatge escalat. 

 

Tot i això, hi havia encara qüestions per solucionar, com per exemple els cabells o el fum. 

 

1.2.5.- Pantalla groga 

El temps anava passant i es van anar fent variacions i proves de diferents sistemes. Ens 

aturem, però a Petro Vlahos1 (1916 – 2013). Va idear un sistema en el qual els actors 

realitzaven l’escena davant d’una pantalla, de la mateixa manera que en els casos anteriors, 

però en aquest cas, blanca. La peculiaritat d’aquest sistema és que la pantalla era 

il· luminada amb una làmpada de vapor de sodi (utilitzada en alguns casos avui dia en 

l’enllumenat de carrers), que li donava un color groguenc. Amb el mateix objectiu que tots 

els sistemes, s’aïllava la matte de l’acció del primer pla aprofitant l’amplitud d’ona molt 

concreta que tenen les làmpades de vapor de sodi.  

 

En definitiva, s’utilitzava una il· luminació que 

tingués una determinada amplitud d’ona i cap més 

per després poder-la discriminar fàcilment (a través 

d’un prisma i una càmera). 

Il·luminació a base de làmpades de vapor de sodi 

1- Petro Vlahos va guanyar diversos premis cinematogràfics per efectes especials, i va fundar Ultimatte Corporation amb el seu 

fill l’any 1976. 
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Aquesta tècnica va ser utilitzada en la famosa 

pel·lícula Mary Poppins, de l’any 1964, així com en 

moltes produccions de Disney. De fet, Mary 

Poppins va guanyar un “Oscar als millors efectes 

visuals” per  Peter Ellenshaw, Eustace Lycett i 

Hamilton Luske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.- La “nova” pantalla blava 

Arribant als anys 60, Petro Vlahos va idear un nou sistema utilitzant, aquest cop, la pantalla 

blava de fons con en anteriors casos. És un procés vertaderament difícil d’explicar i a on 

s’utilitza la separació per colors i els negatius de cadascun d’ells per acabar aconseguint 

eliminar, amb més precisió i en color, la silueta del personatge o acció situada en primer 

pla. Ha estat una tècnica molt utilitzada durant aproximadament quaranta anys, i que ha 

estat millorada per augmentar la velocitat de realització del procés.  

 

La tècnica de Vlahos ha estat utilitzada en la realització de pel·lícules com la primera 

trilogia de Star Wars (La Guerra de les Galàxies), o determinant en pel·lícules com Titanic, 

de 1997. 
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1.2.7.- L’era digital 

El món ha anat avançant al llarg dels anys i vam arribar (i evidentment n’estem immersos) 

a una època marcada per la tecnologia, i a on els ordinadors, en el cas concret del que 

parlem, han fet, fan i faran la feina molt més fàcil. Avui en dia, els editors de vídeo 

professionals ja permeten realitzar l’efecte del croma (el conegut com chroma key), per tal 

d’eliminar el color que se seleccioni i introduir-hi una altra imatge o vídeo. El 

funcionament bàsic del procés avui en dia, així com el muntatge que cal realitzar per a 

elaborar un croma el tractarem en el següent capítol. El cert és que actualment l’edició 

digital per ordinador està permetent realitzar espectaculars produccions cinematogràfiques 

que, anys enrere, eren impossibles d’imaginar. 
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2.- Funcionament 

Com s’ha comentat en el capítol anterior, es tractarà el funcionament d’un croma en 

l’actualitat, és a dir, ja dins de l’ús generalitzat de la informàtica com a eina per a fer 

realitat aquesta tècnica, així com centrant-se en la possible realització d’un estudi casolà. 

 

Un sistema de croma, a grans trets, és senzill d’entendre i d’explicar. En una producció 

audiovisual, doncs, s’utilitza un color en determinats punts de l’espai (que molts cops 

coincideixen amb el fons de la gravació) per tal que aquests sigui fàcilment reconeguts i 

substituïts per qualsevol element gràfic. No tractarem els tipus d’elements gràfics que es 

poden aplicar en un croma, que són evidentment infinits, és a dir, totalment lliures dins de 

les possibilitats del programa d’edició amb que es treballi. Tot i així, convé puntualitzar que 

es pot aplicar des d’una imatge fixa fins a un vídeo en moviment que, fins i tot, pot estar 

coordinat proporcionalment amb els moviments de càmera. 

 

Com a regla general, podem dir que un sistema extractor de croma (entenent com a tal un 

programa d’edició de vídeo o un dispositiu electrònic, per exemple)  funciona en base a 

aquestes condicions: 

 

• En cas de no rebre senyal del color definit com a croma � Mostra la imatge de la 

font primària sense modificar. 

• En cas de rebre senyal del color definit com a croma � Elimina aquest color en les 

localitzacions on se situï inserint-hi, en el seu lloc, la imatge de la font secundària. 

 

Posem-ne dos exemples senzills. 

Exemple A: 
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En aquest cas, tenim dues fonts: 

1. La font primària: és la gravada a l’estudi de croma i la que coincideix amb l’acció 

que succeeix en primer pla. Això acostumarà a passar en la majoria de casos, on el 

croma serà important per la realització de fons d’escena. 

2. La font secundària: és la inserida posteriorment, que pot haver estat gravada també 

(en un altre moment) o inclús generada per ordinador, o les dues coses alhora.  

El sistema, doncs, actua de la següent manera sobre la font primària: en els llocs de la 

imatge on no detecta el color designat com a croma (en aquest cas, el verd), hi manté la 

mateixa font (la font primària). En canvi, en els llocs on detecta la presència del color 

determinat, realitza una eliminació d’aquest i una conseqüent incrustació del fons (que 

estarà definit com a font secundària). 

 

Per comprendre aquest procés, cal tenir en compte una espècie de “jerarquia de capes” en 

les fonts d’imatge. En el moment en que s’elimina part d’una font primària (que ocupa totes 

les dimensions de la pantalla), apareix la font secundària que ocuparà només les parts 

volgudament eliminades de la primària. En el cas que cap part sigui eliminada de la font 

primària (no hi hagi croma detectat), la font secundària seguirà estant “darrere” de la 

primària, però oculta (“tapada per aquesta”). El funcionament és més simple del que 

aparentment pot semblar, i és comparable a les capes d’imatge en software d’edició de 

fotografia (aquesta qüestió l’ampliarem al capítol de Postproducció). 

 

Exemple 2: 

Per acabar d’entendre aquest procés, he considerat molt adient un exemple particular d’una 

saga de pel·lícules molt famosa: Harry Potter. Aquest protagonista mag utilitza, en algunes 

ocasions, una capa d’invisibilitat. Aquesta es va realitzar utilitzant croma, que va permetre 

eliminar-la per crear una sensació curiosa. 

 

El fet de la menció d’aquest cas és que podríem considerar que no hi ha una font 

secundària, però cal fer-ne un matís. La funció del croma, en aquest cas, és simplement 

identificar uns punts a l’espai (la capa d’invisibilitat) perquè aquests siguin eliminats. 
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Si tal com pressuposàvem no existís una font secundària, en el moment de l’eliminació del 

croma quedaria un espai buit (que digitalment i en edició de vídeo seria negre). És per això 

que cal matisar que sí que existeix una font secundària, que simplement és el fons de la 

mateixa escena sense Harry Potter. D’aquesta manera, quan s’elimina el croma de la 

gravació original primària es mostra la font situada “per sota” (el fons). 

 

 

 

 

 

Explicat d’una altra manera: en la gravació de l’escena de Harry Potter no s’ha pogut 

gravar l’espai situat darrere d’aquest, ja que està tapat per la capa de color verd. Per poder 

inserir aquest espai de darrera la capa, cal haver-lo gravat (o generat per ordinador) i haver-

lo inserit com a font secundària en el moment d’eliminació del croma. 

 

2.1.- Color 

Seguint l’estructura d’eliminació del croma comentada anteriorment, és evident que el color 

de croma és arbitrari i pot ser qualsevol. Digitalment, i avui en dia encara més, qualsevol 

color es pot seleccionar per ser eliminat, però acostumen a destacar el 

blau i el verd. Especialment aquest darrer és el més generalitzat en els 

darrers anys, i el motiu principal és clar: el verd és un color amb molt 

poca presència a la pell humana i alhora amb poca freqüència a nivell 

de vestuari. A més, també és més sensible per les càmeres. 

 

Tot i així, també s’utilitza el color blau en algunes ocasions. Aquest era 

el més utilitzat en un principi, però la major sensibilitat de les càmeres 

digitals va anar canviant la situació, així com la gravació en exteriors 

(que podia resultar complicada si es confonia el color blau amb el cel).  
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Així mateix, a l’apartat “Televisió: Televisió de Catalunya” es poden apreciar els motius 

pels quals s’utilitza, en funció de les necessitats en un plató de televisió, un color o l’altre 

(tindrà a veure amb la dimensió del plató, que de ser més petit requerirà l’ús del color blau 

al ser aquest més discret en qüestió de reflexos (el verd és més contaminant i difícil de 

treballar en espais reduïts)). 

 

Si que és cert que, a més, s’afirma que el color verd es pot prioritzar en exteriors diürns i el 

blau en interiors i exteriors nocturns. 

 

Com és deduïble, qualsevol color pot ser utilitzat, però caldrà tenir en compte les 

conseqüències d’utilitzar-lo. Per posar un exemple evident: no es podrà portar roba del 

color del croma, ja que aquesta serà eliminada en coincidir amb aquest (o en el cas de no 

coincidir, parcialment difuminada per la proximitat cromàtica).  

 

És evident, però, que si una qüestió de guió necessita garantir l’aparició d’un element verd 

o blau, caldrà utilitzar el croma del color que no aparegui. 

 

Per acabar amb la qüestió del color, també és important destacar que la impossibilitat 

d’utilitzar el color del croma en una gravació amb aquest (en la roba dels personatges, en 

objectes...), no impedirà en  cap cas que aquest pugui estar present en la font secundària. És 

a dir, el fons incrustat en una producció audiovisual en croma pot contenir el color verd 

sense cap problema, per exemple. Dit d’una altra manera, l’efecte del croma només 

s’acostuma a aplicar a la font primària, no pas a la secundària. 
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2.2.- Material 

Els colors que interessen per realitzar un croma s’aconsegueixen, bàsicament, amb dos 

materials: pintures específiques i teles de color. En produccions casolanes acostumen a 

predominar les darreres, pel seu preu més econòmic i per la mobilitat que ofereixen. En el 

cas de platós professionals, les pintures acostumen a imposar-se. 

 

 

 

 

 

 

2.3.- Il·luminació 

La il· luminació d’un fons de croma pot semblar una cosa senzilla, però de fet és un dels 

factors més importants per al veritable èxit del projecte. 

 

És molt important que la il· luminació del fons en croma sigui independent a la de l’acció 

que succeeix “en primer pla”, és a dir, que es realitzi per separat.  Les llums encarregades 

del fons no podran ser les mateixes que les de l’acció principal. 

 

2.3.1- El fons croma 

Suposant la utilització d’un fons de color verd, per exemple, no cal dir que és la clau de tota 

la producció. El fons s’ha de visualitzar per la càmera el màxim homogeni possible, una 

qüestió que inclou des de la importància d’eliminar totes les possibles arrugues (en cas de 

tela) fins a la il· luminació.  

 

Respecte a la il· luminació del fons, en general: 

• Ha de ser uniforme (il· luminant totes les parts per igual) i s’han d’evitar ombres, 

que només dificultaran el procés de posterior editatge deixant rastres verds al 

voltant de siluetes, per exemple. 



   20 

• En aquest sentit, és recomanable utilitzar llum difosa (que no produirà ombres molt 

marcades), que es pot obtenir amb difusors. 

• El fons ha de destacar en l’escena amb els personatges (gairebé “brillant” per 

darrere d’ells, sense que aquests quedin enfosquits). 

 

2.3.2.- L’acció principal 

L’acció situada en primer pla, i sobre la qual s’extraurà el croma, cal il· luminar-la amb una 

font de llum independent al fons. Respecte a aquesta, i en general: 

• Cal adequar-la a la previsió del fons que col·locarem (per a una major sensació de 

realisme). Per posar-ne un exemple, una incrustació de croma d’una platja solejada 

haurà d’anar acompanyada d’una potent il· luminació als banyistes en el moment de 

la gravació.  

• Cal preveure la possible direcció de la llum en cas d’exteriors (per il· luminar els 

personatges des de la mateixa orientació en que estaria el sol en la imatge a 

incrustar posteriorment) i d’interiors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’esquema anterior es pot apreciar un dels possibles dissenys que útils en el muntatge 

d’un plató casolà de croma. Com es pot apreciar, les claus generals per a què tot funcioni 

millor són: 
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1. Il· luminar independentment el fons i el personatge. 

2. Mantenir una distància (d’uns 2 metres, sempre que sigui possible) entre el fons i el 

personatge, per evitar qualsevol possible obra del personatge projectada al fons.  

 

Totes aquestes consideracions són importants per a la realització d’un croma en un interior. 

Si es realitza en un exterior (com jo realitzo en la part pràctica del treball), la llum solar 

facilita molt les coses, perquè no il· lumina creant obres molt marcades (tot el contrari, molt 

suaus) i ho fa uniformement. És evident que en gravacions a l’exterior s’utilitzarà la “llum 

del dia”, no pas la llum directa del sol (que si crearia obres molt marcades). 

 

2.4.- Gravació 

És evident que en el procés de gravació el protagonisme es trasllada a l’acció precisament 

gravada. Tot i així, cal haver realitzat i tingut en compte tot un seguit de punts (molts ja 

mencionats anteriorment): 

 

• Separar el personatge del fons en la mesura del possible per evitar la projecció 

d’ombres al fons de croma. Aquesta separació serà, generalment, d’uns 2 metres, 

però cal dir que dependrà de la col·locació dels punts de llum (si la llum que 

il· lumina el fons es pot col· locar a la part superior d’aquest, és probable que aquesta 

distància no hagi de ser necessàriament tant gran). 

• Evitar els reflexos del color de croma cap al personatge. De produir-se, aquests 

reflexos dificulten molt el procés de postproducció, perquè en eliminar el color verd 

d’un fons, per exemple, s’eliminen les parts del personatge on el color s’hagi 

reflectit (això pot passar especialment si el terra també és del color croma). 

• Tenir en compte totes les condicions del fons a incrustar posteriorment en el 

moment de la gravació, des dels punts de llum (especialment en un exterior: el sol) 

fins a qüestions extres (com podria ser l’ús d’un ventilador en la simulació d’un vol 

de superheroi, per tal d’aportar més realisme amb el moviment del cabells o la roba, 

per exemple). 
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• Tenir en compte les superfícies difícils de retallar en croma, com poden ser els 

cabells. 

• Evitar el vestuari i elements del color escollit, ja que lògicament seran un problema 

a l’hora del posterior editatge. Caldrà evitar també els elements transparents en 

contacte directe amb el fons com gots, ampolles, ulleres (aquestes no acostumen a 

ser problemàtiques, ja que darrere d’elles no s’hi veu el color verd, per exemple, si 

no que el color de la persona)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La incrustació d’un croma en ulleres o ampolles transparents on es pugui apreciar el color verd serà dificultós 

 

Hi ha d’altres aspectes més tècnics relatius a la càmera que cal tenir en compte en un 

gravació, però aquí es mostren només els principals per a simplificar-ho. 

 

Respecte a la qualitat de gravació, és evident que com més alta sigui millor. En una 

gravació en HD (High Definition), en alta definició, el nombre de píxels per fotograma serà 

major i, conseqüentment, la realització de la màscara de croma (retallar l’element principal 

per poder insertar-hi el fons) serà més senzill. Evidentment, però, en un plató casolà caldrà 

adaptar-se al material disponible, almenys durant les primeres proves i si no es vol fer un 

projecte professional. 

