WATCHING MUSIC és un projecte
experimental dissenyat (per Dani
Alonso, Projecte Final d’ESDAP, curs
2014-2015) i ideat per traduir la música
en directe del grup ARS NOVA a
partir de sensacions visuals (mapping
interactiu). Es proposa materialitzar la
més abstracta i immaterial de les arts: la
música. D’aquesta forma es potenciarà
la seva dimensió obrint un mon de
possibilitats als sentits de l’espectador.
Això s’interpreta en una veritable
experiència sinestèsica mitjançant
un llenguatge de color, geometria
i abstracció afí a la música i a les
vibracions anímiques de l’observador.
Aquesta quimera d’una audició
acolorida suggereix unificar l’oscil·lació
que desencadena la música i els colors,
amb el fi de d’impulsar globalment
el valor de la comunicació gràfica.
www.watchingmusic.net
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«La percepció sinestèsica és la regla, i si no la percebem és
perquè el coneixement científic es desplaça per l’experiència
i ens hem oblidat de veure, sentir i, en general, de percebre,
per deduir de la nostra organització corporal i del món tal com
el nostre físic concep el que veiem, sentim i percebem.»
Maurice Merleau-Ponty (1945)
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Fase 1
INVESTIGAció

1. PRÒLEG
El Projecte Final dels estudis d’ESDAP (Escola Superior de
Disseny i Arts Plàstiques) de Disseny Gràfic és de caràcter individual sota la supervisió d’un tutor, en aquest cas d’en Jordi Cuyàs. • Cada alumne té la llibertat de triar la temàtica
del projecte, sempre que la pugui relacionar amb la pel·lícula
“Her”, un llargmetratge romàntic-concernista escrit i dirigit
per Spike Jonze. Aquest any (2015), el condicionant que ha
proposat l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de
Badalona ha sigut que l’alumnat trobés una connexió entre el
film “Her” i el seu Projecte Final. La pel·lícula està ambientada a Los Angeles, en un futur proper, el film mostra a Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), un complex home que viu
d’escriure commovedores cartes als altres. Amb el cor trencat
després d’acabar una llarga relació, se sent intrigat per un nou
i avançat sistema operatiu, el que promet ser una entitat intuïtiva amb cada usuari. Després d’inicialitzar-lo, Theodore queda
encantat de conèixer a la «Samantha» (Scarlett Johansson),
una brillant veu femenina que és perspicaç, sensible i sorprenentment divertida. Mentre els desitjos i les necessitats de tots
dos creixen, la seva amistat es transforma eventualment en una
relació d’amor. • Aquest Projecte Final d’estudis ha d’aportar propostes innovadores i creatives. Es recomana vincular la
proposta a objectius d’interès actual o amb projecció de futur
en els diferents àmbits de la societat. • A les pàgines posteriors presentaré l’avantprojecte que vaig proposar abans de
l’aprovació del mateix. El document explica detalladament la
justificació de la temàtica suggerida, necessitats i conceptes,
objectius, context social, antecedents, materialització gràfica,
etc. L’avantprojecte servirà com a text introductori a la fase
d’investigació de tot el procés projectual. • • •
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http://www.herthemovie.com

http://ca.wikipedia.org/wiki/Her_(pel·l%C3%ADcula)
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2. Avantprojecte
2. 1. Justificació i relació de la
proposta amb el tema proposat
La proposta d’aquest projecte s’apropa gaire al concepte principal de la pel·lícula “Her”, és a dir, està relacionada amb la intel·ligència artificial. • La idea que plantejaré a continuació la
vaig estudiar amb un company ja fa algun temps. El meu company (que era l’antic cantant del meu grup de música) em va
comentar que volia fer ús de la tècnica video mapping a les
seves actuacions en directe del seu nou grup de música a Argentina. Llavors, vam començar a analitzar els factors que té en
compte aquest sistema per projectar les animacions de colors
i paterns. Vam trobar que les animacions del video mapping ja
estan creades prèviament i que només poden anar sincronitzades amb la música en funció del tempo o del so del bombo
de la bateria. Aleshores ens vam plantejar la possibilitat de crear, amb un programador d’àudio i un tècnic de video mapping,
un software que projectés els colors i les formes d’una manera
“objectiva”. • Aquesta aplicació hauria de traduir la textura
musical projectant animacions abstractes de colors i paterns.
En altres paraules, el sistema traduiria la música, a temps real,
a partir sensacions visuals. • Vaig pensar que els factors que
podria tenir en compte, per projectar aquestes animacions, podrien ser els següents: • 1. Intensitat del so. Aquest factor
funcionaria d’una manera similar a les llums audiorítmiques. •
2. Tempo musical. Aniria en funció de les divisions de notes
per compàs. • 3. Escales musicals relacionades amb
agrupacions d’acords. Aquest punt seria el més innovador
del projecte, ja que, segons les meves investigacions, no existeix cap sistema que tradueixi la música gràficament i a temps
real, tenint en compte aquest factor. Una mateixa escala es pot
percebre completament diferent depenent de la base rítmica
que li estigui acompanyant, per exemple, pot escoltar-se tris16
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ta o alegre. • La qüestió era investigar les diferents tipologies d’escales musicals que existeixen per definir, a cadascuna
d’elles, un concepte que connoti una sensació específica. A partir d’aquí treballar la part gràfica. • Aquesta teoria del projecte
la vaig desenvolupar a l’assignatura de Projectes III del tercer
curs d’aquests estudis, però vaig consumir massa energia a la
investigació i no vaig solucionar prou bé la part gràfica. Em va
condicionar massa la documentació que vaig trobar relacionada amb la psicologia del color. La meva intenció era aconseguir
crear un sistema d’organització objectiu, però vaig adonar-me
que el disseny no és cap formula matemàtica, i hauria tingut que
deixar-me emportar més pel meu instint. Per tant, m’agradaria
tornar a replantejar el projecte aprofundint encara més en els
conceptes clau i, també, dissenyar un timing més compensat a
totes les fases projectuals. • Pel motiu de que el sistema que
proposo interactua amb l’usuari a temps real, penso que té
molt a veure amb la intel·ligència artificial i amb la pel·lícula
“Her”. Al film podem veure com Samantha (el Sistema Operatiu
del futur) interactua amb Theodore (el protagonista) de la següent manera: si Theodore li fa un comentari determinat, el S.O.
li contesta amb una resposta adient al comentari. A la meva proposta, per exemple, si el sistema percep una cançó composada
amb escales menors, aquest ho traduiria amb un grafisme que
connotés tristesa, que és el que transmet aquesta escala quan
està acompanyada de la base rítmica adequada. • •

2. 2. Anàlisi de lES necessitatS
i definició conceptual
El concepte d’aquesta proposta té molt a veure amb la sinestèsia. La sinestèsia és la interferència de diversos tipus de sensacions de diferents sentits en un mateix acte perceptiu. Un
18

sinestèsic pot, per exemple, sentir colors, veure sons, i percebre sensacions gustatives en tocar un objecte amb una textura
determinada. No és que ho associï o tingui la sensació de sentir-ho, sinó que ho sent realment. • El sistema que proposo pot
ajudar a comprendre la sinestèsia. Per exemple, una persona
sorda podria veure la música. Si es combinen imatges i melodies
(mitjançant la tecnologia video mapping), tenint en compte les
emocions humanes i formant una imatge que reflecteixi l’essència d’aquesta música, es provocaren experiències més intenses
i penetrants, no només per a les persones sordes, sinó també
per a l’usuari comú. • La música és un fenomen invisible, però
els nostres cervells estan dissenyats per associar o imaginar colors quan escoltem determinades melodies. Per tant, cal buscar
una representació gràfica i abstracta (amb colors i formes) per
potenciar la grandesa de la música. Això no s’ha de generar de
manera aleatòria, sinó que sempre s’han de tenir en compte les
sensacions humanes, ja que tots nosaltres compartim, relativament, una paleta de colors emocional. • L’aplicació que proposo principalment estaria destinada per actuacions en directe de
grups de música. Això pot arribar a provocar una necessitat en
el públic en percebre la música, no només en escoltar-la, sinó
també al veure-la. Però, a més d’això, es pot fer servir per teràpies creatives, per a l’àmbit de la publicitat i, fins i tot, per als
dispositius reproductors de música. • •

2. 3. Context. Entorn físic i social

La principal intenció és enfocar el projecte a un target molt acotat
i donar importància al context a on es farà servir el sistema. Tenint
en compte que la idea que proposo es basa en la música, m’ha
semblat adient projectar els meus propòsits a les actuacions en
directe del meu grup de música (ARS NOVA) perquè és un estil
de música molt concret (Heavy Metal Clàssic-Progressiu) i, com a
19

membre inicial i compositor que soc des del 1998, considero que
treballaré molt motivat i d’una manera molt fluida i decisiva. •
El context d’activitat de la banda ARS NOVA es troba a la ciutat
de Barcelona. La localització encaixa molt bé en relació a la innovació d’aquesta l’aplicació, ja que Barcelona té connotacions
de novetat. • •

2. 4. OBJECTIUS

Crear un sistema d’organització de colors i patrons el qual sigui
capaç de establir una sinergia entre el sentit auditiu i el sentit
de la vista. • Es té que desenvolupar tota la part teòrica i gràfica d’una aplicació (software) que tradueixi la textura musical
d’ARS NOVA, a temps real, projectant animacions de grafismes
abstractes i tridimensionals, amb l’equipament pertinent de video mapping. L’objectiu és aparellar les sensacions musicals
amb determinats colors i formes. • Per aconseguir l’objectiu es
proposa la projecció de 3 o 4 nivells, amb els seus determinats
subnivells. Cadascun d’aquests nivells seria una animació distinta (es projectarien totes alhora). Els factors/nivells que es tindrien que traduir gràficament són els següents: • 1. FREQÜÈNCIA
DE LA VEU. Aquest factor va relacionat amb la veu del cantant,
per tant, la projecció aniria destinada a la seva figura. Fa una
transició de 3 subnivells: els sons greus, els sons de to mitjà i les
notes agudes. • 2. DIVISIÓ NOTES/COMPÀS. No es relaciona
amb les múltiples mesures de tempo que existeixen, sinó amb la
divisió de notes per compàs, és a dir, les caixes que colpeja el
bateria en un compàs. La projecció va dirigida a la figura del bateria. També consta de 3 subnivells: lent (2 notes blanques), mig
temps (4 notes negres) i ràpid (8 corxeres). La velocitat (bpm)
és la mateixa, però la divisió de notes és diferent. • 3. ESCALES
RELACIONADES AMB AGRUPACIONS D’ACORDS. A les composicions d’ARS NOVA trobem 6 tipologies d’escales (6 subni20

vells): Mode Jònic (Escala Major), Mode Dòric (Escala Menor),
Escala Harmònica menor, Escala Pentatònica, Escala Cromàtica
i Escala Atònica. El reconeixement de les escales són sensibles
als instruments solistes (veu del cantant, guitarres, ...). Aquestes
projeccions tindrien que anar destinades als instruments de corda: guitarristes i baixista. • 4. COMPASSOS IRREGULARS. El
compàs s’organitza segons les unitats de temps del patró rítmic
musical. Els compassos tradicionals són 4/4 (16 corxeres) i 3/4
(12 corxeres), per tant, degut a que ARS NOVA es caracteritza
per fer servir, de tant en tant, compassos progressius (5/4, 7/8,
...) seria interessant disparar una projecció global (a la figura de
tots els integrants del grup) quan els compassos de la música
passin a ser no tradicionals, és a dir, els anomenats progressius.
• Resumint tot el comentari previ, l’objectiu serà aplicar una
sensació a cadascun d’aquests 13 subnivells i, posteriorment,
traduir-los gràficament. • •