 

Com a últim apunt cal destacar que els personatges s’han de mantenir sempre (excepte en 

casos específics de guió) dins de l’enquadrament de càmera i, evidentment, dins de l’àrea 

del croma. El que no és necessari és que la càmera gravi exclusivament aquesta àrea: 

després es podrà retallar les parts que no interessin. És a dir, és important que el personatge 
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no surti de l’àrea de gravació del color escollit, però la càmera pot gravar parts dretes i 

esquerres sense croma, per exemple, que posteriorment seran fàcilment eliminables. 

Posem-ne un exemple. Per realitzar aquest croma (extret d’Internet) s’ha hagut de gravar en 

un plató amb una pantalla verda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest muntatge compleix els passats dos punts: el personatge es manté sempre dins de 

l’àrea del croma de l’enquadrament de càmera i no necessàriament la càmera grava l’àrea 

verda (el que no és verd es retalla).  

 

En cas d’eliminar el croma sense retallar els elements “de plató” que no han de sortir a 

escena, quedaria una imatge com la de l’esquerra. En el procés d’edició, doncs, es retallen 

els elements que interessen i s’estableixen com a primera font. La resta, seran segona font. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest procés es pot realitzar i no és complicat si la càmera es manté fixa, però no cal dir 

que si en una gravació directament s’enquadra només el fons verd, s’eliminarà un pas. 
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2.5.- Postproducció 

En els anteriors passos no s’ha definit la paraula que encapçalava la qüestió a tractar per la 

quotidianitat del seu ús. En aquest cas, però, definim la postproducció com a un conjunt de 

processos en què es manipula material audiovisual, sigui en forma d’imatges (o vídeos) o 

àudio.  

 

Centrant-nos en l’edició de vídeo (que inclou l’edició de so), els processos que formen la 

postproducció són, a grans trets: l’edició del material gravat (retallant, seleccionant...), la 

creació de nous continguts (CGI: Computer-generated imagery (imatges generades per 

ordinador)), la composició d’aquests (la unió o barreja dels CGI amb les imatges gravades) 

i la renderització del projecte (exportació del projecte en un format de vídeo per al posterior 

ús). 

 

En el cas que ens ocupa, podríem considerar que els elements CGI són els que 

posteriorment s’afegeixen a les zones verdes de croma quan són produïts per ordinador, 

com un plató virtual d’un telenotícies. Altres elements directament obtinguts de la xarxa 

(especialment en produccions casolanes) o d’una gravació més no serien generats per 

ordinador, però si clarament diferents en el moment d’edició. 

 

La base d’aquest procés podria ser aplicable al cine i la televisió, en molts casos. Tot i així, 

hi ha programes en directe on s’utilitza la tècnica. En aquests casos, desapareix l’opció de 

configuració posterior dels paràmetres en funció de com queda el resultat final substituïda 

per una necessària configuració prèvia del sistema per tal d’una correcta extracció i 

incrustació del croma.  

 

No és l’objectiu del treball explicar tot el procés d’edició de vídeo, per l’evident 

complexitat i dimensió que pot arribar a tenir. Simplement cal destacar com es pot realitzar 

un efecte d’aquestes característiques amb softwares actuals. Al mercat existeixen molts 

softwares amb capacitat per a realitzar una extracció de color, però els més destacats 

podrien ser: 
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• Blender  

• Final Cut Pro  

• Adobe Premiere 

• Adobe After Effects 

• The Foundry Nuke 

• MAGIX Video Deluxe 

• Sony Vegas 

• Wax 

• T@b ZS4 

• iMovie 

• VideoPad Video Editor 

• Pinnacle Studio 

• Avid Media Composer 

• Autodesk Smoke 

• Etc... 

 

En aquesta llista apareixen programes de totes classes, des d’editors en 3 dimensions (com 

seria Blender) fins a editors exclusius de vídeo (com Adobe Premiere o Sony Vegas). Dins 

del grup també hi ha programes compatibles amb diverses plataformes (Blender: 

(Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris, FreeBSD i IRIX) i que només ho són amb una 

(Final Cut Pro i iMovie: Mac OS X / MAGIX Video Deluxe i Sony Vegas: Windows). Per 

últim, també, hi ha programes gratuïts i n’hi ha de pagament. 

 

El fet és que les característiques dels programes, i els programes mateixos van canviant dia 

a dia, i en cas d’estar-ne interessat la informació més actualitzada es trobarà a la xarxa 

mateixa. 

 

En la meva experiència personal, he provat sis dels catorze programes citats anteriorment, 

ja sigui per falta de compatibilitat amb el meu sistema operatiu (Windows) o per manca de 

necessitat. Tots els programes d’edició de vídeo, i concretament centrant-nos en l’extracció 

del croma, funcionen de manera semblant: acostumen a disposar d’un plug-in (extensió que 
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aporta una funció afegida al programari) específic que, només seleccionant el color que es 

desitja eliminar en una pista, ho realitza. En el cas d’Adobe After Effects (un programa de 

nivell avançat en la matèria), per exemple, disposa del plug-in Keylight.  

 

Aquesta extensió va guanyar un Oscar en la seva matèria, i va ser desenvolupada per  

Computer Film Company i adaptat a After Effects per The Foundry. Aquesta, permet 

configurar paràmetres més complexos per acabar de perfeccionar l’extracció del color, tals 

com la reducció del contorn de la figura o el difuminat del mateix contorn, sempre amb 

l’objectiu d’aconseguir un millor efecte. 

 

2.6.- Alternatives al croma “tradicional” 

En aquest breu apartat he volgut deixar constància que la tècnica explicada anteriorment és 

la més “senzilla”, on digitalment s’elimina un color col·locat en determinats llocs. Aquest 

color, però, a vegades no acaba de poder ser esborrat amb tanta facilitat i cal massa 

infraestructura per a la il· luminació. Per això existeixen alguns sistemes com el Kit 

Reflecmedia (entre d’altres), que és el que he volgut destacar. Aquest kit té dos elements: 

• LiteRing: un anell transmissor de llums LED dissenyat per situar-se a l’objectiu de 

la càmera. 

• Chromaflex: una tela gris flexible que “retorna” llum a l’emissor quan aquest ho 

demana (sent l’emissor l’anell). Per simplificar, podríem comparar-la amb una 

armilla reflectant, que retorna la llum que rep. 

De manera gairebé màgica, quan s’activa l’anell la tela retorna una monotonia de color verd 

o blau gairebé impossible d’aconseguir en la realitat. Aquesta, doncs, pot ser extreta de 

manera gairebé perfecta. 
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Gravació utilitzant la tecnologia de Reflecmedia. Es pot apreciar la diferència entre la Chromaflex utilitzada 

com a fons de la gravació (de color gris), la imatge gravada per la càmera després de l’efecte del Litering (de 

color verd) i la composició final un cop extret el croma (amb el mapa del temps). 
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3.- Usos i exemples 

Com és evident, aquest podria ser un dels capítols amb més extensió del treball. L’ús del 

croma s’ha generalitzat molt en les produccions audiovisuals de totes classes, i és 

precisament per això que m’he volgut centrar en un àmbit: Televisió de Catalunya. 

Certament mencionaré l’importantíssim ús que li dóna el cinema a aquesta tècnica, però per 

la impossibilitat de poder-ho tractar en primera persona, m’he volgut focalitzar en la 

televisió, la qual he pogut visitar jo mateix (i per aquest motiu hi dedico un ampli espai del 

treball). 

 

L’ús del croma en mitjans audiovisuals és molt important. Potser no tothom coneix aquesta 

tècnica pel seu nom, però sí que la identifica quan la veu en imatges (com en un making of 

d’una pel·lícula, que no és res més que un reportatge que mostra com es produeixen 

projectes audiovisuals).  

 

El principal motiu d’ús d’aquesta tècnica és l’econòmic. El fet de realitzar una gravació 

amb un fons en croma permet incrustar-hi qualsevol cosa imaginable. Això abarateix 

notablement els costos en decorats i ambientació, de la mateixa manera que obre una porta 

a les creacions més impressionants. Com veurem a continuació, les pel· lícules s’han nodrit 

d’aquesta tècnica com una part essencial i que, juntament amb l’ús d’efectes especials 

generats per ordinador (explosions, inundacions...) han fet viable produccions que 

anteriorment no ho serien, ni econòmicament ni físicament. 

 

En la realització de pel·lícules o en el seu ús en televisió (els dos àmbits on m’he centrat), 

el croma va més enllà de servir per substituir un fons: aquest fons també canvia de mida, de 

perspectiva... tot i no ser real (inserit per ordinador). Quan una càmera es mou en una 

escena amb croma, el fons ha de concordar amb les dimensions d’aquesta en funció dels 

moviments. Per posar-ne un exemple utilitzarem les següents imatges: 
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Aquesta escena mostra una noia gravada en croma, i en una translació i rotació de càmera 

(la càmera es mou cap a la dreta i l’espectador veu la part esquerra de la imatge). Si això 

fos realitzat amb una simple substitució pel primer fons, aquest es 

mantindria fix. Aleshores, durant el moviment de la noia el fons mantindria 

la mateixa perspectiva que la inicial, resultant-ne de tot una sensació de 

falsa realitat. D’aquesta manera, cal dissenyar un fons per ordinador que 

sigui “panoràmic” (en aquest cas), ja que quan el moviment ho requereixi 

es pugui enfocar el fons corresponent des de la perspectiva idònia. 
 

Muntatge de com quedaria la segona escena amb el fons sense modificar 

 

I com sap el software la orientació amb que ha de col·locar el fons, quan es mou la càmera, 

amb quina direcció...? Hi ha dos sistemes bàsics que comentarem: 

• Punts de rastreig (traking points): 

consisteix en col·locar en el plató de 

gravació en croma uns senyals que seran 

també marcats des del principi per 

l’editor. En el moviment de càmera en el 

plató, aquests punts també es veuran 

afectats (augmentant la distància entre ells 

si s’apropa la càmera o disminuint-la si aquesta s’allunya, per exemple). Tenint el 

programari aquests punts sempre controlats, s’insereix el fons en croma unint-lo a 

aquests punts, de manera que si en la gravació un determinat punt es mou cap a 

l’esquerra (per un moviment de càmera cap a la dreta), el fons també es desplaçarà 



   30 

cap a l’esquerra (ja que, com podríem dir, està “clavat” als punts marcats a la paret 

en croma).  

 És més habitualment utilitzat en cinema (segurament per la “temporalitat” dels 

 platós). 

• Plató virtual: consisteix en “fer conèixer” a l’ordinador el plató on s’està realitzant 

la gravació, de manera que pugui localitzar-ne les càmeres i les seves 

configuracions i, així, incrustar un fons concordant en funció de la càmera 

seleccionada.  

És més habitual en els platós de televisió que utilitzen aquesta tecnologia (ho 

veurem més ampliat a l’apartat “Televisió: Televisió de Catalunya”). 

 

3.1.- Cinema 

En el món del cinema hi ha hagut i hi ha molt ús del croma en escenes de tot tipus. Una de 

les classificacions d’aquestes dins del cinema podria ser: 

 

• Substitució del fons escènic: el croma és utilitzat com a fons d’una gravació. 

o Fons fantàstic: s’utilitza per incrustar un fons que no es pot gravar en la 

realitat, simplement perquè no existeix. 

o Substitució d’exteriors: s’utilitza per incrustar un fons exterior on no s’ha 

pogut gravar físicament l’escena (problemes de desplaçament, costos...). 

o Escenes de risc: s’utilitza per incrustar un fons d’escenes amb perillositat 

(que amb el croma es graven amb seguretat). 

• Marionetes o altres elements: el croma és utilitzat per a eliminar els operadors de 

robots o marionetes que sí apareixen en pel·lícules 

i suposadament es mouen sols (també es poden 

realitzar per ordinador actualment amb resultats 

molt semblants o millors i sense tantes 

complicacions). També serveix per eliminar 

operadors que estan a escena per altres qüestions. 
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• Explosions i pirotècnia: el croma és utilitzat com a fons per a poder “retallar” una 

explosió i incloure-la posteriorment en una 

escena (com en el cas anterior, els efectes 

especials generats per ordinador també seran 

una molt bona opció). 

 

 

• Maquetes: el croma és utilitzat com a fons per a la filmació en primer pla de 

maquetes que representen, en la pel·lícula, grans construccions.  

 

 

 

 

 

 

 Imatge de la gravació de Star Wars (Dennis Muren controla una càmera de control de moviment) 
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• Altres escenes: el croma és utilitzat per a fer realitat desaparicions d’actors, per 

exemple (retallar-los, com en el conegut cas de la capa d’invisibilitat de Harry 

Potter). 

 

Aquí es mostren algunes aplicacions de la tècnica com a exemple en pel·lícules 

relativament conegudes: 

 

 
Titanic 

 

 

 

 

 

 

 

Superman 

En aquest cas els operaris del fons s’encarregaven del moviment de la capa del superheroi. 
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The amazing Spiderman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harry Potter 
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3.2.- Televisió: Televisió de Catalunya 

Des ben petit ja em cridava l’atenció la televisió. Com es fan els programes, els 

telenotícies, els documentals… que veiem a casa? En aquest treball no he volgut deixar 

a banda aquesta inquietud per aquest món, i he aprofitat per viure una experiència per 

recordar i que vaig gaudir molt: una visita a TV3. Motivat principalment per l’estrena 

d’un nou plató d’Informatius a Televisió de Catalunya, vaig decidir que seria una molt 

bona vivència el fet de poder visitar els estudis de gravació d’una televisió. 

 

El 20 de gener de 2014, coincidint amb el trentè aniversari de l’inici de les seves 

emissions regulars, es van estrenar els nous informatius de la televisió pública catalana. 

El resultat va ser un canvi de molinets, sintonies, presentadors en alguns casos... i sobre 

tot, de plató. El nou plató actualment en funcionament és un plató molt innovador a 

l’estat espanyol, i que es basa i utilitza la tècnica del croma i realitat augmentada per a 

completar la informació i avançar estèticament. Aquest és el motiu de la meva visita a 

les instal·lacions, aquest ús de la tècnica del croma combinada amb elements virtuals en 

tres dimensions que apareixen a la pantalla de l’entorn virtual per, moltes vegades, 

exemplificar i fer entendre millor el que s’ha d’explicar a l’espectador. En aquest sentit, 

cal destacar la importància que crec que té aquesta visita en el treball i la “necessitat” de 

fer-la. Aquest tipus d’informatius utilitzant aquesta tècnica amb una tecnologia 

relativament avançada no es troben a tot arreu, i el fet de tenir-los tan pròxims (i 

relativament accessibles) eren raons de pes per no desaprofitar l’oportunitat. 

 

3.2.1.- La visita 

El dijous 3 de juliol de 2014 a les 13h, i després de concretar-ho per correu electrònic, 

vaig anar als estudis de TV3 de Sant Joan Despí. Havia quedat amb el Cap de 

Realització d’Informatius, en Toni Juanet. Per qüestions horàries i d’ús del plató, el 

primer que vam realitzar en la visita va ser veure el nou plató d’informatius estrenat feia 

menys de sis mesos. Ho havíem de fer així i hi vam poder entrar perquè encara no 

s’estava utilitzant per a la gravació de previsions meteorològiques o telenotícies, però 
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en poca estona estaria ocupat. Seguidament i vist el plató, vam realitzar una visita 

general per les instal·lacions. Passant pel canal 3/24, vaig poder veure també platós 

molt diversos com el de Divendres (programa de tardes de producció pròpia que consta 

de una part interna a plató i una altra externa a pobles de Catalunya), Esport Club 

(programa d’esports), .Cat (programa de debat de nit, situat en un plató polivalent i 

“desmuntable”), Quèquicom (programa de ciència també situat en el mateix plató*)...  