2. 5. ANTECEDENTS. DOCUMENTACIÓ

La documentació que vaig cercar quan vaig desenvolupar el
projecte al tercer curs d’aquests estudis va ser la següent: •
COLOR: Propietats del color; Gammes cromàtiques; Significat
psicològic del color. • PATERNS. • SISTEMES DE PROJECCIÓ: Video mapping; Polivisió. • MÚSICA I COLORS: Aplicació The music animation machine; Dispositiu Eyeborg; Dispositiu Eyemusic; Sistema Single. • CONCEPTES RELACIONATS:
Acromatòpsia; Sinestèsia; Textura musical; Llums audiorítmiques; Tempo musical; Tipologies d’escales musicals; Estudi que
afirma que veiem colors a la música; Teoria de cordes. • Pel
que fa a la documentació que podria obtenir, conec a varis músics teòrics que podrien ajudar-me a ampliar els meus coneixements musicals. A més, tinc la possibilitat de conèixer a una
persona que té la condició de sinestèsia. Si pogués entrevis21

tar-la podria aconseguir informació de primera mà per enfocar
aquest projecte d’una manera més propera al concepte clau: la
sinestèsia. • •

2. 6. Investigació. Línies de
recerca i tècniques
Pel que fa la investigació, m’agradaria reorganitzar tota la recerca de documentació de la que disposo. Com ja he comentat
prèviament, penso que hauria d’aprofundir encara més en el concepte de sinestèsia i en la teoria de la música. Per aconseguir-ho
disposo d’una bibliografia relacionada amb aquesta temàtica
(semiòtica de la música, sinestèsia i art, ...). També seria adequat
estudiar músics i artistes connectats amb la sinestèsia. • Per
altra banda, falta aprofundir més en la investigació de la tecnologia video mapping. La clau seria conèixer amb detall els recursos necessaris per a la creació de grafismes amb les diferents
aplicacions de mapping. • També es important fer un model
d’entrevista (resposta lliure) i una enquesta (opció de resposta)
per a cada membre d’ARS NOVA (target primari), inclòs jo, i el
mateix pel target secundari, és a dir, ex-membres de la banda
i fans d’ARS NOVA. A partir d’aquí estudiar les estadístiques i
treure una conclusió. • Degut a que aquest producte no té una
competència clara (ja que no es pot trobar al mercat) no es pot
realitzar degudament una anàlisi Best Practices. Tot i això, quan
vaig cercar competències directes en el passat vaig trobar grups
de Heavy Metal que utilitzaven video mapping a les seves actuacions, encara que el sistema no funcionava amb els factors que
proposo. Per tant, hauria d’investigar un altre cop i trobar alguna
competència més propera al meu sistema. • La competència
indirecta que vaig trobar adient analitzar va ser els espectacles
pirotècnics d’actuacions en directe. El grafisme i color que pro22

voca la pirotècnia té una càrrega connotativa força apropiada al
estil de música d’ARS NOVA. • A partir de la competència indirecte, he localitzat un punt per estudiar que no vaig explotar al
seu dia. En lloc de seguir tan fidelment els estudis i estadístiques
existents, relacionades amb la psicologia del color i la música,
seria interessant treballar tant els colors com els conceptes del
foc i el metall. Per aquesta senda es pot aconseguir una gràfica
conceptual equivalent a l’estil de música d’ARS NOVA. • Els
possibles referents gràfics que m’interessa analitzar per desenvolupar la part gràfica del projecte estan relacionats amb la tecnologia i la gràfica que representa un context d’un futur llunyà.
L’optical art i l’abstracció geomètrica són moviments artístics
que també es relacionen amb el meu projecte. • •

2. 7. MATERIALITZACIÓ

En primer lloc, s’hauria de dissenyar els 13 grafismes que traduirien les sensacions que transmet cadascun dels subnivells del
sistema. Es crearien bidimensionalment i, posteriorment, es generarien les animacions tridimensionals. Aquestes animacions
3D (moviment de les quals aniria en funció del tempo de cada
cançó) serien les projeccions que dispararia el sistema de video
mapping, i es podrien aprofitar en el cas de que el projecte es
portés a la realitat. • Un cop desenvolupat tot el sistema, seria
qüestió de dissenyar la imatge corporativa. Aquesta tindria que
reflectir l’essència d’una actuació en directe d’ARS NOVA amb
l’experiència sinestèsica de veure la seva música. • En relació
al naming del sistema, em sembla interessant i adequat el nom
WATCHING MUSIC (Veient la música). Degut a que la meva proposta està molt relacionada amb el concepte de sinestèsia, crec
que aquest naming és tant descriptiu com inquietant, vull dir
que provoca certa curiositat en conèixer el producte. • Degut
a que el projecte es força abstracte, trobo necessari l’explicació
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del mateix mitjançant un videoclip de presentació. Com a músic,
he pensat que per expressar les diferents tipologies de sensacions que comunica ARS NOVA, podria composar una cançó que
reflectís tots aquests factors i que, al mateix temps, expliqués
la història del projecte. Per tant, al videoclip apareixeríem tots
els membres del grup tocant una cançó creada per WATCHING
MUSIC i, sobre les nostres figures, anirien manifestant-se els diferents grafismes animats en 3D. Totes aquestes emocions gràfiques sorgirien, evidentment, en relació a la música que està
sonant. El videoclip estaria format per un guió, diferents plans
de càmera i una posterior edició de vídeo. • També, s’hauria
d’idear una petita campanya publicitària per donar a conèixer el
producte. Encara estan per determinar quines aplicacions serien
necessàries per portar-la a terme, però d’entrada es dissenyarien
elements convencionals de papereria (cartells, flyers, targetes,
...), merchandising (samarretes, pues, baquetes, ...), medis i accions a internet (pàgina web, banner publicitari, newsletter, ...) i
xarxes socials (Facebook, Twiter, You Tube, ...). • Per finalitzar
la materialització d’elements gràfics, realitzaria la memòria de
tot el procés del projecte en format d’un llibre imprès enquadernat en rústica, com és el cas. • •

croma per enregistrar les imatges és perquè, d’aquesta manera,
aconseguiré una màscara. Amb aquesta màscara podré substituir el color verd, o blau, pel negre (m’interessa que el fons de
tots els plans sigui negre per potenciar les projeccions de video
mapping) i després podré situar les determinades animacions
en 3D per sota de la màscara. Per simular d’una manera fidel
l’espectacle video mapping només tindré que aplicar-li als grafismes un mode de fusió (per exemple, si les animacions dels
grafismes estan exportats sobre un fons blanc, el mode de fusió
multiplicar transforma els blancs en transparents). • Com que
jo soc el guitarrista d’ARS NOVA i serà impossible que jo pugui
enregistrar les imatges, Alberto Pérez, un antic alumne de l’escola que va estudiar disseny gràfic pot fer la tasca d’operari de
càmera. Alberto té experiència professional en aquest àmbit i
pot aconseguir enregistrar uns plans d’un nivell competent. •
Per gravar la cançó del videoclip necessitaré, òbviament, la col·
laboració dels músics d’ARS NOVA i, possiblement, d’un conegut que té experiència com a tècnic de so. • Per finalitzar, també sol·licitaré l’assistència del bateria del grup per desenvolupar
la programació de la web de WATCHING MUSIC, ja que aquest
company té molta experiència en aquest sector. • •

8. MITJANS NECESSARIS

2. 9. TIMING INICIAL

A part d’una màquina potent i el programari adient per portar
a terme els renders de les animacions en 3D, necessitaré ajuda per aconseguir materialitzar aquests 13 grafismes. Per tant,
compto amb el suport del baixista d’ARS NOVA, Damià Ferràndiz (Màster d’animació 3D de videojocs), per desenvolupar entre
tots dos el tecnicisme d’aquesta fase. • Per a la realització del
videoclip necessito llogar un estudi de fotografia amb un servei de croma a les parets i al terra. També seria interessant que
no tingués cantonades. La raó de la necessitat de fer servir un
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Aquesta part s’ha de fer una mica esbossada ja que, en la mesura que el projecte comenci a solidificar-se, el pla de treball i
la temporització s’anirà ajustant. Es cert que s’ha d’intentar ser
concís en aquest punt per portar un ordre a la organització del
projecte, però també penso que, en aquest precís moment, el timing que desenvolupi ara serà orgànic i dinàmic. • Es pot contemplar la planificació del timing a les pàgines següents. Com ja
he comentat abans, serà un esbós del que podria arribar a ser la
planificació del procés del projecte. • • •
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“De lo espiritual en el arte”
“El lenguage musivisual”
“Semiótica de la música vocal”
“Sinestesia: ...arte y ciencia...”
“Seis sombreros para pensar”

Conclusions de les enquestes i entrevistes.
Anàlisi Brenchmarking.
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maquetació de la memòria.
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FEBRER_2015
DILL

26

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

MARÇ_2015
DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

27

- Postproducció audiovisual del videoclip.
- Disseny de campanya publicitària i aplicacions.
- Disseny de la pàgina web i accions a internet.

Animacions i renders dels grafismes en 3D.

- Maquetació de la part d’elaboració i disseny
de la memòria del projecte (Fase 3),

Disseny de la identitat corporativa.
Gravació i edició de la cançó del videoclip.

- Arts finals i impressió en format llibre
de la memòria del projecte.

Guió i disseny de l’Storyboard del videoclip.
Gravació del videoclip.

- Disseny del plafó Din-A1 del projecte i
organització de tot el material per entregar.

Postproducció audiovisual del videoclip.

- Disseny de l’exposició oral del projecte.
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Disseny de l’exposició del projecte.
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Avaluació del projecte.
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3. CONCEPTES
3. 1. Color
El color és una experiència sensorial produïda per l’efecte de la
llum. Sense llum no podríem percebre els colors. El color és una
qualitat de la matèria per reflectir o absorbir les radiacions electromagnètiques de la llum. Per exemple, veiem vermell perquè
la matèria d’aquest color absorbeix totes les radiacions que li
arriben de la llum menys les que composen el vermell, les quals
reflecteix. • EL COLOR, UN EFECTE ÒPTIC. El nostre entorn
només aparenta estar acolorit. Quan la vista percep en realitat
el color està patint un engany, perquè el món és completament
incolor. El món visible està format de substàncies acromàtiques i
només es diferencia una de l’altra en les seves longituds d’ona. El
color, la llum, les ones cerebrals, la calor corporal, els senyals de
televisió i de ràdio i els centelleigs solars són tots part del mateix
espectre electromagnètic. Llavors podem dir que el color és una
petita part de la vasta banda electromagnètica que circumda i
connecta totes les coses. L’aparença multiacolorida de l’entorn
només és el resultat del procés visual interactiu. L’experiència i
la sensació del color només existeix dins del cervell de l’observador. • El color i la llum són entitats inseparables. La sensació de
color depèn únicament de la interpretació que faci el cervell dels
senyals que li envien els ulls. El color no és un objecte tangible,
és un vast procés interactiu. La gamma de colors que els éssers
humans podem percebre està continguda en la llum blanca provinent del Sol. • FENòMEN FÍSIC I VISUAL. Hi ha tres factors
que fan possible que puguem percebre els colors: el sentit de la
vista; la llum; i les propietats físiques dels objectes. • La llum és
el que realment porta el color, o dit d’una altra manera, el color
és llum. La llum blanca està composta per la barreja de tots els
llums acolorits (RGB). • El fenomen de descomposició de la
llum blanca es pot reconstruir en un laboratori en travessar amb
un raig de llum blanca un prisma de vidre. Aquest experiment el
va portar a terme Isaac Newton per primera vegada en 1666. •
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http://sobreconceptos.com/color		

http://yanik-felix.tripod.com/concepto.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Color

http://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm
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Experiment d’Issac Newton
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SÍNTESI ADDITIVA