*Aquest plató és usat per a moltes coses i disposa d’una grada molt gran per casos com els de la Marató de TV3. 
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Entre aquests programes també vaig poder accedir al plató d’Els Matins degut a que 

l’emissió en directe del programa (que es realitza dins de la franja matinal de TV3 i, per 

tant, durant la meva visita) s’estava realitzant fora del plató i als jardins de TV3.  

 

 

 

 

 

 Els Matins de TV3 realitzant-se als exteriors de la televisió 
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Fotografies del plató d’Els Matins a TV3 

 

De la mateixa manera que anava veient platós, vaig poder veure sales de realització 

com la d’Els Matins i, evidentment, la del Telenotícies. En aquesta darrera és on més 

estona vaig poder-hi estar, i a on em vaig poder aproximar fins als controls mateixos del 

Telenotícies Comarques de les dues del migdia i el Telenotícies de dos quarts de tres. A 

banda de l’experiència a nivell d’equipaments i observació del funcionament de la 

televisió, també vaig poder entrevistar a el mateix Toni Juanet (una entrevista 

íntegrament transcrita a l’Annex I). 
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3.2.2.- El canal 3/24 

El canal 3/24 és un canal informatiu de Televisió de Catalunya que funciona durant les 

24 hores del dia en emissions en directe i en diferit. Gràcies a la visita a l’edifici 

d’informatius, vaig poder apreciar que el canal funciona com un canal absolutament 

independent a TV3, tot i situar-se dins de les seves instal· lacions. El cert és que l’espai 

que tota la infraestructura del canal ocupa és molt reduït. Vaig poder accedir a la sala de 

realització durant l’emissió en directe d’una roda informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de realització del canal 3/24 

La sala de realització és el lloc on es controla el programa que s’està gravant o emetent 

en directe. La sala estava situada just al costat del plató on la presentadora (en el meu 

cas) llegia les notícies a càmera. 
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En el control de realització es controlen diversos aspectes, i hi acostuma a haver una 

persona dedicada a cadascun d’ells. En primer lloc la il· luminació del plató, que val a 

dir que en el cas del 3/24 no era aparentment complicada. També cal controlar el so del 

micròfon de presentació, dels vídeos informatius i de les possibles connexions en 

directe, així com les càmeres escollides per sortir en antena . Altre cop en aquest cas, el 

plató d’aquest canal de notícies no disposa d’una gran infraestructura i, 

conseqüentment, això fa que el control de realització sigui més senzill. Com a element 

afegit també cal parlar del “titulador”, és a dir, la persona encarregada de escriure els 

rètols que surten impresos a pantalla en forma de titular per completar la notícia. El cert 

és que el canal funciona amb relativament poques persones al control, a les quals cal 

afegir, evidentment, el més d’un centenar que treballen a redacció. En aquest sentit, a 

Televisió de Catalunya hi ha una redacció centralitzada on se cerquen i verifiquen les 

notícies, ja sigui pel canal o programa que calgui, a més dels equips d’exteriors 

encarregats d’elaborar els vídeos informatius i/o directes. Un exemple, com a curiositat 

de la aparent senzillesa del canal, és que el mateix presentador de les notícies és el que 

controla el “teleprompter” , l’aparell encarregat de mostrar al presentador el text de la 

notícia que ha de llegir.  

L’interès en aquest canal en el treball resideix en el fet que utilitza un croma de color 

blau per al plató on es realitzen els informatius. El plató només conté una taula, una 

cadira i el mateix presentador o presentadora. Digitalment, doncs, se substitueix el color 

blau de fons per un fons de realitat augmentada en concordança amb l’estil gràfic del 

canal. Com a curiositat afegida és evident, doncs, que mai podrem veure un presentador 

del 3/24 vestint de color blau. 

El canal, de la mateixa manera que tots els Serveis Informatius de Televisió de 

Catalunya, va canviar la seva imatge gràfica conjuntament amb l’estrena del nou plató 

d’informatius de TV3. 
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    Antic canal 324            Nou canal 3/24 

3.2.3.- Els nous TN: un canvi d’imatge i una aposta per la tecnologia 

El 20 de gener de 2014, conjuntament amb el canvi estètic del 3/24, es va iniciar una nova 

etapa en els informatius de Televisió de Catalunya. Es va estrenar, a més d’una nova imatge 

estètica, un nou plató de 300 metres quadrats caracteritzat per l’ús del croma, així com per 

la possibilitat de mostrar elements virtuals en tres dimensions. 
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3.2.3.1.- Un canvi estètic 

Després de vuit anys sense realitzar canvis en el plató d’Informatius ni en la seva imatge, 

TV3 va estrenar el nou plató conjuntament amb una nova imatge. El taronja és un color que 

segueix sent present i s’hi afegeixen el blanc, el gris i el blau verdós (deixant enrere el 

vermell). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous Telenotícies de TV3            Antics Telenotícies de TV3 

3.2.3.2.- I un nou plató... 

Com a primera i única televisió de l’Estat espanyol, TV3 va apostar per un plató 

virtualitzat, on poder utilitzar la tecnologia per explicar i fer entendre millor la informació. 

En aquest sentit, tot i ser una primícia a Espanya, a Europa hi ha casos en que també es 

realitzen informatius d’aquesta manera (Alemanya, Àustria, la BBC...). El nou plató és un 
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espai de 300 metres quadrats equipat amb sis càmeres de rodatge (durant el Telenotícies 

només se n’utilitzen quatre), una grua amb “teleprompter” i una taula per als presentadors i 

entrevistats, entre d’altres elements.   

Fer realitat aquest plató va costar aproximadament un any de temps, i va ser possible 

gràcies a la feina de personal molt divers d’àrees d’imatge (grafistes, dissenyadors d’espai, 

infografistes  (tècnics en disseny en 3D)...), realització, producció, direcció, continguts... 

Tot això va ser coordinat per un equip de direcció del projecte, unes 10 persones i una de 

cada àmbit important. La seva construcció es va allargar quatre setmanes. 
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A nivell de mides, el nou plató multiplica per tres les dimensions de l’anterior.  

 

 

 

Antic i nou plató de televisió del Telenotícies de TV3 

3.2.3.2.1.- Les dues parts 

Com és apreciable a simple vista, el plató consta de dues parts principals: la part purament 

d’Informatius i la part 100% croma (on es realitza la previsió meteorològica).  

 

 

 

 

 

Part física-croma      Part en croma 

Aquesta primera part és física i virtual a la vegada, així que incorpora elements virtuals (el 

fons personalitzat de manera ininterrompuda i altres objectes de manera variable quan toca) 

dins d’un plató amb molts elements físics (la taula, el video-wall, la part superior...). 

 

 

 

 

 

 

Plató sense virtualitzar    Plató virtualitzat (tal i com surt per TV) 
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La segona part és simplement un croma en la seva totalitat. 

Des d’aquesta part es realitza actualment la previsió 

meteorològica i es graven altres programes, tant edicions 

especials (com la ja comentada de les Eleccions al 

Parlament Europeu 2014) com habituals (com l’Info K o el 

Valor Afegit, que es realitzaven en un altre petit croma de 

TV3, però que es volen acabar traslladant definitivament a aquesta nova ubicació). En 

aquest sentit, la inversió en un croma és molt diferent a la inversió en decorats d’un 

programa (en el primer cas es pot utilitzar per moltes i diverses produccions televisives). 

Ara per ara, el seu màxim ús resideix en la predicció meteorològica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Previsió meteorològica en l’actualitat 

 

Aleshores la pregunta que se’ns pot plantejar és: “Per què s’ha dividit el plató en dues parts, 

una amb elements i una altra sense aquests, si es podria realitzar l’Informatiu amb tot el 

decorat virtual (i en un plató “tot verd”)?”. Doncs la resposta potser la podem trobar en el 

risc de fer un programa en directe. És apreciable que aquest nou plató ha volgut canviar la 

forma de fer els Telenotícies, utilitzant la tecnologia per millorar, però sempre cal anar amb 

compte. Es realitza la part més extensa dels Informatius en una part on el plató té elements 

físics i a on, en cas de fallada del sistema, es podrien seguir realitzant els programes. En el 

malaurat cas que el sistema no funcioni un dia determinat (podrien estar afectats el fons 

incrustat gràcies al croma i els elements de realitat augmentada (gràfics, polígons...)), TV3 

té una solució relativament senzilla: disposa d’una espècie de peces o cortines que cobririen 

la part verda de croma (tapant, per entendre’ns, tot el color verd) i d’aquesta manera es 
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podria realitzar un Informatiu en un plató 100% físic, on es veurien aquestes cortines o 

peces en el lloc on apareix normalment el fons que dóna profunditat al plató gràcies al 

croma. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Evidentment això s’ha pensat per la part més extensa dels Informatius, però també hi ha la 

previsió meteorològica. Aquí és on entra en joc la segona part del plató, en la que tot és 

croma. En aquest cas sí que s’ha volgut realitzar aquest espai utilitzant un plató tot virtual, 

amb els riscs que això comporta. Un dels problemes que TV3 té amb aquest espai pot ser la 

lentitud del software en aixecar el plató virtual del temps tot just acabar amb el plató del 

Telenotícies. Tecnològicament hi ha temps suficient per fer el canvi d’un a l’altre, però 

poden haver-hi problemes tècnics que no ho permetin. De la mateixa manera que en el cas 

anterior, també hi ha una solució, i aquesta és fer la previsió meteorològica al video-wall (la 

pantalla gran i “física”). De fet, això s’ha pogut apreciar en alguns casos, segurament 

motivats per problemes tècnics.  

 

Aquest és un exemple de l’espai El Temps del dia 1 i 2 de juliol de 2014 emès per TV3. El 

dia 1 de juliol en l’Informatiu Migdia de les 14:30h es va utilitzar el plató i decorat virtual. 

El dia següent, en canvi, algun problema deuria provocar que la previsió es realitzés en el 

video-wall (i no en croma). 

 

 

 

En cas de fallada del sistema, 

aquesta part seria coberta 

amb cortines o peces.
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 Previsió meteorològica habitual (en croma)     Previsió meteorològica amb video-wall   

3.2.3.2.2.- El croma 

El nou plató d’Informatius de TV3, com ja s’ha explicat abans, està format per dues parts. 

Les dues tenen elements amb croma. La part del plató amb elements físics conté una tela 

retroil·luminada (pel darrere) en unes zones 

horitzontals on s’incrusta un determinat fons 

depenent del programa que es realitzi. L’altra 

part és tota en croma, un espai pintat amb pintura 

especial d’aquest característic color. 

La incrustació del fons en el croma es realitza gràcies a la 

tecnologia d’Ultimatte Corporation, una empresa especialista 

en la qüestió (i creada per Petro Vlahos, del que n’hem parlat abans). 
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Sense canviar de qüestió, cal preguntar-se pel color. El 3/24 ja utilitzava croma abans de la 

renovació d’Informatius, però aquest era i segueix sent blau. En la decisió de quin color a 

escollir podem dir que hi intervenen dos factors, en el cas de TV3: el comú que és el color 

en els humans i la proximitat del fons. 

A priori, el color més adient per realitzar un 

croma a televisió podria semblar el verd, perquè 

com a mínim hi ha menys peces de roba d’aquest 

color que no pas de blau (que potser el tenim més 

sovint). Però no només cal tenir en compte això. 

Un dels problemes en l’ús del croma poden ser els reflexos, i un reflex de blau es nota 

menys que un de verd. És per aquest motiu que el 3/24 utilitza el color blau, perquè els 

reflexos que es puguin produir siguin menys (ja que el plató és molt petit i la taula i el 

presentador estan obligatòriament a prop del fons). En el cas de disposar d’espai, com en el 

nou plató, el millor color a escollir és el verd, ja que és menys present en el nostre cos 

(també a nivell de peces de roba). 

Deixant el 3/24, cal dir que principalment la versatilitat del croma en un plató de televisió 

va fer que fos escollit com a característica principal en aquest. El fet que la “part verda” 

sigui generada per ordinador i, per tant, no sigui fixa, permet que aquest plató sigui 

polivalent. Amb una inversió inicial més alta, és probablement una manera de rendibilitzar 

molt la instal·lació, ja que el plató pot canviar totalment d’estètica amb pocs canvis físics, i 

sobretot, amb molt poc o nul cost econòmic afegit (i alhora en molt poc temps, potser 

només uns quants minuts per carregar el nou decorat virtual). 

El plató físic d’Informatius és versàtil en el sentit que el fons de croma que s’afegeix 

digitalment pot ser canviat per a qualsevol programa especial, per exemple (un debat, 

programa d’entrevistes...), però no només això. La taula central està equipada amb LED’s 

de colors, que lògicament també es poden personalitzar en concordança amb els colors del 

format de programa. De la mateixa manera, el plató disposa de cobertures de diferents 

colors per la taula taronja, i així fer-ho coincidir tot en cas que sigui necessari. 

 



   48 

Per posar un exemple pràctic, en el 

programa d’Eleccions al Parlament 

2014 es va utilitzar el mateix plató i la 

mateixa taula per fer-ne un especial 

informatiu. En aquell cas, però, els 

colors predominants eren blaus, i tot el 

plató (la taula, els LED’s i el fons en 

croma virtual) funcionava a nivell     

estètic (veure imatge de la dreta).  

3.2.3.2.3.- Funcionament del sistema: càmeres, plató, croma… 

La idea d’utilitzar un fons verd en un plató i poder-ne posar qualsevol en el seu lloc és 

relativament coneguda. En aquest cas, però, el fons incrustat sempre manté les proporcions 

i orientació per concordar amb el punt des d’on la càmera està situada i, per tant, des d’on 

l’espectador visualitza el plató. Com sap el sistema, doncs, quina posició, mida, 

orientació… han de tenir els elements que introdueix virtualment (tant el fons panoràmic 

com els polígons virtuals)? 

 

Per tal d’incrustar el fons panoràmic en croma i els elements virtuals de manera que 

concordin amb la realitat física del plató, el software necessita saber exactament quina 

càmera està veient l’espectador. Per posar-ne un exemple, no es visualitzarà de la mateixa 

manera un gràfic des del centre 

del plató o des d’un extrem, i si 

la càmera es mou, el gràfic 

virtual haurà d’anar-se 

modificant en temps real per 

encaixar amb la realitat (a la 

dreta una fotografia d’un cas 

com aquest en l’estrena dels nou 

TN).              Concordança proporcional entre elements gràfics i físics 

 

Plató del Telenotícies convertit en un Especial Informatiu 
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D’aquesta manera, el software i la càmera s’han de comunicar per compartir informació 

molt concreta, per tal de que els elements afegits per ordinador siguin “realistes”. 

Simplificant, el sistema ha de conèixer necessàriament aquests bàsics aspectes: 

• Posició (en els eixos X-Y-Z), ja que la càmera no només pot moure’s per tot el 

plató, si no que també pot estar més elevada o menys (més o menys arran de terra). 

• Zoom, ja que quan es tanca el zoom (es realitza un primer pla, per exemple) el fons 

ha de ser més gran, al contrari de quan s’obre.  

• Panoràmica, ja que els elements virtuals hauran de “mantenir-se fixos al terra”, per 

exemple, si es fa una rotació amb la càmera d’uns quants graus sobre la seva base. 