SÍNTESI SOSTRACTIVA

Moll, Maria - “El Color” (Teoria de la Comunicació Gràfica-Semiòtica, 2n curs Disseny Gràfic)

SÍNTESI ADDITIVA: COLORS LLUM. La síntesi additiva la formen els colors llum, és a dir, les llums primàries: vermell (R),
verd (G) i blau (B). La barreja d’aquests tres colors produeix
llum blanca i es diu barreja additiva. Les llums secundàries són:
cian (C), magenta (M) i groc (I). La barreja de les llums secundàries produeixen l’absència de la llum, el negre (K). • Els colors
llum complementaris són els que al combinar-los donen com
a resultat la llum blanca, i són sempre una llum primària i una
secundària: groga + blava, cian + vermella, i magenta + verda. •
SÍNTESI SOSTRACTIVA: COLORS PIGMENT. Els colors pigment
són colorants que es barregen amb aglutinant, més o menys líquid, per obtenir pintura. Per exemple, el pigment d’oli s’aglutina
amb oli de llinosa. • La barreja de colors pigment rep el nom
de mescla sostractiva perquè en barrejar es perd lluminositat.
Els colors primaris són: cian (C), magenta (M) i groc (Y). Els
secundaris són: vermell (R), verd (G) i blau (B). • Els colors
pigment complementaris són aquells que la barreja s’acosta al
negre (K). Per aconseguir aquest efecte, cal barrejar un color
pigment primari i un de secundari que no contingui l’anterior. El
blau és complementari del groc, el verd del magenta i el vermell
del cian. • EL COLOR A LA IMATGE DIGITAL I A LES ARTS
GRÀFIQUES. Quan parlem del color a les tecnologies o dels
instruments que treballen amb color llum cal parlar del sistema
RGB i del sistema CMYK. El primer és un sistema additiu utilitzat
per a tots els monitors (RGB). El segon és un sistema sostractiu
utilitzat per a la impremta, la premsa i les arts gràfiques en general (CMYK). • SEPARACIÓ DE COLOR. A la pàgina següent
s’il·lustren unes imatges que expliquen un exercici que demostra
com es descompon la llum i per què l’ull humà la percep d’una
determinada manera, és a dir, traduïda en un color o en un altre.
Com ja s’ha comentat anteriorment, la llum blanca està formada
per colors llum (RGB). Aquesta es representa a les imatges de
manera que impacta en un objecte d’un determinat color (R, M,
C, K i W). Com es pot veure (pàgina 36 i 37), l’objecte absorbeix

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15072/6/Tema_06_CColor.pdf

35

SEPARACIÓ DE COLOR

Llum projectada cap a filtre Vermell (R)

Llum projectada cap a filtre Blau (B)

Llum projectada cap a filtre VerD (G)

COMPROVACIÓ

36

Departament d’Arts Gràfiques de l’Escola del Treball de Barcelona.
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TO

Saturació

Lluminositat

Temperatura del color
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http://www.procolor.es/es/Color/Teoriadelcolor/Pages/TonalidadsSaturaciónLuminosidad.aspx

totes les llums que no pertanyen al seu color d’origen, i projecta
la llum o barreja de llums que formen el seu color original. La
llum es projecta cap a un filtre d’un color primari (R, G i B). El
filtre absorbeix les llums que no pertanyen al seu color i dispara les del seu mateix color primari en negatiu. Com s’aprecia
a les tres primeres imatges (pàgines 36 i 37), l’element positiu
és el seu color complementari del filtre. A la darrera imatge es
comprova la validesa d’aquest experiment, la suma de les llums
positives dóna com a resultat el color original de l’objecte. • •
3. 1. 1. PROPIETATS DEL COLOR. • 3. 1. 1. 1. DIMENSIONS. TO
(Matís). Es refereix al color mateix com el coneixem. Hi ha tres
colors primaris en llum i altres tres en pigment. To és la major claredat o foscor que té un matís de color. Hi ha matisos
primaris i secundaris. De la mateixa manera hi ha les gammes
cromàtiques que es defineixen com sèries de colors utilitzats en
una representació que compleixen unes determinades condicions. Si els colors són freds, podem dir que utilitzem una gamma
cromàtica de colors freds o una gamma cromàtica freda. • SATURACIÓ. Es refereix a la puresa del color respecte al gris. És
el grau de puresa i vivesa que té un color. Els colors anomenats
primaris són els de màxima saturació. La saturació mínima s’obté barrejant un color amb el seu complementari. • LLUMINOSITAT (Brillantor). Valor de gradació tonal que va de la foscor
absoluta al blanc total. Un color pot arribar a un grau màxim de
lluminositat o un grau màxim de foscor. La lluminositat del color
s’obté afegint blanc i la foscor amb negre. • TEMPERATURA.
La impressió càlida o freda que detectem en un color es crea
per l’associació d’aquest amb una sensació tèrmica determinada. Els colors magenta, vermell i groc, comuniquen calidesa per
associar-se al foc, mentre que produeixen una sensació freda
els colors que s’associen amb l’aigua: el blau, verds i violetes. •

http://laimagenfija.wordpress.com/la-imagen-elementos-expresivos/el-color/
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Combinació per analogia

• 3. 1. 1. 2. COMPOSICIONS. Al nostre entorn és difícil trobar
elements que posseeixin colors aïllats, tots es troben interrelacionats interactuant els uns amb els altres formant part de
l’aparença superficial de les coses. Aquesta forma de distribució
d’aquests elements dins d’un espai/format, s’anomena composició. A les composicions es busca l’harmonia, aquestes poden
ser per analogia i per contrast. • ANALOGIA. Una composició
amb colors anàlegs es produeix a partir de tons propers entre sí en el cercle cromàtic. La combinació per analogia és una
combinació de contrastos suaus. Consisteix en reunir colors que
incloguin tots un mateix color com a base, per exemple: groc,
groc-verdós i groc-ataronjat. • CONTRAST. Una composició
per contrast es produeix quan destaquen uns colors d’altres,
produint fortes variacions entre diferents zones d’aquesta composició, amb colors molt allunyats entre sí al cercle cromàtic,
formant gammes cromàtiques molt contrastades. • Johannes
Itten, dissenyador i professor de la Bauhaus, va ser el primer
que va fer una teoria sobre els tipus de contrastos possibles que
es produeixen entre les diferents característiques dels colors. Va
diferenciar 7 contrastos: saturació, temperatura, simultaneïtat,
quantitat, lluminositat, col·locació al cercle cromàtic i qualitat
del color. A la taula de l’esquerra es pot apreciar com canvia
la sensació visual dels petits quadrats de colors segons el fons
de color sobre el qual estan col·locats. • A continuació es pot
apreciar els 7 contrastos de color identificats per Johannes Itten
(continua a les pàgines 42 i 43). • •
ELS 7 CONTRASTOS DE JOHANNES ITTEN

1. El contrast
dels colors
purs. Saturació de
color 100% produeix
un alt contrast
visual. Aquests
colors no contenen
ni una espurna
d’un altre color, ni
blanc ni negre.

Sensació VISUAL d’un mateix color en funció del COLOR de fons
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http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/color/Intro/introduccion.htm

http://color.method.ac
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ELS 7 CONTRASTOS DE JOHANNES ITTEN (Continuació)

42

2. Contrast entre
color càlid i
color fred.
La diferència de
temperatura de cada
color augmenta
el contrast visual
entre ambdós.

5. Contrast
clarobscur.
Juxtaposició de
dos colors amb
diferent lluminositat
o valor tonal.

3. Contrast
simultani.
Simultani significa que
el contrast es genera
per estar un color
al costat de l’altre,
i sempre hi ha un
efecte entre ambdós.

6. Contrast
complementari. És
el contrast que creen
dos colors oposats en
el cercle cromàtic, és a
dir, complementaris.

4. Contrast
quantitatiu. Tenim
dos colors però
cada un té una àrea
diferent, o mida. Pel
que aquesta diferència
també genera un
contrast de quantitat.

7. Contrast
qualitatiu. La
qualitat del color, si és
més o menys saturat,
genera que el color
sigui viu o al contrari,
apagat. En posar un
color viu contra un
apagat es genera
un contrast visual.

http://www.pinturayartistas.com/los-7-contrastes-de-colores-de-johannes-itten/
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3. 1. 1. 3. EFECTES. Quan combinem colors hem de prestar atenció als efectes, aquests solen modificar la manera en què es perceben. Els efectes són sensacions que són percebudes per les
característiques de la nostra visió (fisiologia de la visió) i el seu
funcionament. • PROFUNDITAT. En una composició amb colors
càlids, aquests colors tendirien a aparèixer en primer pla, mentre
que els freds tendirien a allunyar-se. De la mateixa manera els
colors lluminosos tendeixen a avançar mentre que els poc lluminosos retrocedeixen. Els colors saturats sembla que avancen sobre els no saturats. • Els efectes de profunditat per contrast de
lluminositat —imatge a— ens indiquen que els colors lluminosos
tendeixen a avançar i els poc lluminosos tendeixen a retrocedir.
D’aquesta manera podem aconseguir un efecte túnel. • Els efectes de profunditat per contrast de saturació —imatge b— ens indiquen que els colors saturats avancen sobre els no saturats. • Els
efectes de profunditat per contrast de calent/fred —imatge c—
ens indiquen que els colors càlids tendeixen a aparèixer en primer pla i els freds tendeixen a passar cap al fons. • •

IMATGE A

44

IMATGE B

http://www.slideshare.net/guestebc109/forma-y-color

IMATGE C

3. 1. 2. GAMMES CROMÀTIQUES. • 3. 1. 2. 1. ESCALES CROMÀTIQUES I ACROMÀTIQUES. ESCALES CROMÀTIQUES. Els
valors del to s’obtenen barrejant els colors purs amb el blanc
o el negre, pel que poden perdre força cromàtica o lluminositat. • ESCALES ACROMÀTIQUES. Seran sempre una escala de
grisos, una modulació contínua del blanc al negre. L’escala de
grisos s’utilitza per establir comparativament tant el valor de
la lluminositat dels colors purs com el grau de claredat de les
corresponents gradacions d’aquest color pur. Per la comparació
amb l’escala de grisos (escala test), es posa en relleu les diferents posicions que arriben als diferents colors purs en matèria
de lluminositat. • 3. 1. 2. 2. TIPOLOGIES DE GAMMES. Definim
gammes com aquelles escales formades per gradacions que realitzen un pas regular d’un color pur cap al blanc o el negre, una
sèrie contínua de colors càlids o freds i una successió de diversos colors. • ESCALES MONOCROMES. Són aquelles en què
hi ha un sol color, i es forma amb totes les variacions d’aquest
color, bé afegint blanc, negre o la barreja de tots dos (gris). Dins
d’aquesta escala diferenciem: Saturació, quan al blanc se li afegeix un cert color fins a aconseguir una saturació determinada;
Lluminositat, quan al color saturat se li afegeix només negre; i
Valor, quan al to saturat se li barregen al mateix temps el blanc
i el negre, és a dir, el gris. • ESCALES CROMÀTIQUES. Dins de
les escales cromàtiques trobem: Gammes Altes, quan s’utilitzen les modulacions del valor i de saturació que contenen molt
blanc; Gammes Mitjanes, quan s’utilitzen modulacions que no
s’allunyen molt del to pur saturat del color; Gammes Baixes,
quan s’usen les modulacions de valor i lluminositat que contenen molt negre; i Gammes Policromes, són aquelles que presenten variacions de dos o més colors, el millor exemple d’aquest
tipus d’escala seria l’arc de Sant Martí. • A continuació (pàgines
46 i 47) s’il·lustren les diferents tipologies d’escales (acromàtica,
monocromes i cromàtiques). Dins de les escales cromàtiques
també s’expliquen els models de gammes que existeixen. • •