Tot això, evidentment, es pot realitzar 

simultàniament i el software està preparat per a 

assumir-ho. Tota aquesta informació, i alguna més 

de caire més tècnic, ha de ser coneguda pel sistema 

a temps real. Concretament, es transmet 25 vegades 

per segon, però com? 

 

Les càmeres, adquirides a l’empresa Vinten Radamec, són robotitzades i controlades 

mitjançant un joystick des de realització (s’han de controlar amb un de sol, de manera que 

només es pot moure una mentrestant les altres es mantenen estàtiques). Disposen d’una 

corona equipada amb infrarojos disposats d’una determinada manera 

i en uns angles específics (veure imatges). Aquests infrarojos són els 

encarregats de comunicar- se amb el sistema i informar-lo d’aquests 

aspectes. 

 

Quan la càmera s’inclina, per exemple, la corona que porta al 

damunt també ho fa, i de la mateixa manera els feixos de llum dels 

infrarojos es veuen modificats (reflectint tots els moviments realitzats per la càmera: 

orientació, rotació, posició...). 

Corones situades damunt de les càmeres 
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En les graelles d’il· luminació de la part 

superior del plató hi ha disposades 96 petites 

càmeres de posicionament, que són les que es 

comuniquen amb aquestes corones mitjançant 

els infrarojos. Així doncs, es sistema sap 

constantment on estan situades les càmeres, la 

seva orientació, inclinació, zoom... gràcies a aquestes petites càmeres que cobreixen tot el 

plató.  

La informació és bidireccional, és a dir, és 

compartida per les càmeres de posicionament i 

les corones alhora. Les càmeres de 

posicionament reben informació de les corones 

relativa als aspectes que s’han comentat (la seva 

posició, zoom, moviments...), però alhora també 

n’emeten per informar a les càmeres de la 

posició on s’han de dirigir (donar-los l’ordre de 

moure’s, per exemple). En aquest sentit, es 

comparteix informació a temps real per poder 

incrustar els elements virtuals en concordança, 

però també per controlar tot el sistema. 

 

Les càmeres de posicionament 

són, per tant, uns sensors que 

capten els infrarojos emesos per 

les corones de les càmeres (i 

aporten al sistema, doncs, la 

informació de la càmera). Amb 

aquesta informació, la incrustació 

del croma i els elements virtuals 

Càmeres de posicionament 
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“encaixa” amb la realitat física del plató. S’utilitzen només infrarojos per poder-los aïllar 

completament de qualsevol altre raig de llum (com els focus del plató), i així poder-los 

utilitzar evitant interferències. 

 

El sistema d’infrarojos es pot apreciar en les següents imatges, on les càmeres estan sent 

mogudes en inclinació, rotació... 

 

Tornant als sensors o càmeres de posicionament, és important destacar que s’ha de realitzar 

un procés de calibratge on s’ensenya al sistema les mides del plató i s’estableix un punt 

zero dins d’aquest. Per realitzar aquest calibratge s’utilitza una bombeta halògena amb la 

qual un tècnic mostra el volum del plató (passejant-se per aquest) i el seu terra (col·locant-

la en un carretó, que permetrà calibrar qualsevol desnivell del terra, si és el cas). Per últim, 

cal ensenyar al programari on és el punt zero i l’eix del decorat, tot emetent ràfegues de 

llum cada 50cm seguint una cinta col· locada en línia recta de punta a punta del plató. 

 

 

3.2.3.2.4.- Presentadors, com s’ho fan? 

Presentar un Telenotícies no deu ser una tasca fàcil, però el fet de fer-ho en un plató amb 

elements virtuals segurament augmenta aquesta dificultat. Un presentador d’Informatius de 

TV3 ha d’explicar notícies, a vegades, relacionades amb gràfics o elements virtuals que 

l’espectador veu, però ell mateix no. Això és molt comú en l’espai de la previsió 

meteorològica, i també a vegades al propi Telenotícies. 
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Tradicionalment, i per descomptat abans de l’estrena d’aquest nou plató, la previsió 

meteorològica s’ha realitzat amb un croma simple. El “senyor/a del temps” explica la 

previsió amb una paret blava o verda de fons, tot mirant cap a la seva dreta o esquerra on té 

unes pantalles amb el mapa ja incrustat al croma. 

 

En aquest sentit, el nou plató del telenotícies segueix 

utilitzant pantalles perquè els presentadors puguin veure 

el que la gent realment veu des de casa, és a dir, el plató 

totalment virtualitzat. En el cas del nou plató de TV3, 

disposa d’una pantalla amb rodes que es pot utilitzar en 

les dues parts del plató. El principal problema en l’ús de 

pantalles resideix en la naturalitat del presentador, especialment en la meteo. Per posar-ne 

un exemple, en l’espai del Temps del primer dia d’estrena dels nous informatius, el 

conductor de l’espai no dirigeix la mirada cap als mapes que veuen els espectadors des de 

casa, si no que cap a una possible pantalla que està davant seu (lògicament, perquè no es 

pot veure en pantalla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la visita a TV3 vaig quedar-me sorprès en l’ús d’una 

tècnica aparentment senzilla: projectors amb filtre verd. 

Donat que l’espai es realitza en un croma de color verd, 

una de les millores implementades (des de l’inici del 
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nou plató fins a la meva visita, uns sis mesos) ha sigut la projecció de la imatge amb el 

croma ja incrustat aplicant-hi un filtre verd. D’aquesta manera, desapareix el problema 

d’haver d’ocultar les imatges, ja que es poden 

projectar sobre el mateix verd on està el 

presentador (perquè seran eliminades en el procés 

d’incrustació del croma). Per aconseguir-ho, 

simplement s’aplica un filtre verd a la projecció, i 

els diferents elements apareixen en diverses 

tonalitats de verd. 

 

  

 

 

 

Rellotge normal      Rellotge amb filtre verd 

 

3.2.3.2.5.- Elements virtuals 

Aquest nou projecte ha possibilitat a TV3 innovar tecnològicament. Especialment es va 

poder veure una feina molt elaborada en el programa especial ja mencionat de les Eleccions 

Europees de 2014. En aquest cas, els elements virtuals i el plató es van utilitzar en els seus 

màxims exponents, ja que 

dins del mateix programa 

s’anaven intercalant les dues 

parts de l’espai.  

 

Per tal de poder-ho fer, es va 

modificar la ubicació 

habitual de la taula, movent-



   54 

la cap a la dreta del plató, per tal de poder ubicar una càmera a la part esquerra (i al fons) 

que permetés fer un pla de connexió des de l’espai “físic” (presentat pel Toni Cruanyes) 

cap al totalment virtual 

(conduït per la Núria Solé), 

i així donar sensació de 

globalitat al plató. A la 

dreta es pot apreciar 

precisament aquest 

moment. 

 

 

 

Com s’ha comentat abans, es van personalitzar els elements físics per adequar-los a les 

tonalitats blaves (LED’s de la taula, cobertura...), així com el fons panoràmic en croma (que 

també es va modificar). 

 

 

 

 

 

 

 

Canvi estètic de plató en els seus diferents programes 

 

En aquestes fotografies es pot apreciar la diferència de formats i la versatilitat del croma, 

utilitzant la mateixa taula i només canviant-ne la ubicació, el fons panoràmic i els colors. 

 

Però la complexitat d’aquest programa va residir verdaderament en la part totalment virtual, 

on es mostraven els resultats obtinguts, la participació... de les eleccions en forma de 

gràfics. Es va començar a assajar uns dos mesos abans del dia del directe, especialment 

tenint en compte la dificultat de presentar en un entorn tot virtual. Una característica 

Pla de connexió 



   55 

interessant d’aquest és que, pel fet de ser tot croma, permet que els elements virtuals se 

situïn tant davant com darrere del presentador o presentadora. El sistema funciona amb una 

espècie de capes que, controlades adequadament, permeten que un presentador doni la volta 

a un gràfic, per exemple. 

En aquest cas, la Núria Solé té elements 

gràfics superposats a ella (i que la poden 

“tapar”), i elements gràfics darrere seu (i 

que ella pot “trepitjar”). 

En aquest cas, la presentadora té el mapa 

base d’Europa situat darrere seu i, per 

tant, el trepitja. A sobre d’aquest, s’alcen 

els països dels quals s’està parlant, però en aquest cas ja són polígons superposats (i que, 

per tant, s’ubiquen per sobre de la seva figura). Per evitar l’efecte estrany, la presentadora 

sempre es posiciona en zones on “trepitgi el mapa base” i evita posar-se “a sota” de l’altre, i 

durant els moments de transició dels mapes es realitza un primer pla evitant que es vegi el 

terra. En un determinat moment, 

i abans de passar immediatament 

a un primer pla, es va poder 

veure aquest efecte: el peu 

esquerre queda totalment ocult 

darrere del mapa destacat (veure 

imatge de la dreta). Com és 

evident, els resultats també són 

elements superposats. 

 

Hem comentat que un presentador podria arribar a donar una volta a un element virtual, 

però sempre que aquest estigui aixecat en un croma, per què? El fet d’estar en un croma 

permet, de certa manera, retallar la figura de la persona/es i introduir-hi un fons determinat. 

I evidentment, sempre s’hi podran col· locar elements superposats. D’aquesta manera, el 

presentador podrà passar-hi per darrere si l’element és superposat (el tapa), i podrà passar-

hi per davant si l’element “forma part del fons”. Per això, si volguéssim donar una volta a 

Ocultació del peu de Núria Solé darrere del mapa 
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un polígon, el sistema permet situar un element per davant o per darrere del presentador. 

Caldria, doncs, fer un canvi manual quan el presentador estigués “fora de l’objecte” (per 

evitar un canvi brusc). Això no es pot realitzar en la part “física” del plató. En aquesta 

només s’hi podran aixecar elements superposats a la imatge i, per tant, al presentador 

també. En el cas d’activar que el presentador passés al davant, no es podria discriminar la 

resta de l’espai físic i, aleshores, també passaria per davant la taula, el terra... tapant 

l’element virtual. 

 

Tornem al Telenotícies. La possibilitat de poder mostrar tot tipus d’elements virtuals al 

plató del Telenotícies comporta també una feina afegida respecte anteriors anys. Per a 

aquesta funció, a cada franja informativa hi ha la figura del tècnic infogràfic, que està 

especialment dedicat a això. En el cas de no tenir un element de realitat augmentada 

previst, també realitza tasques de grafismes plans, que TV3 utilitza molt. 

 

No cal oblidar que l’objectiu d’un Telenotícies és informar, i concretament el d’un grafisme 

és ajudar a entendre allò que s’explica. Per això cal també valorar, a l’hora de fer un 

element virtual, si ajudarà realment a comprendre el que s’explica. La realització dels 

Informatius de TV3 es decanta per un ús d’aquests elements sempre que ajudin a informar, 

i no tant com a complement estètic (que podria quedar molt bé, però no aportaria facilitat 

de comprensió). 

 

3.2.3.2.6.- Valoració: problemes, inversió… 

TV3 va voler innovar en l’estrena d’una nova etapa en els seus Informatius. Com és evident 

en tots els projectes, poden sorgir imprevistos i alguns problemes. En aquest cas podrien dir 

que els més importants són:  

• La no exactitud en la incrustació del croma per part del software d’Ultimatte. Per 

això, TV3 ha anat millorant la llum, el color verd del croma (s’ha enfosquit), la roba 

dels presentadors... per intentar perfeccionar.  

• El fet de treballar en càmeres de definició estàndard a plató. Per manca de recursos 

econòmics, es van adquirir càmeres de definició estàndard, tot i que el grafisme sí 

que és el HD. Aquesta diferència també contribueix a la no exactitud del croma. 
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• La vibració en el moviment dels robots de les càmeres. Al moure’s per plató, tenen 

una petita vibració que impedeix mostrar el moviment de les càmeres per tremolors 

(especialment amb el zoom tancat, és a dir, molt a prop, perquè una mínima 

vibració es nota més). De moment, doncs, el moviment serveix per posicionar-les a 

l’espai, però no es pot emetre (sí que es pot fer amb el zoom o amb la panoràmica). 

La funció de moviment, per ara, la realitza la grua. 

 

TV3 va realitzar un canvi important en els seus informatius, introduint canvis com 

l’augment d’entrevistats experts a plató, reportatges o la posició dreta dels presentadors. 

Amb tot, s’ha iniciat una nova etapa estrenant un plató ambiciós que va costar al voltant 

d’un milió d’euros, però que sembla que es rendibilitzarà gràcies a la tecnologia, la realitat 

augmentada i el croma. 
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4.- Experimentació amb croma 

Com a part afegida al treball de camp de visita a les instal· lacions de TV3, he volgut 

realitzar experiments amb la tècnica audiovisual que he estat tractant, el croma. 

 

Per començar calia saber què necessitava: un lloc per gravar, una càmera de vídeo i alguna 

forma d’obtenir color verd.  

 

Vaig decidir realitzar-ho a casa meva, un bon lloc per experimentar degut a la facilitat, més 

que res, de fer proves i obtenir-ne els resultats gairebé al moment (gravant i provant amb 

l’ordinador). 

 

Respecte a la forma d’obtenir el color verd, vaig poder aconseguir una tela de color verd de 

suficients dimensions per a realitzar moltes proves. Si bé és cert que el color no era del tot 

exacte al que buscava (potser era una mica apagat), vaig considerar en el seu moment que 

em podria servir a la perfecció. Aquesta tela, però, es va utilitzar en un carnestoltes del 

poble on visc, Cervelló, i estava malmesa en algunes parts. A banda, també, era molt més 

llarga que ampla, i a mi m’interessava una forma més o menys quadrada. En aquest punt, la 

meva mare em va ajudar molt cosint-ne les parts estripades i unint-ne dos grans trossos per 

a que la pogués utilitzar. 
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Aquesta tela, però, calia que es mantingués totalment rígida, i per això (seguint consells 

d’Internet) vaig considerar que col·locar-hi un llistó de fusta a la part superior seria la 

millor opció (d’aquesta manera la “deixaria caure” homogèniament). També em va ajudar 

la meva mare cosint una “entrada” per al llistó. 

 

   

 

4.1.- Les primeres proves 

 Les primeres proves les vaig realitzar al garatge de casa meva, inicialment sense cap més 

punt d’il· luminació que el florescent del sostre. Vaig obtenir alguns resultats interessants, 

com ara un salt al terra en un gran saló que acabava amb un forat i el meu enfonsament en 

aquest. 

     
Plató de gravació interior al garatge de casa meva             Gravació en vertical del salt 
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En la imatge, tot i així, els meus pantalons texans es veuen malmesos per l’extracció del 

croma. El que succeeix és que, a l’estar el fons verd poc il· luminat, cal aplicar molta 

potència al plug-in d’extracció de color, i aquest acaba afectant lleument als meus texans 

eliminant-ne alguna part (perquè el blau d’aquests és més proper al verd enfosquit). 

 

Seguidament explicaré bàsicament els passos seguits per aconseguir l’efecte obtingut. No 

he cregut necessari exemplificar l’ús concret del programa que utilitzo, simplement explico 

els passos que he seguit i els detalls a tenir en compte.  

 

Per a realitzar la postproducció, vaig utilitzar el programa After Effects, i aquests són els 

passos esquemàtics que he seguit: 

• Importació del vídeo al programa i orientació en vertical: la gravació del vídeo la 

vaig realitzar “girant” la càmera i, per tant, calia girar també 90º el vídeo per tal que 

es pogués veure correctament.  

 

 

 

    

Resultat final després de la postproducció 
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• Aplicació d’una màscara al vídeo: retallo les parts externes de la imatge gravada (els 

extrems) perquè s’hi veuen elements que no són verds (parts de paret sense tela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recerca per la xarxa d’un efecte de caiguda i trencament del terra aplicable en 

croma: vaig poder descarregar aquest, que em va agradar. 

 

 

 

 

 

• Aplicació de l’efecte de vídeo Keylight (1.2) disponible a Adobe After Effects, 

marcant el color de fons de la meva tela com a color “a eliminar”, així com ajustant 

alguns paràmetres d’aquest plug-in per aconseguir una millor extracció del croma. 

  

 

 

 

 

 

 

Abans i després de l’aplicació de l’efecte Keylight, amb el color verd eliminat en el segon cas 

Vídeo original    Màscara de vídeo 
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• Aplicació del mateix efecte al vídeo descarregat de tencament del terra. 

 

 

 

 

 

 

 

• Visualització dels dos vídeos junts i introducció de la imatge de fons desitjada: un 

cop eliminat tot el color verd, mostro els dos vídeos junts i introdueixo una imatge 

qualsevol descarregada de la xarxa. 

 

 

• Adequació de la posició de caiguda del meu salt amb el forat: ubico el punt on els 

meus peus toquen terra en el croma amb el punt on s’origina el forat al terra.  

  

 

 

 

 

 

 

Abans i després de l’aplicació de l’efecte Keylight, amb el color verd eliminat en el segon cas 

Els peus toquen terra al lloc on s’inicia l’enfonsament en el primer cas, no en el segon. 
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• Realització d’un moviment del vídeo gravat en croma per tal de ser concordant amb 

la caiguda: estableixo un moviment del vídeo segons avança l’enfonsament del 

terra, és a dir, moc de lloc la pista de vídeo perquè aquesta vagi baixant segons 

s’enfonsa el forat (i se suposa que jo vaig caient). 

   

 

• Aplicació d’una màscara segons el moviment: com es pot apreciar en les captures 

anteriors, la caiguda és irreal perquè, a l’estar en tot moment el vídeo del meu cos 

per sobre de la resta, la meva caiguda es produeix per “davant de la pantalla” i no 

pas per dins del forat. Això ho arreglo aplicant una màscara que limita el vídeo en la 

zona de canvi (on el meu cos “ha d’entrar dins del forat”) de manera difuminada. 

   

 

Amb aquest últim pas, s’aconsegueix donar realisme a la caiguda. D’aquesta manera vaig 

donar per finalitzat aquest experiment, només quedant pendent per fer l’exportació (per 

obtenir un vídeo amb formats coneguts i reproduïble).  

   

 El cos passa per davant del forat  El cos sembla entrar per dins del forat 
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Com s’ha comentat abans, vaig tenir alguns problemes en l’extracció del croma en els meus 

pantalons texans. Per aquests problemes d’il· luminació vaig decidir provar, més endavant, 

noves localitzacions de la casa. 

 

4.2.- La gravació a l’exterior 

Tal i com explico en el treball, la gravació a l’exterior és molt avantatjosa si la llum del sol 

no insereix de manera directa formant ombres molt marcades. Si es compleix aquesta 

condició, l’avantatge resideix en la il· luminació homogènia (i per totes bandes) de la tela, 

de manera que la complicació de la il· luminació desapareix. Vaig realitzar també algunes 

proves, amb resultats molt positius i engrescadors, ja que aquesta vegada l’eliminació del 

croma era més precisa. 

 

    

   
Instal·lació del croma a l’exterior de casa meva 
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Com a apunt interessant a realitzar, cal esmentar les fustes que vaig col·locar al terra per 

evitar el moviment de la tela per l’acció del vent. Com és evident, en cas de necessitar 

gravar el terra, caldria tapar-les amb tela verda. 

 

4.2.1.- Un projecte familiar 

Ja a finals de setembre, el meu pare em va traslladar la petició d’una cosina seva per 

realitzar un vídeo per una celebració. Els seus pares complien 50 anys de casats, i s’estava 

demanant a tota la família que gravéssim una filmació especial on dediquéssim unes 

paraules de felicitació. Cap a mitjans d’octubre, ja amb la data per entregar el vídeo 

propera, se’m va acudir utilitzar el croma per a gravar aquesta felicitació, per tal 

d’experimentar més amb aquesta tècnica i també introduir un component diferent a la resta 

de felicitacions. 

 

Proves de gravació a l’exterior de casa meva 
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La idea consistia en realitzar una gravació d’un parlament del meu pare recordant velles 

anècdotes (i fins i tot introduint-hi imatges) i acabar amb un salt al jardí de casa meva 

després d’una felicitació conjunta. Inicialment, la idea d’utilitzar el croma estava pensada 

exclusivament per la part del final, un salt on el terra s’enfonsés, però en el moment de 

gravació del primer tros se’m va acudir utilitzar el croma també en aquest. 

 

Vaig realitzar la gravació del meu pare amb un fons en croma verd, també a l’exterior de 

casa meva. Posteriorment, vaig inserir-hi un fons de color negre (també amb el programa 

After Effects i els plug-in Keylight). 

 

   

 

Realitzar-ho d’aquesta manera em permetia, aleshores, poder modificar la mida de la 

imatge de la figura del meu pare, aconseguint així poder-la fet petita en un extrem de la 

imatge per mostrar, en a l’altra banda, imatges sobre qualsevol tema relacionat. 
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La extracció del croma en aquesta ocasió va resultat molt més fàcil, ja fos per la simplicitat 

de la figura a retallar, o per la nova situació d’il· luminació (la gravació està realitzada a 

l’exterior i aquesta és molt millor). 

 

En la segona part del vídeo vaig voler repetir l’efecte del salt. En aquesta ocasió, però, la 

dificultat augmentava pel fet de ser tres persones les que saltaríem. Ho vaig realitzar de 

manera semblant al primer experiment, obtenint el següent resultat. 

     

 

En aquest cas, però, després de salt surt el cap del meu pare dient alguna cosa.  

 

Cal fer-ne algunes puntualitzacions: 

• La necessitat de major durada del vídeo que representa el forat va comportar que 

l’hagués de duplicar unes vuit vegades. 

• Vaig haver d’aplicar una màscara més precisa per la sortida del cap després de la 

caiguda (ja que durant la caiguda, que és molt ràpida, no s’aprecia un error de 

màscara) per tal que el cos sortís de dins del forat (veure tercera fotografia). 

• Vaig haver de “difuminar” els extrems del vídeo del forat per evitar una sensació 

estranya d’acabament sobtat de la pols generada. 

 

 

Això és degut a que el vídeo descarregat per internet, col· locat amb les dimensions 

que a mi m’interessava, el seu extrem arribava a la part superior de la imatge, 
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quedant la pols tallada. Per això, després de molt pensar i intentar moltes solucions, 

vaig acabar incloent una imatge (difuminada per la part inferior) del mateix fons, de 

manera que s’aconseguia que el fum “marxés difuminant-se”. 

 

 

 

   

 

 

4.1.2.- Altres projectes 

Per acabar amb l’exeprimentació amb croma, vaig comptar amb l’ajuda de l’Alícia 

Rodríguez, una amiga que va acceptar ser la protagonista de gravacions per demostrar 

possibles aplicacions en croma. 

 

4.1.2.1.- Vol 

La primera de les idees consistia en la realització d’un vol pel cel d’una persona, tot creuant 

els núvols. Per això, vaig haver de buscar per la xarxa vídeos d’alta qualitat on es poguéssin 

apreciar núvols i que s’adaptéssin a la idea que tenia. Vaig decidir que el vol constaria de 

tres plans principals: 

 

Capa inserida a sobre de tot el projecte (el negre és 

transparent, de manera que es veu el que hi ha a sota) 

Sense la capa aplicada         Amb la capa aplicada 
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1. Vol per davant (el fons s’allunya i la persona que vola és gravada per davant) 

2. Vol per darrere (el fons s’apropa i la persona és gravada per darrere) 

3. Vol des del lateral (la persona és gravada des d’un costat) 

 

     

 

 

Per fer això possible, vaig haver de combinar els vídeos descarregats de la xarxa per tal de 

fer una seqüència aparentment realista, és a dir, amb la voluntat de que concordèssin els 

canvis de pla. A més, no vaig trobar cap vídeo per realitzar el cas 1 (un vol on el fons 

s’allunyés), i això ho vaig solucionar invertint un vol normal on el fons s’apropés. També 

vaig augmentar la velocitat en els vídeos per a obtenir un vol més atractiu visualment. 

 

Un cop editat el que seria el fons del vídeo, vaig voler incloure-hi elements extres, com un 

avió en ple vol. Per a fer-ho, només en va caldre buscar a la xarxa un avió volant dins d’un 

entorn en croma (per també aplicar la tècnica estudiada), i aplicar-lo en el moment desitjat. 
 

  

 

En el vídeo, evidentment, l’avió es movia d’esquerra a dreta de la imatge, tot reduint-se fins 

acabar desapaeixent. Per aconseguir l’efecte de desaparició darrere dels núvols, vaig 

utilitzar una màscara. Aquesta, doncs, permetia que els núvols se superposéssin en un 

moment determinat donant la sensació que l’avió quedava per darrere. 

Esquema dels tres plans de vol 
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Un cop clar el vídeo de fons de la gravació, calia passar a l’acció i gravar el vol. És 

important destacar que, amb l’experimentació en croma, he pogut comprovar la necessitat 

de tenir clar “el vídeo que es posarà” abans de realitzar la gravació, per tal de poder fer 

concordar les dues fonts.  

 

Un exemple clar d’això és aplicable a l’avió durant el vol: el personatge que voli haurà de 

reaccionar d’alguna manera al pas de l’avió i, per tant, en el moment de gravació s’haurà 

d’informar a l’actor del minutatge on ha de sorprendre’s del pas d’una aeronau. Un altre 

exemple podria ser la inclinació de vol: el personatge pot inclinar-se, per donar més 

realisme, al mateix moment que ho fa el fons. La conclusió d’aquesta qüestió acaba sent 

que, de ser possible, és convenient tenir clar el fons que s’utilitzarà en el moment de 

realitzar la gravació. 

 

Tenint la instal·lació de croma muntada a l’exterior de casa meva (que va acabar sent el lloc 

més senzill i amb resultats més favorables), vaig realitzar la gravació amb el vol de l’Alícia 

Rodríguez. Per a donar-hi més realisme, vaig considerar interessant utilitzar un ventilador 

per tal de produir moviment de cabells i, així, introduir un component més de realisme a la 

composició. 

 

Resultat de la “fusió” de l’avió amb el fons de vol    Màscara aplicada a l’avió 

Procés d’ocultació de l’avió dins dels núvols gràcies a la màscara utilitzada 
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En dia de la gravació, em vaig encarregar de disposar d’una tablet on poder reproduir el 

vídeo de fons ja editat (on es poguéssin veure les inclinacions que el vol havia de fer i els 

moments dels avions). Vaig exportar un vídeo amb exclusivament el contingut de la font 

secundària (el que incrustaria posteriorment en el croma gravat) i així el vaig seguir per fer 

l’enregistrament. 

 

Utilitzant el fons anterioment mancionat, vaig enregistrar les següents composicions: 

• Vol del tipus Superman utilitzant el 3r pla de vol. 

• Vol del tipus catifa voladora utilitzant els 3 plans de vol. 

 

En aquest primer, vaig realitzar la gravació amb el cos estirat a sobre d’una gran taula tota 

coberta de tela verda (tela en croma), unes característiques que van permetre que es 

poguéssin aixecar els braços i donar la sensació de volar. Esquemàticament, aquests són els 

passos seguits per arribar al resultat final dins del programa Adobe After Effects: 

• Invertir horitzontalment la imatge (l’orientació del cos era la contrària al moviment 

del fons de la imatge) i inclinar-la lleugerament. 

   

 

• Eliminar el color verd amb el plug-in Keylight, tot ajustant-ne els paràmetres per a 

una millor eliminació. 

 

Gravació original     Inversió i inclinació del vídeo 

Eliminació del color de croma 
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• Aplicar una màscara pels elements externs al croma (els elements gravats “que no 

són verds”). 

   

 

 

• Aplicar moviments del cos per l’espai (moviments pel cel) i sincronitzar l’aparició 

d’avions amb les reaccions gravades. 

 

 

 

En el segon cas, en canvi, vaig utilitzar i gravar els tres plans de vol. En aquest cas, doncs, 

els passos a seguir van ser molt semblants: eliminar el color verd, crear màscares i aplicar 

moviments per l’espai del cos. 

 

Concretament en aquest vídeo, els dos últims passos tenien especial importància. Després 

d’eliminar el color verd, era essencial la creació de màscares per eliminar, per exemple, el 

ventilador que propocionava moviment als cabells. 

Aplicació de la màscara      Resultat de l’aplicació de la màscara 

Reacció davant l’aparició sobtada d’un avió 
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També, calia donar moviment a la catifa i, per tant, orientar-la segons el vídeo de fons. 

Vaig realitzar un moviment en els àmbits de “Rotació”, “Posició” i “Escala” per fer més 

realista el vol. Amb això vaig aconseguir que el cos s’allunyés, s’apropés, s’inclinés per fer 

les corbes...  

   

   

Aplicació de màscara sense Keylight 

Aplicació de màscara amb Keylight 

Moviments per l’espai 
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4.1.2.2.- Vol amb vaixell 

La segona de les idees va ser aprofitar la infraestructura del vol amb catifa voladora per fer 

una escena amb un vaixell. En aquesta, realitzada aplicant els mateixos passos en el cas 

anterior, el vol amb catifa passa per darrere del vaixell i després per davant d’aquest. Això 

és possible gràcies a l’ús de tres capes:  

• Un fons de Nova York que sempre es manté com a 3a capa (extreta de la xarxa) 

• Un vaixell en croma (extret de la xarxa) 

• Un vol amb catifa en croma (gravat per mi) 

 

   

 

Les dos últimes capes, doncs, s’alternen. Quan el vaixell se situa “per sota” del vol, aquest 

pot passar-hi per davant (cas 1). En canvi, quan el vaixell se situa “per sobre” del vol, 

aquest últim passa per darrere de l’embarcació (cas 2). 

  1 

  2 

 

   

Jerarquia de pistes en l’editor de vídeos 

Cas 1      Cas 2 
Exemple de jerarquía de pistes: per davant / per darrere del vaixell 

Vídeo del vaixell en croma   Incorporació de fons i vol amb croma sense retocar 
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4.1.2.3.- Caminar sobre l’aigua 

La tercera de les idees va ser la realització d’un vídeo on es pogués caminar per sobre de 

l’aigua. Vaig realitzar els passos explicats anteriorment, a més d’incorporar una porta (que 

surt del no-res) per on surt l’Alicia, extreta d’Internet. 

   

   

   

   

 

 

 

Mostra del vídeo i els diferents elements que el formen 



   76 

4.1.2.4.- Alliberació de la via del tren 

La quarta de les idees va consistir en la reacció d’una persona lligada a la via del tren que 

finalment i a l’últim moment se’n pot alliberar. També vaig extreure el vídeo de la xarxa, 

de la mateixa manera que la imatge de fons. 

   

   

   

 

4.1.2.5.- Breus proves finals 

Per acabar amb les proves en croma, vaig voler intentar adaptar-me a situacions d’efectes 

especials que vaig trobar per la xarxa. De manera més simple, vaig escollir-ne alguns d’ells 

i vaig insertar-hi una imatge de fons (també d’Internet). Van ser els següents: 

• Atac d’un alien a casa 

• Atac d’uns dinosàures a casa 

• Caiguda d’un telefèric a l’estació d’esquí 

 

Mostra del vídeo i els diferents elements que el formen 
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També és interessant destacar algunes proves fallides en l’ús de croma, per la complexitat 

en l’edició del vídeos o bé per la manca de resursos a internet per a completar el croma. 