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20121112140321AAw192b
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ESCALA ACROMÀTICA

ESCALES MONOCROMES

ESCALA DE SATURACIÓ

ESCALA DE LLUMINOSITAT

ESCALA DE VALOR

ESCALES CROMÀTIQUES

GAMMES ALTES

GAMMES MITJANES

GAMMES BAIXES

GAMMES POLICROMES
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http://www.aloj.us.es/galba/DIGITAL/CUATRIMESTRE_II/IMAGEN-PAGINA/2elementos4d.htm

http://www.fotonostra.com/grafico/escalascolores.htm
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3. 1. 3. SIGNIFICAT PSICOLÒGIC DEL COLOR. La psicologia del
color és un camp d’estudi que està dirigit a analitzar l’efecte del
color en la percepció i la conducta humana. Des del punt de
vista estrictament mèdic, encara és una ciència immadura en
el corrent principal de la psicologia contemporània, tenint en
compte que moltes tècniques adscrites en aquest camp poden
categoritzar dins l’àmbit de la medicina alternativa. • No obstant això, en un sentit més ampli, l’estudi de la percepció dels
colors constitueix una consideració habitual en el disseny arquitectònic, la moda, la senyalètica i l’art publicitari. • La psicologia del color va tenir incidència en la psicologia humana des
de temps remots, circumstància que s’expressava i sintetitzava
simbòlicament. • 3. 1. 3. 1. COLOR IN MOTION. Després d’investigar en profunditat la psicologia del color, he seleccionat la
documentació més rellevant segons el meu criteri. He trobat interessant la web COLOR in MOTION, una divertida experiència
animada i interactiva de la comunicació i el simbolisme del color.
És un indret atraient perquè, a més de parlar del significat dels
colors, expressa la forma geomètrica que correspon a cada color. La web va ser creada al 2003, per Claudia Cortés, per a la
seva tesis del Mestratge en Disseny de gràfics per Computador
(Rochester Institute of Technology). A continuació (pàgines 49
i 50) es presenten els aspectes més importants del website. • •
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http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070917180532AAotgyp

http://www.psicologiadelcolor.es/psicologia-del-color/

http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html
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BLANC

NEGRE
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http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html

http://www.slideshare.net/rakelaguilar/psicologia-del-color/

3. 1. 3. 2. WEBUSABLE. Degut a que Claudia Cortés no parla
de la psicologia del blanc i del negre, he omplert aquesta informació amb documentació extreta d’un portal anomenat
webusable. És un generador guiat de metatags per a un òptim posicionament de llocs web en cercadors. En aquest espai
també s’expressa, en format de taules, les propietats i sensacions de cada color. • BLANC. El blanc s’associa a la llum, la bondat, la innocència, la puresa i la virginitat. Se’l considera el color
de la perfecció. • El blanc significa seguretat, puresa i neteja. A
diferència del negre, el blanc en general té una connotació positiva. Pot representar un inici afortunat. • En heràldica, el blanc
representa fe i puresa. • En publicitat, al blanc se li associa amb
la frescor i la neteja perquè és el color de neu. En la promoció
de productes d’alta tecnologia, el blanc es pot utilitzar per comunicar simplicitat. • És un color apropiat per a organitzacions
caritatives. Per associació indirecta, als àngels se’ls sol representar com imatges vestides amb robes blanques. • El blanc se li
associa amb hospitals, metges i esterilitat. Pot usar-se, per tant,
per a suggerir, per a anunciar productes mèdics o que estiguin
directament relacionats amb la salut. • Sovint s’associa amb
la pèrdua de pes, productes baixos en calories i els productes
lactis. • NEGRE. El negre representa el poder, l’elegància, la
formalitat, la mort i el misteri. • És el color més enigmàtic i
s’associa a la por i a allò desconegut (“el futur es presenta molt
negre” , “forats negres” ... ). • El negre representa també autoritat, fortalesa, intransigència. També s’associa al prestigi i a la
serietat. • En heràldica el negre representa el dolor i la pena.
• En una pàgina web pot donar imatge d’elegància, i augmenta
la sensació de profunditat i perspectiva. No obstant això, no és
recomanable utilitzar-lo com fons ja que disminueix la llegibilitat. • És conegut com l’efecte de fer més prim a les persones
quan vesteixen roba negra. Per a la mateixa raó pot ajudar a
disminuir l’efecte de bigarrament d’àrees de contingut, utilitzat
degudament com a fons. • És típic el seu ús en museus, galeries
o col·leccions de fotos en línia, ja que fa ressaltar molt la resta de
colors. Contrasta molt bé amb colors brillants. • Combinat amb
colors vius i poderosos com el taronja o el vermell, produeix un
efecte agressiu i vigorós. • •

http://www.webusable.com/coloursMean.htm#blanco
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TAULES DE SIGNIFICATS I SENSACIONS DELS COLORS
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http://www.slideshare.net/hornelas/los-colores-y-su-significado/11

http://www.webusable.com/coloursMean.htm#blanco
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Eva Heller

Psicología del color
Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón
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Heller, Eva - “Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”