Aquest darrer cas és el de l’intent de sirena. Hi vaig dedicar una estona considerable per 

aconseguir un bon resultat, però finalment el vaig descartar pel poc realisme. 

   

   

Caiguda d’un telefèric a l’estació d’esquí 

Atac d’un alien a casa    Atac d’uns dinosaures a casa 
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5.- Conclusions 

Aquest treball m’ha servit per conèixer detalladament l’origen de la tècnica del croma, tot 

fent un viatge per les tècniques més senzilles i l’evolució d’aquestes al llarg de la història 

que han anar sorgint per tal d’avançar, millorar (aconseguint resultats més exitosos i 

espectaculars), solucionar problemes o eliminar limitacions existents.  

 

He après com funciona la tècnica del croma i què cal tenir en compte en el moment de 

gravar utilitzant-la, així com els problemes que poden sorgir. 

 

Enfocant la tècnica en qüestió a l’aplicació i extensió que té en el món audiovisual actual, 

el treball deixa de manifest la importància que té al cinema i, sobre tot, a la televisió, sent 

una peça clau avui dia en moltes produccions d’aquest caire. 

 

Dins de les seves aplicacions, realitzo una visita a TV3 que m’ha permès veure aplicats 

aquests coneixements en un plató virtual funcionant en croma que, a més d’utilitzar aquesta 

tècnica, es basa en un sistema de geolocalització de càmeres que li aporta una vessant més a 

analitzar. 

 

Per últim, he pogut realitzar a nivell bàsic algunes composicions en croma podent observar 

d’aquesta manera les dificultats sorgides i les maneres de superar-les a la pràctica. Durant 

la gravació i experimentació amb el croma, m’he adonat de la importància de molts 

consells teòrics a l’hora de planificar un plató, anant des de la primordial importància de la 

il· luminació, fins a l’ús de màscares de vídeo, per exemple, per aconseguir més realisme.  

 

En aquest sentit, el treball tracta sobre aquesta tècnica audiovisual en molts dels seus 

àmbits i, fins i tot, m’ha arribat a permetre utilitzar-la per mi mateix amb resultats molt 

positius, que molt probablement milloraran en el més que segur aprofundiment que faré en 

un futur dins d’aquest camp. 
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6.- Fonts documentals 

Llibres: 

WILKIE , Bernard. Manual de efectos especiales para televisión y video. Barcelona. Gedisa. 

2000. 

Orientació en el món del efectes especials i els seus inicis. 

 

Webgrafia: 

 

Part teòrica: 

 

ADOBEPRESS. Utilitzant Keylight en Adobe After Effects CS4 [en línia]. 

http://www.adobepress.com/articles/article.asp?p=1252172 

Consells d’utilització del complement Keylight dins d’Adobe After Effects, el programa 

utilitzat per a l’edició dels vídeos de producció pròpia pel treball. 

 

CREATIVECOW. Keylight [en línia]. 

https://library.creativecow.net/articles/onneweer_barend/keylight.php 

Informació històrica del complement informàtic Keylight. 

 

CRITICALCOMMONS. Retroprojecció de la pel·lícula King Kong de 1993 [en línia].  

http://www.criticalcommons.org/Members/pcote/clips/king-kong-duning-process-and-rear-

screen-projection.mov 

Ús d’una tècnica anterior al croma (i semblant) en la famosa pel·lícula King Kong. 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE MEDIOS AUDIOVISUALES (http://www.eima.es/). Vídeo: 

iluminar un chroma key. http://www.youtube.com/watch?v=CInU1BSm4VM 

Il· luminació, característiques i consells per la gravació amb croma (utilitzat en la part 

teòrica i pràctica). 
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FILMMAKER IQ. Evolució de la composició amb pantalla verda [en línia].   

http://filmmakeriq.com/lessons/hollywoods-history-of-faking-it-the-evolution-of-

greenscreen-compositing/ 

Origen i evolució de tècniques audiovisuals que acaben portant al croma. 

 

FILMMAKER IQ. 5 elements d’un bon chromakey [en línia].  

 http://filmmakeriq.com/lessons/5-elements-of-a-great-chromakey/ 

Funcionament del croma i conceptes bàsics de la tècnica. 

 

LORESDELSITH. La magia del Chroma Key [en línia].  

http://www.loresdelsith.net/3po/rep/c_blue.htm 

Definició i explicació de la tècnica del croma, incloent-hi els seus usos en cinema 

classificats. 

 

NEOTEO. El cine i la tecnologia: El Chroma Key [en línia]. http://www.neoteo.com/el-cine-

y-la-tecnologia-el-chroma-key/ 

Història de la tècnica del croma. 

 

REFLECTMEDIA. LiteRing i Chromaflex.  

http://www.reflecmedia.com/education/products/litering/index.htm 

http://www.reflecmedia.com/education/products/chromaflex/index.htm 

Informació dels productes d’una variació innovadora de la tècnica de croma: LiteRing i 

Chromaflex 

 

YOUTUBE. Vídeo: Motion Tracking. http://www.youtube.com/watch?v=0L34HsXXU00 

Exemple d’ús d’una de les formes explicades d’aplicar croma amb moviments de càmera, 

per tal de que aquest sigui proporcional amb el fons: Motion Tracking. 
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Part pràctica: 

YOUTUBE. Vídeo: 43 Action Movie Greenscreen Szenen Effekte FREE Chromakey.  

https://www.youtube.com/watch?v=d5RI9MeO4VQ 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: forat de 

caiguda, atac alien, atac dinosaures i caiguda telefèric. 

 

YOUTUBE. Vídeo: Flying Through Clouds HD. 

https://www.youtube.com/watch?v=T1A2GrvFJ1w 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: cel 

movent-se endavant i endarrere (vídeos de vol amb catifa i Superman). 

 

YOUTUBE. Vídeo: Flying Through the Clouds!. 

https://www.youtube.com/watch?v=FgEZr7nmLuQ 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: cel 

movent-se per la vista lateral gravat des d’un avió (vídeos de vol amb catifa i Superman). 

 

YOUTUBE. Vídeo: Airplane Airbus A380 fly by green screen - free green screen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOH4IYTw55s 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: avions 

volant (vídeos de vol amb catifa i Superman). 

 

YOUTUBE. Vídeo: historic sailing ship - green screen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kdYPpzRVdQw 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: vaixell 

navegant pel mar (vídeo de vol amb vaixell). 

 

TRAVEL HD WALLPAPERS. Fotografia: Statue of Liberty. 

http://travelhdwallpapers.com/wp-content/uploads/2014/04/Statue-Of-Liberty-20.jpg 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: fotografia 

de fons de Nova York (vídeo de vol amb vaixell). 
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YOUTUBE. Vídeo: Open Sea Clear shot Royalty Free Stock Background Video Effect 

Footage AA VFX. 

http://www.youtube.com/watch?v=M48_o51KcrY 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: fons del 

mar (vídeo de caminar per sobre del mar). 

 

YOUTUBE. Vídeo: the twilight zone open door chroma. 

http://www.youtube.com/watch?v=42vmZWj7HTE 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: porta que 

surt del no-res (vídeo de caminar per sobre del mar). 

 

YOUTUBE. Vídeo: ICE - free green screen. 

http://www.youtube.com/watch?v=BqQuuM4GasM 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: tren 

circulant per la via (vídeo d’alliberació de la via del tren). 

 

WIKIMEDIA . Fotografia: Wet meadow in Szigetkoz, Hungary. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Wet_meadow_in_Szigetkoz,_Hunga

ry.jpg 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: fotografia 

de fons per a l’escena del tren (vídeo d’alliberació de la via del tren). 

 

MANUFACTURED HOMES. Fotografia: House. 

http://blog.manufacturedhomes.com/wp-content/uploads/2013/04/nice-mh.jpg 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: fotografia 

de fons d’una casa a l’escena de l’atac alien i de dinosaures (vídeo d’atac d’una alien a casa 

i atac d’uns dinosaures a casa). 

 

PIRINEOS3000. Fotografia: Pista con nieve acumulada. 

http://www.pirineos3000.com/fondos/imagen/10210.jpg 
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Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: fotografia 

de fons per a l’escena de caiguda del telefèric (vídeo de caiguda del telefèric). 

 

YOUTUBE. Vídeo: Attina (The Little Mermaid) chroma. 

https://www.youtube.com/watch?v=QDWs4IB1ZHs 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: model de 

sirena (intent de vídeo de sirena). 

 

YOUTUBE. Vídeo: UNDER THE SEA HAWAII HD "Waydes World Hawaii". 

http://www.youtube.com/watch?v=37u6aShvAcs 

Extracció dels efectes especials de vídeo en croma per a les produccions pròpies: fons 

submarí per a ambientar la sirena (intent de vídeo de sirena). 

 

Programes de televisió: 

VILALTA , Jaume (dir.). Quèquicom: “TN: imatge virtual, contingut real”. TV3, 4 de febrer 

de 2014. http://www.tv3.cat/videos/4882851/TN-imatge-virtual-contingut-real 

Base per a l’explicació de tot el funcionament del nou plató virtual de TV3. 

 

Entrevistes personals: 

JUANET, Antoni (Cap de Realització d’Informatius de Televisió de Catalunya). Visita a les 

instal·lacions. TV3, 3 de juliol de 2014. 

Font d’informació de primera mà respecte al funcionament i experiències del nou plató 

virtual del TV3. 



   84 

7.- Annexos 

7.1.- Annex I: Planificació del projecte de recerca 

En els inicis del treball de recerca, se’m va demanar la presentació d’una planificació del 

treball de recerca, per valorar com l’orientaria. Inicialment vaig encaminar el treball cap als 

efectes especials en general, però després l’he acabat orientant cap a un concret, el croma. 

Seguidament presento la planificació corregida: 

 

Preguntes a les quals el treball dóna resposta 

1- Què és i com funciona la tècnica del croma? 

a. Quins són els orígens del croma? 

b. Què es pot aconseguir? 

c. Què cal tenir en compte per una gravació? I quin material cal? 

2- Quines són les aplicacions actuals d’aquesta tècnica? 

3- Es pot aplicar aquesta tècnica en una producció no professional i de baix cost? 

Objectius del treball 

1- Analitzar  la història, el funcionament i la utilitat de la tècnica del croma. 

2- Exemplificar  l’ús de d’aquesta tècnica en l’actualitat (cinema, televisió...). 

3- Comprovar si és possible realitzar una gravació no professional amb pocs recursos i 
satisfactòriament. 

 

El treball de camp 

El treball de camp d’aquest projecte de recerca pot consistir en la realització d’un vídeo aplicant una 
tècnica d’efectes especials com pot ser el croma, explicant el muntatge inicial, la gravació i la 

posterior edició, així com els possibles problemes sorgits durant qualsevol dels processos. 

 

Títol 

“El croma com a efecte especial en el món audiovisual” 
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Ressenya documental 

Com a suport a nivell de paper, he trobat alguns llibres de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
la Diputació de Barcelona que poden ser útils. 
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A nivell d’Internet, hi ha informació en diverses pàgines web, de les quals en destaco aquestes com 
algunes que podria utilitzar. Igualment, caldria consultar primer la informació dels llibres com a 
base principal per després poder ampliar-la a la xarxa. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuadern5/isaac.htm 

http://www.loresdelsith.net/3po/rep/c_blue.htm 

http://filmmakeriq.com/lessons/hollywoods-history-of-faking-it-the-evolution-of-greenscreen-
compositing/ 

http://www.technologyreview.com/featuredstory/401633/digital-cinema-take-2/ 

 

Taula de continguts provisional 

1. Introducció 

2. Objectius 

3. Un efecte important: el croma 

a. Què és? 

b. Orígens 

c. Funcionament 

i. Color 

ii. Il· luminació 

iii.  Gravació 

iv. Postproducció 

d. Usos i exemples 

i. Cinema 

ii. Televisió 

4. Treball de camp: experiment amb croma 

5. Conclusions 

6. Bibliografia i webgrafia 

7. Annexos 
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7.2.- Annex II: Diari de recerca 

DATA QUÈ HE FET? VALORACIÓ 

17/04/2014 Realitzo la planificació del treball de 
recerca, on faig una primera previsió 
inicial de les preguntes a les quals el 
treball ha de donar resposta, els 
objectius, el treball de camp, el títol, la 
ressenya documental i la taula de 
continguts provisional. 

Bona 

Abril – juny 
2014 

Faig una recerca per les biblioteques 
dels exemplars dels llibres citats a la 
planificació, escollint els que utilitzaré i 
els que no. 

Bona (la obtenció 
d’algun llibre ha costat 
i n’he descartat 
diversos) 

14/06/2014 

 

Redacto i envio per mitjà de correu 
electrònic una petició de visita i 
entrevista al nou plató de Telenotícies 
de TV3 al Cap de Realització 
d’Informatius de TVC, Toni Juanet. 

Molt bona (crec que 
poder visitar el plató 
és una experiència 
molt interessant pel 
treball, i que a més 
gaudiré) 

26/06/2014 

 

Rebo la resposta d’en Toni Juanet, 
acabant concretant en el dia 3 de juliol 
per fer la visita. 

30/06/2014 

 

Redacto i envio per mitjà de correu 
electrònic una petició de fonts 
d’informació i potser visita al Cap de 
Departament d’Imatge i So de l’institut 
La Mercè de Barcelona. 

Molt bona (em pot 
aportar moltes 
opcions) 

03/07/2014 

 

Realitzo la visita a TV3 on puc veure 
tots els platós de programes de 
producció pròpia i les instal·lacions, així 
com concretament el nou plató del 
Telenotícies i la sala de realització. 

Molt bona. M’agrada 
tant la visita que 
acabo determinant que 
en faré un capítol 
especial i extens al 
treball. 
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03/07/2014 

 

Redacto i envio per mitjà de correu 
electrònic d’una petició de visita al plató 
d’Esplugues Televisió (ETV) del 
programa Panorama Municipal de 
Cervelló a l’Àrea de Comunicació i 
Premsa d’Alcaldia de l’Ajuntament de 
Cervelló. 

Bona (pot ser 
interessant com a 
experiència, desconec 
si com a part del 
treball) 

06/07/2014 

 

Començo a redactar la part del treball 
de la visita a TV3, on utilitzaré 
informació extreta de l’entrevista que 
vaig fer (l’entrevista completa la 
inclouré en un annex) 

Molt bona (tinc ganes 
d’explicar la visita) 

 

 

06/07/2014 Rebo la resposta del Cap de 
Departament d’Imatge i So de l’institut 
La Mercè de Barcelona, aportant-me 
fonts d’informació interessants. 

Bona. S’ofereix per si 
necessito quelcom 
més. 

15/07/2014 Acabo de redactar la part d’explicació 
de la visita de TV3 (i n’afegeixo les 
fotografies que tinc) i incorporo una 
altra part del canal 324 (busco també 
fotografies per exemplificar el canvi 
estètic del canal) 

Molt bona 

01/08/2014 Inicio la transcripció de l’entrevista 
gravada amb el Cap de Realització 
d’Informatius de TVC, Toni Juanet, 
durant la meva visita a Televisió de 
Catalunya. 

Molt bona, m’aportarà 
molta informació al 
treball (tot i que ha 
resultat molt lenta i 
feixuga la transcripció) 

06/08/2014 Inicio la redacció de la part més teòrica 
del nou plató. Busco també fotografies 
per il·lustrar els canvis estètics. 

Molt bona 

07/08/2014 Segueixo redactant, així com buscant 
fotografies del procés de muntatge del 
plató. 

Molt bona 

09/08/2014 Segueixo redactant, explicant les dues 
parts del plató 

Molt bona 
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10/08/2014 Envio el primer esborrany d’una part 
del treball al tutor 

 

19/08/2014 Reestructuro el treball a nivell d’índex. 
Faig nous capítols o apartats per 
delimitar millor la informació. Inicio la 
redacció del capítol “Croma”. 

Molt bona, em serveix 
per ordenar idees. 

20/08/2014 Acabo el capítol “Croma” introduint un 
text que abans estava en un altre lloc. 
Començo el “Funcionament”. 

Molt bona 

23/08/2014 Acabo “Funcionament” i començo 
“Presentadors”. 

Molt bona 

25/08/2014 Acabo “Presentadors” i començo 
“Elements virtuals”. 

Molt bona 

28/08/2014 Acabo “Elements virtuals” i començo i 
acabo “Valoració” 

Molt bona 

15/09/2014 Començo el nou curs (2n de Batxillerat)  

27/09/2014 Inicio la part teòrica: el croma Molt bona, hauré de 
seleccionar informació. 
Em donarà més feina 
buscar exemples on 
s’apliqui aquesta 
tècnica. 

05/10/2014 Acabo una primera part d’història del 
croma (i de les tècniques que el 
precedeixen) 

Molt bona, he extret 
informació d’una 
article on està tota la 
història molt ben 
explicada i 
exemplificada. 

10/10/2014 Inicio la part de “Funcionament” del 
croma, dins de la part general del 
treball 

Molt bona, ja que em 
servirà per perfilar 
conceptes i inclús 
poder-los aplicar a la 
pràctica. 

12/10/2014 Acabo la part de “Funcionament” i inicio 
la part d’”Usos i exemples”, on inclouré 

Molt bona 
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l’extensa part de la visita a TV3 

13/10/2014 Acabo la part teòrica del treball i escric 
una breu memòria dels inicis de la part 
pràctica. També reestructuro l’índex 

Molt bona, encara que 
en la part pràctica 
encara tinc feina a fer. 

14/10/2014 Incorporo peus de pàgina a fotografies i 
creo més paràgrafs en les frases, com a 
consell del meu tutor de recerca. 
També redacto una introducció 
provisional per a l’esborrany, i 
introdueixo les fonts documentals. A 
més, enllesteixo els annexos. 

Bona, perquè el Word 
em modifica algunes 
estructures d’imatges i 
text a l’introduir-hi 
canvis. 

15/10/2014 Envio al tutor de recerca l’esborrany del 
treball 

 

28/10/2014 Realitzo puntualitzacions per 
recomanació del meu tutor de recerca 
en la seva primera revisió de 
l’esborrany entregat: 

1. P.10 � Canvi de 1993 per 1933 
(any de la pel·lícula King Kong), 
per una errada tipogràfica. 

2. P.22 � Canvi de “ver” per “verd”, 
per una errada tipogràfica. 

3. P.26 � Modificació de l’explicació 
del “Chromaflex”, ampliant 
l’apartat i inserint-hi més 
fotografies. 

4. P.37 � Adequació de text i 
imatges (aquest quedava per 
sota en un tros). 

Molt bona 

29/10/2014 Vaig perfilant l’explicació de la part més 
pràctica del treball, tot detallant com he 
realitzat alguns vídeos amb croma. 
També començo la redacció de la 
conclusió. 

Molt bona 
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30/10/2014 Envio la conclusió al meu tutor de 
recerca, que em rectifica algunes 
qüestions. 

 

31/10/2014 Refaig la conclusió atenent als consells 
del meu tutor i li reenvio per una 
segons correcció.  

Redacto el resum del treball, en català i 
en anglès, que també envio al meu 
tutor per a ser revisat. 

Inicio l’explicació del darrer apartat del 
treball, on parlo de les últimes proves 
realitzades amb croma. 

Molt bé. Crec que he 
intentat arreglar el que 
em demanava de la 
conclusió. 

01/10/2014 Rebo la confirmació del meu tutor 
donant per bo el resum i la conclusió. 
Avanço el darrer apartat del treball 
referent a les últimes proves en croma. 

Molt bé 

02/10/2014 Acabo l’últim apartat del treball i 
completo la bibliografia amb els vídeos i 
imatges utilitzats en la part pràctica. 
També amplio breument cada font 
indicant-ne la informació que n’he 
extret, per consell del meu tutor. 

Finalment, tanco el treball teòric en PDF 
com a gairebé definitiu. 

Molt bé 
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7.3.- Annex III: Entrevista a en Toni Juanet 

Cap de Realització d’Informatius de Televisió de Catalunya 

-Quanta gent aproximadament intervé en un telenotícies? 

És més complicat del que sembla definir-ho perquè hi ha molts àmbits. Podríem dir que en 

l’àmbit de l’execució directa del programa, en el moment del programa, estaríem parlant 

d’unes 15 persones al control i, comptant presentadors, unes 10 persones a dins del plató. 

Però llavors entrem a la redacció, on tenim unes 120 persones que estan buscant notícies: 

els reporters, els ENG (reporters de la secció de societat que graven amb la càmera, 

entrevisten, escriuen i editen els vídeos)... i és molt difícil d’avaluar, no? Tot és gent que 

intervé en els informatius.  

Després hauríem de parlar dels tècnics que no són en el moment de fer el TN, però que en 

canvi treballen vinculats al plató: els il· luminadors, tècnics de càmeres... Els que han fet la 

feina anteriorment, els que preparen el plató, no? Exacte, l’han preparat i són de 

manteniment, per exemple. Sempre hi ha focus que s’han de canviar, redirigir... Per tant, 

estem parlant de molta gent implicada, però de la mateixa manera al mateix control hi ha 

unes 15 o 20 persones aproximadament.  

Tens un mesclador (que l’anomenem “mixer”), un tècnic de grafisme, el realitzador, 

l’ajudant de realització, l’editor (que seria el director), la “caironita” (com en diem 

nosaltres, que és la persona que posa els títols en pantalla), una, dues o tres persones de 

producció depenent de les connexions que hi hagi (per exemple, tenim una connexió amb el 

Lluís Caelles a Kiev, doncs parlen amb els tècnics d’allà per comprovar que ens arriba la 

senyal, provar-la... que quan toqui punxar-la ja estigui preparat tot), tenim també els 

controls de càmeres (que ajusten diafragmes i colorimetria), l’il· luminador (que en funció 

del moment té una llum o una altra), el “robotero” (com en diem nosaltres, que és 

l’operador de càmera que mou les tres càmeres que estan robotitzades. Una mateixa 

persona té un control remot i ell, o bé programa i té un botó perquè la càmera vagi on ell 

diu, o bé manualment la dirigeix)... Hi ha posicions de càmeres? Sí Pots dir “posició 1” i la 

càmera comença sempre al mateix lloc? Sí, sí... Això s’ha d’anar reajustant, perquè és un 
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sistema que té una certa deriva i l’has d’anar posant a lloc, però si tu dius “d’aquí fins aquí” 

i ho vols repetir 30 vegades la càmera ho farà. 

-Quant temps s’ha invertit en el disseny i construcció del nou plató? 

Un any. Des de que vam començar a dir “senyors, ens hi posem”, un any. Llavors ja es va 

començar a construir en el nou plató... Sí, exacte, es va dissenyar ja pensant que aniria en 

aquell plató i hi va treballar molta gent: tota l’àrea d’imatge hi tenia destinada grafistes, 

dissenyadors d’espai, infografistes  (tècnics en disseny en 3D)... Molta gent de realització, 

de producció, direcció, continguts... Ho hem anat portant molta gent. Hi havia un equip de 

direcció del projecte, que érem 10 persones i un de cada àmbit, i a partir d’aquí això 

s’anava fent extensiu cadascun a les seves àrees. Jo formo part de realització i de l’àmbit 

d’imatge, i anàvem fent la feina que calia fer i posant-la en comú. 

 

-Què us porta a decantar-vos per l’ús del croma en els Informatius? 

Bàsicament la versatilitat, la polivalència del plató. El fet de que hi hagi croma vol dir que 

“ara puc fer un programa i al cap de deu minuts en puc fer un altre”. Que no és tan així com 

ho dic, però que en realitat sí que podem fer, potser no en deu minuts, però sí en mitja hora, 

un canvi amb un estalvi molt important. Perquè econòmicament el decorat no és tan costós? 

Clar, la inversió inicial és potser una mica més alta... no, és més alta segur, però en canvi 

després la amortització és molt més barata. I econòmicament el cost de fer un modelat 3D 

o... Bé, és nul tenint en compte que el tècnic el tens igualment. 

 

-A nivell informatiu que representa per la informació a TV3 poder aixecar un gràfic, 

per exemple? Vull dir que això ha canviat... 

És un procés que ens està costant, també t’he de dir, però en el que hi creiem molt... Però 

ara sembla que s’ha reduït, és així? Sí, hem frenat... Perquè la idea és que tu tens unes 

notícies que saps que has de donar i penses com les vols donar: “aquesta serà un vídeos 

d’una crònica”, “l’altra serà un directe allà”... Llavors un cop tens més o menys decidit això 
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dius: “com ho ensenyo? Puc fer un grafisme que ajudi a que s’entengui?” (que és l’objectiu 

del grafisme). Doncs si dius “sí, el puc fer”, et preguntes “com el faig?”. En el moment que 

tens la tecnologia per poder fer un grafisme a dins del plató que ajudi a comprendre molt 

millor, doncs ho apliques perquè ho fas bàsicament perquè l’espectador entengui més bé el 

que li explicaràs. Però clar, decidir com i què és complicat. Per exemple, parlàvem de 

molins de vent i ens preguntàvem “què fem, posem un moli de vent?”. Estèticament pot 

funcionar, pot tenir una certa gràcia, però si tampoc ens està ajudant a que ningú entengui 

res i només és “boniquisme”, és fer una floritura... tampoc creiem que hagi d’anar per aquí. 

Jo recordo un cas, em sembla que va ser amb l’avió, on posàveu els radars... Amb l’avió 

que s’havia perdut, sí, el tipus de radar civil o el radar militar. Aquesta també es va discutir 

molt perquè realment sí que es podia entendre bé però la vam aplicar malament. Hem 

d’anar aprenent com aplicar-ho, no cal posar un avió enorme que sembla que hagi de passar 

tirant per terra tot el plató. A vegades en un espai més reduït es pot veure alguna cosa que 

en imatges és impossible tenir... però això demana un equip de persones treballant-hi. I 

“avui parlarem de l’avió aquest, o del iot més important”... També és feina extra... Clar, és 

algú que pensa, que diu com podríem fer-ho, algú que ho faci, ho provi... aquell mateix dia 

(perquè això va pel migdia).  

Una altra cosa important, treballar amb previsió (no sempre podem treballar-hi). Quan 

podem treballar amb previsió ho fem. Si sabem que serà Sant Jordi, per exemple, ho 

preparem amb temps. Si avui cau un avió... aquest temps no el tens. Has de treballar a 

contrarellotge. Però hi ha una persona específica dedicada a això? Sí, tenim a cada franja 

d’informatiu un tècnic infogràfic que és el que es dedica a això. Treballa exclusivament 

aquest tema... Sí. Que a la vegada, quan no hi ha una infografia a fer fa altres grafismes, 

com grafismes plans. D’aquests en fem molts i en diem “pospos”, post-produccions de 

grafisme que expliquen bé determinades coses... el clàssic “dònut”, les barres... que donen 

informació de dades que aclareixen informació que no es pot ensenyar d’una altra manera. 

 

-Per què vau decidir fer el plató de Telenotícies amb una part de croma i una part 

física? I en canvi la part de la meteorologia que és tota de croma? 
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Ens va fer una mica de por recolzar-nos només en la part virtual, no? Diguéssim que “tenim 

un salvavides”, tenim seguretat tenint una part física del plató. Perquè si falla el sistema i 

no incrustem el fons en el croma, tenim unes cortines, unes peces, que les posem allà al 

darrere i podem fer el TN igual amb un fons segur. És a dir, podríeu tapar les zones 

verdes... Exacte, tapant les zones verdes i ja ho tindríem. Si fos tot de l’altra manera (tot en 

croma), el dia que ens caigués el decorat correríem un risc massa alt. Tot i que amb el 

Temps passa, no? Sí, però tenim també el pla B, que és el video-wall, la pantalla gran... 

Això en algun moment ho heu fet, no? Inicialment es va començar amb el croma, però 

després vau canviar alguns dies, pot ser? Sí, alguna vegada hem canviat quan hem tingut 

problemes. Quins problemes? Doncs que per exemple es penja el sistema i que el temps que 

hi ha entre que acaba l’informatiu i que comença la part de la meteo no és suficient com per 

aixecar el decorat. Per fer el canvi no hi ha temps? Hi ha temps de sobres, però com que 

falla a vegades... Sobretot al principi que tots anem aprenent... els mateixos tècnics i el 

sistema... es penja per coses que no tens avaluades. Al final ja saps: “quan fem això i això 

es penja”. Heu hagut de córrer? Més d’una vegada, anant al video-wall... 

 

-Què és el croma? De quin material està fet (tela, pintura…)? 

Hi ha dos parts. És pintura la part de la meteo més gran, i és una tela retroil·luminada la 

part dels presentadors (està il· luminada pel darrere). 

 

-El 3/24 he vist que era blau, però en aquest cas és verd. Per què?  

El croma pot ser amb qualsevol color. El color que menys tenim al damunt els humans és el 

verd o el blau. El que passa és que a la roba el blau el tenim més sovint, i sobretot quan hi 

ha convidats és un color que fem servir més en general, més que no pas el verd. Tot i així 

ho has de dir quan tens un convidat: “no vingui verd o no vingui blau”. Però també el blau 

és un color més sofert per quan estàs proper al fons. Si es reflecteix canta menys que si és 

un verd. Quan tens espai és millor verd perquè és un color que, com et deia, tenim menys 

que el blau. Però necessites tenir espai perquè no et reflecteixi, perquè si ho fa és molt lleig. 
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Tot i així suposo que te’n hauràs adonat que tenim problemes de reflexes i que venen 

sobretot del terra ara. Estem a punt de posar una catifa que impedeixi aquest reflex. Perquè 

el terra no intervé en el temps, no? Hi ha una part que sí es veu. Quan feu un canvi... Sí, es 

veu, però hi ha una estona que no. En tot cas, si es veu podem combinar imatge real i 

virtual, i és el que faríem. És a dir, posaríeu un terra com el del Telenotícies, no? Sí. I això 

us obliga a canviar una mica el plató virtual? Sí, però ja ho tenim més o menys definit. 

 

-Quin seria el procés des de que el presentador està a plató presentant fins a que a 

casa veiem la imatge final? 

Sí, en termes d’emissió nosaltres des de control enviem una senyal de vídeo i una d’àudio 

(tot barrejat i en estèreo) al control central i aquest ho envia via satèl·lit o via terrestre (en 

TDT, que és com ho estem emetent ara). En TDT fem una emissió que els diferents 

repetidors recullen i envien pel mateix sistema a les antenes de cada casa. 

 

-En el cas del temps, com indiquen els presentadors zones d’un mapa que no veuen 

físicament? Com el segueixen? Com saben on se situen els elements virtuals? 

Com t’he explicat abans a plató, tenen uns projectors on veuen què està passant (uns 

projectors amb filtre verd que mostren la imatge del croma amb els fons i els elements 

virtuals ja incrustats, i que apareixen al mateix fons de croma (ja que al ser totes les imatges 

de color verd en diferents intensitats queden ocultes)). Això està des del principi? No, això 

ho vam posar després. Al principi anaven amb monitors, però aleshores les mirades mai són 

les que han de ser. Es veia que no miraven on realment hi havia el mapa... Exacte. Amb el 

projector les mirades funcionen molt millor i és més creïble, però ells necessiten veure-ho, 

efectivament. I abans que fèieu, ocultàveu la pantalla? Bé, la teníem fora de l’àmbit 

d’enquadrament i el presentador o presentadora anava mirant aquí i allà... sempre s’ha fet 

així la meteo. Jo crec que d’aquesta manera, amb els projectors, millorem molt i ens n’hi 

hem d’anar acostumant. Clar, el que hi treballa cada dia al final ho fa perfecte. Si poses un 

dia a una persona a fer una cosa en virtual li costa, però tot és pràctica. 



   97 

 

-I en el programa de les Eleccions Europees 2014, per exemple, va funcionar de la 

mateixa manera? 

Sí, la tecnologia era la mateixa, tot igual. El que passa és que ho feia la Núria Solé a la part 

virtual i ella no hi té tanta pràctica, per tant, vam haver d’assajar molt. Dos mesos abans 

vam començar a treballar-hi, un mes abans a treballar-hi intensament, dues setmanes abans 

molt intensament (cada dia, proves, proves...)... I tot per un programa... Per un programa, 

clar, però és que ella ha d’anar molt segura perquè si tu estàs mirant i veiessis que falla 

diries: “què fan aquesta gent?”... Per aconseguir que sembli natural i que tot funcioni calen 

molts assajos. 

 

-Els elements virtuals a vegades se situen davant del presentador o presentadora, i a 

vegades darrere, no? En el programa especial de les Eleccions Europees 2014 hi havia 

moments on el mapa del terra se situava com a fons i per darrere de la presentadora, i 

hi havia moments on apareixien gràfics al davant. Com ho feu? 

El mateix sistema et permet, quan és tot croma, poder estar per davant o per darrere 

d’aquest grafisme virtual. Tu li dius: “aquest objecte va per davant o per darrere”, i ho fa. 

Per tant, tu pots donar la volta a un objecte: estàs per davant i només amb un botó ja hi pots 

passar per darrere. Però això s’ha d’activar, no? Sí, si no es fa queda raríssim. Això pensa 

que no ho podem fer a la part real perquè “què passa si tu vols passar per davant?”, doncs 

que tot el real passa per davant, tot el decorat real passaria per davant (tapant l’element 

virtual). Per tant, a la part real (la que té decorats, taula...) tot el que és realitat augmentada 

només pots passar-hi per darrere. Per entendre’ns, el Toni Cruanyes que també feia el 

programa de les eleccions (a la part real), no podria tenir el mapa a terra i passar-hi per 

sobre? Exacte, no podria. El podria tenir, però sempre estaria al darrere. Si volgués passar-

hi per sobre i aprestéssim el botó, el faristol, la taula... tot passaria per davant. 
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-A l’hora d’inserir el fons o l’objecte corresponent, com sap el software l’orientació i 

la perspectiva en que l’ha d’inserir, la posició on ha d’anar… perquè sembli un 

element real?  

Hi ha un sistema de càmeres amb unes graelles al sostre que donen informació a una corona 

que porten les càmeres al damunt a través d’infrarojos de on està la càmera i el decorat, 

diguéssim. Llavors indica les coordenades de la càmera en aquell moment? Exactament. 

Llavors quan la càmera es mou, com que rep totes aquestes coordenades, el sistema ja sap 

com ha d’orientar el decorat, el mou en concordança amb aquests moviments. Aleshores hi 

ha receptors d’infrarojos... A les càmeres. Les càmeres tenen una corona a dalt. Les 

càmeres emeten, doncs? Les càmeres reben una senyal que envia dades i evidentment 

també emeten perquè el sistema les posicioni, és a dir, sàpiga on han d’anar. La càmera té 

una informació, i a la vegada dóna informació al sistema. Així doncs, les càmeres emeten i 

els receptors saben on està la càmera? Exacte, perquè les càmeres que hi ha a dalt... Clar, 

quan parlem de càmeres... una cosa són les càmeres petites que ensenyen tot el plató i per 

tant li expliquen en el sistema on està la càmera. I l’altra cosa és que la càmera també com 

que es mou, de zoom, de panoràmica i de posició, ha de poder explicar al software on vaig. 

Per tant, són les dues coses combinades. Quan tu enfoques un comandament a distància 

amb una càmera pots apreciar els infrarojos a través de la pantalla. Les càmeres de plató no 

capten aquestes emissions d’infrarojos? No, no es veu. Jo suposo que és un sistema 

especial. Això t’ho hauria d’explicar un tècnic, perquè jo la veritat és que no ho sé. No, 

tampoc hi vull entrar, només és curiositat. Crec que ha de ser un sistema especial perquè les 

càmeres no el detectin, però jo no he vist mai... Ensenyeu les càmeres, no? Sí, però aquí 

fem proves i jo no he vist mai res... Ja et dic, això un tècnic t’ho explicaria bé. La part que 

se’n va cap a la tècnica la domino molt menys que la de realització en sí. 

 

-Quina informació comparteixen exactament la càmera i el software? 

Doncs la posició del zoom (perquè quan tanques el fons ha de ser més gran i quan obres 

més petit), panoràmica, posició de la càmera i posició de columna (una cosa és posició en 

l’eix Y-Z i l’altra és l’alçada de la càmera)... Clar, perquè pots estar a dalt i moure de dalt a 
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baix alhora que en l’eix Y-Z... Exacte, pots fer aquest moviment. Llavors hi ha tres 

coordenades que es van transmetent tota l’estona... Aquestes es van explicant tota l’estona, 

s’han de transmetre tota l’estona perquè el fons reaccioni amb concordança. A més a més 

podries estar tancant el zoom, i fent panoràmica. I cada quan es transmet aquesta 

informació? Això és a temps real, ha de ser a temps real. Perquè si no el fons aniria 

malament... Clar. El sistema pot fallar, a vegades els inconvenients són que el decorat pesa 

massa (hi ha massa polígons, té un pes excessiu i el sistema no el pot gestionar tot alhora, i 

ens fa salts). Això us ha passat? Ens ha passat sobretot en la realitat augmentada de la 

meteo, del temps. Quan surt la previsió, que surten aquelles pantalles, a vegades si t’hi fixes 

quan fa una panoràmica tot fa un saltet. Això vol dir que hem de netejar... I s’hi treballa 

immediatament. Quan comences a fer-ho això ho tens previst, ja ho saps, però pot ser que 

algun dia afegeixis una informació que acaba generant un pes que fa que li costi. Però un 

“accident” en directe no l’heu tingut, no? El més greu que hem tingut va passar una vegada 

que va saltar el croma i que es va veure un moment el verd en una càmera. Se’ns han penjat 

els robots també: de cop i volta no pots moure les càmeres (queden bloquejades) i ha 

d’entrar algú manualment a operar-les. Això pot crear un decalatge. L’altre dia vam 

començar tres minuts tard el TN per culpa d’això. Són coses que no ens passen molt sovint, 

però no ens haurien de passar mai. Si ens passar un dia, aquí hi ha un gran daltabaix. 

 

-El software encarregat, per tant, coneix el plató i les seves dimensions? 

Sí, sí... Ja et dic, jo tècnicament a fons no conec el sistema, però sí. Ha de tenir una posició 

inicial de la càmera, que està marcada al terra i on totes les càmeres es posen allà per 

començar a calibrar-ho tot. Un punt inicial? Sí, un punt zero. I evidentment unes mides del 

plató (però les interioritats no les conec a fons). 

 

-Totes les càmeres són robotitzades? Com es controlen? Manualment des de 

realització o ja tenen els moviments programats?  
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Sí. Un operador les fa anar les tres alhora... a veure, alhora no pot ser mai perquè només hi 

ha un sol joystick. Has d’escollir quina moure? Clar. El problema de treballar amb càmeres 

robotitzades apareix quan tu vols fer un programa on els operadors et vagin donant plànols. 

En un informatiu es pot fer, en un programa on hi ha un debat és més complicat... perquè 

mentrestant tu estàs amb la càmera 1 que està anant a fer un plànol curt, la 2 no la pots estar 

movent... Aleshores, “tens la 1 a punt? Vaig a la 2”, “tens la 2 a punt? Vaig a la 3”... 

 

-Acostumeu a moure les càmeres en directe? 

El problema d’aquests robots és que tenen una petita vibració que a vegades lliga amb el 

terra, el pes de la càmera o de la corona... i això tampoc ens permet ensenyar el moviment 

(sobretot si tenim el zoom tancat). Aleshores bàsicament és posicionador, és a dir, anem 

aquí i fem panoràmica, zoom... però sí que les movem. Però vull dir el fet d’agafar la 

càmera i avançar-la quatre metres en directe, no ho feu? Amb això, que ho faríem, tenim 

aquest problema que et deia: hi ha una vibració i és un tema que hem de resoldre. Per tant, 

aquesta funció la fa la grua. 

 

-Són càmeres especialment dissenyades per aquest ús? Es va adquirir a l’estranger? 

Sí. És una empresa: “Vinten Radamec”, que són dues empreses que es van fusionar i que es 

dediquen a això. Jo crec que són israelians, ara no t’ho podria assegurar... perquè el sistema 

el sistema de realitat augmentada i decorats virtuals és israelià, però ara l’empresa no 

n’estic segur.  

 

-Aquest tipus de Telenotícies és innovador respecte altres televisions de l’estat i del 

món, no? Alguna altra televisió realitza una cosa semblant? 

Sí. A l’Estat espanyol en aquest moment no hi ha cap televisió que treballi els informatius 

amb decorats virtuals. A Europa n’hi ha alguns, especialment al centre d’Europa: n’hi ha 

algun d’Alemany, algun d’Austríac... La BBC té alguna part d’algun plató també 
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virtualitzat i ho treballen molt bé ja fa molts anys i tenen una persona que és un especialista, 

un presentador que ho fa molt bé... Vull dir que sí, en altres països hi ha informatius que 

treballen d’aquesta manera. Però a nivell de l’Estat espanyol és innovador doncs? A nivell 

de l’Estat espanyol no n’hi havia cap. Nosaltres vam fer un estudi molt a fons quan vam 

començar a treballar en el tema, i el primer que vam mirar va ser el que feia la 

competència: veiem el que la gent que ens veu a nosaltres pot veure (televisions de l’Estat 

espanyol) , i veiem que fa el món (Europa, per descomptat, però també els Estats Units o 

cadenes Sud-americanes...). I a partir d’aquí vam començar a veure que s’adaptava més al 

nostre estil, i vam decidir fer aquesta aposta. En tot això hi participa molt gent i hi ha 

moltes discussions (en el sentit positiu: punts de vista...), molts anàlisis... fins que arribes a 

un acord. 

-L’actual plató en ús és el que s’havia previst des d’un principi? La idea d’aquest 

“doble plató” era la inicial? 

Inicialment no, però de seguida vam veure que havíem de treballar amb dues cares al plató: 

una virtual del tot i una mixta. Hi va haver un moment on vam pensar de fer-ho tot virtual, 

però el risc ens semblava excessiu. Hi havia televisions que ho feien: hi ha una televisió 

que es diu ZDF (que és d’Alemanya) que té un plató totalment vidual. El que passa és que 

té un sistema de càmeres caríssim, que són totalment robotitzades (i en diuen 

“Technodolly”). Té una grua absolutament robotitzada i amb moviments perfectes, però 

hipoteca molt el plató (ha de ser un plató molt gran, amb unes vies molt amples...), a banda 

que era caríssim i nosaltres no ens podíem permetre una cosa així. 

 

-Quina valoració se’n fa de la posada en pràctica d’aquest nou format de Telenotícies? 

És el que s’esperava? 

Hem treballat molt en diferents valoracions de diferents aspectes. És el que s’esperava. 

Alguns problemes que hem tingut no els teníem previstos. Com per exemple? N’hi ha hagut 

diversos. En primer lloc que la incrustació del croma no fos perfecta. Els sistemes 

d’Ultimatte han millorat molt (Ultimatte és la marca de l’incrustador) i la llum aquí més o 

menys l’havíem treballat (ja havíem tractat el croma amb el Super 3 o altres programes, i el 



  102 

coneixíem), i ens va sorprendre no tenir el resultat tècnic perfecte. Aleshores hem anat 

millorant la llum, el fons (el color verd del fons l’hem enfosquit), la roba que porten (hem 

vist quin tipus de roba és millor i quina no tant)... però sobre tot hi ha un tema: no treballem 

en altra definició encara al plató. La inversió de les càmeres en alta definició era també 

excessiva. Unes les teníem i altres les havíem de comprar, i es va decidir que tot i que el 

grafisme el realitzem en altra definició, la part de plató no. Aquesta combinació d’una part 

en alta definició i una altra en definició estàndard fa que el croma tampoc sigui perfecte. 

Aquest ha sigut un dels problemes més importants. El dels robots i aquestes vibracions ha 

sigut també un altre problema. I després ja han sigut no tant problemes, si no que la gent 

acceptés canvis que hem fet, com per exemple que els conductors estiguessin drets. El fet 

que estiguessin drets, que és una aposta que hem fet i que jo, per exemple, he defensat i 

defensaré fins l’últim moment, costa una mica (i entenc que costi, és un canvi). Vam anar 

parlant, i uns i altres...  i al final vam decidir: doncs drets. Tenim uns tamborets, perquè al 

principi pensàvem que seguessin en tamborets, però ens va semblar que és una posició més 

natural, el comunicador està més còmode, està més proper a l’espectador... tenim aquesta 

sensació uns quants (hi ha molta gent al darrere). I, per tant, pensem que és bo i que ens ha 

ajudat a fer-ho més proper, més natural, més espontani... És una manera de veure-ho que 

més o menys ens agrada i és una aposta que hem fet en la que hi ha participat també la 

figura dels conductors, perquè necessitàvem que ells també ho veiessin clar (si ells no ho 

veien clar no es podia fer). Ells ho veien clar? Sí, ho veien clar. Hi havia algú potser una 

mica més reticent, però finalment tots han vist que és una molt bona opció. I a nivell de 

plató s’han adaptat bé al tema virtual? Sí, sí. Això també costa, també fa por, tens moltes 

reserves... Finalment tens la taula, els elements físics, el teleprompter, les càmeres... i te 

n’adones que sí. 

 

-Quina inversió s’ha fet en aquest plató? 

Aquí es va fer una inversió total... no és un tema meu... però jo diria que estem al voltant 

del milió d’euros, més o menys. Que això en inversió és molt poc, encara que sembli molt. 

És molt poc perquè una cosa és fer un programa i un decorat que costa diners, molts 

diners... però serveix per aquell programa. Una altra cosa és fer una inversió en un plató 
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(una inversió de tècnica de l’empresa) que servirà per moltes altres coses. En aquest sentit, 

teniu un plató pel programa que vulgueu... Exacte. Hi podem fer les eleccions, hi podem fer 

el referèndum si es fa, hi podem fer per l’11 de setembre programes especials, debats, l’Info 

K (que s’està ja fent aquí alguns dies concrets amb problemes de plató, però que volem 

acabant-lo fent sempre aquí)... Aleshores teniu un altre croma on fèieu l’Info K? Sí, tenim 

un altre croma en un espai molt petit, que és on es feia l’Info K. És un plató de continuïtat 

que servia per quan havia de sortir algú a última hora corrents a dir qualsevol cosa, però 

que com ara tenim el 3/24 no cal. En aquell plató només s’hi fa l’Info K, el Valor Afegit... 

tots aquests programes els volem acabar portant aquí. Per tant, serà un plató que tindrà un 

rendiment... 
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