3. 1. 3. 3. LECTURA “Psicología del color”. Per a finalitzar la recerca en relació a la psicología del color, he trobat molt important incloure documentació gràfica d’un llibre d’Eva Heller anomenat “PSICOLOGÍA DEL COLOR”.
Aquesta informació pot ser força útil ja que Heller reflecteix conceptes i
sensacions a partir de games cromàtiques i agrupacions de color en determinats percentatges. Determino que és un llibre relativament objectiu
ja que es va realitzar una enquesta a 2.000 homes i dones amb edats compreses entre els 14 i els 97 anys. Tots van relacionar colors amb sentiments
i qualitats. Les professions dels enquestats van ser molt diverses (més de
200 variacions professionals). • L’autora explica els colors més nombrats
en relació a sentiments i impressions. BLAU: Fred i passiu, serè i fidel. El
color de les qualitats espirituals, en oposició al vermell de la passió. Amb
el verd i el vermell, el blau desperta sentiments de simpatia i harmonia;
amb el violenta suggereixi la fantasia, i amb el negre mort, masculí i gran. •
VERMELL: Càlid, proper, atractiu i sensible. Cada acord cromàtic, format
amb els colors més anomenats, és característic d’un sentiment o d’una
impressió. Aquesta relació s’estableix amb l’acord i no només amb el
color principal. El vermell de l’amor, combinat amb el rosa, sembla innocent, i amb el violeta, seductor. Al costat del negre, adquireix un significat
negatiu: sembla agressiu i brutal. • GROC: Divertit al costat del taronja i
el vermell, i amable al costat del blau i el rosa. Combinat amb gris i negre,
el groc es torna sempre negatiu, com l’acord de l’enveja i de la gelosia. •
VERD: Tranquil·litzant al costat del blau i el blanc, amb el blau i el groc forma l’acord de l’esperança, amb el vermell, el de la sanitat, i amb el violeta,
el del verí. • BLANC: Ideal i noble al costat del or i el blau, objectiu costat
del gris, lleugeríssim al costat del groc, silenciós al costat del rosa. • GRIS:
Insegur al costat del groc, modest al costat del blanc. El gris és seriós,
avorrit i desagradable al costat del marró. • NEGRE: angulós i dur al costat
del gris i el blau, elegant al costat del plata i el blanc, poderós al costat de
l’or i el vermell. • VIOLETA: Extravagant i artificial al costat del plata, original i frívol amb el taronja, màgic amb el negre. • ROSA: Delicat i femení al
costat del vermell, infantil al costat del groc i el blanc, dolç i barat al costat
del taronja. • TARONJA: Divertit amb el groc i el vermell, i gustós amb l’or.
Cridaner i inadequat al costat del violeta. Aromàtic amb el verd i el marró.
• MARRÓ: Acollidor només al costat de colors alegres i lluminosos. Antiquat i lleig al costat d’altres colors apagats. Corrent i ximple al costat del
gris i el rosa. Antieròtic al costat del blanc. Aspre i desagradable al costat
del verd i el violeta. • OR: La felicitat amb el vermell i el verd, la bellesa
amb el blanc i el vermell, la presumptuositat amb el taronja i el groc. •
PLATA: Veloç i dinàmic al costat del vermell, modern al costat del negre. • • •

Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona, 2004
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ACORDS CROMÀTICS. BLAU
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ACORDS CROMÀTICS. VERMELL
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ACORDS CROMÀTICS. GROG
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ACORDS CROMÀTICS. BLANC, GRIS
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ACORDS CROMÀTICS. VIOLETA
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ACORDS CROMÀTICS. TARONJA, MARRÓ
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ACORDS CROMÀTICS. OR, PLATA
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ACORDS CROMÀTICS. EFECTES CONTRARIS (Continuació)
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http://coloruney.blogspot.com.es/2013/01/psicologia-del-color.html
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PATRONS AL DISSENY GRÀFIC

3. 2. PATERNS

Els paterns són elements que a través de una repetició o una
regularitat discernible, a la natura o en un disseny fet per l’home,
formen una imatge harmoniosa. • •
3. 2. 1. ELS PATRONS A LA NATURA. Podem trobar patrons a la
natura, freqüentment caòtics. Mai és exacta la repetició, i sovint
impliquen fractals. Un fractal és un objecte matemàtic de gran
complexitat definit per algorismes simples. Els fractals neixen
de l’intent de trobar una geometria més apropiada per descriure
els objectes de la natura. Els patrons naturals inclouen espirals,
meandres, onades, escumes, enrajolats, esquerdes, simetries,
espirals, etc. Els patrons tenen un estructura matemàtica. • •
3. 2. 2. ELS PATRONS A L’ARQUITECTURA. En arquitectura, els
motius es repeteixen de diverses maneres per formar patrons.
La majoria simplement, estructures com ara les finestres, es
poden repetir horitzontal i verticalment. Els arquitectes poden
utilitzar i repetir elements decoratius i estructurals, com columnes o llindes. Les repeticions no necessiten ser idèntiques, per
exemple, els temples del sud de l’Índia tenen una forma més o
menys piramidal, on els elements de repetició es representen en
un fractal. • •
3. 2. 3. ELS PATRONS A L’ART. A les arts visuals, el patró consisteix en la regularitat que d’alguna manera organitza superfícies
o estructures d’una manera consistent. Un model artístic pot ser
una forma de repetició en una pintura, un dibuix, una tapisseria,
una ceràmica de rajoles o una catifa. • • •
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http://ferland4.blogcindario.com/2008/01/00837-patterns-para-adobe-photoshop.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pattern

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fractal

73

PATRONS A LA NATURA. FRACTALS.

PLANTA DE GIRA-SOL (Helianthus annuus)

Ondulació de les dunes del desert

PLANTA D’ÀLOE VERA (Aloe polyphylla phyllotaxis)
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http://www.hdwallpapersinn.com/fractal-flower-hd-wallpapers.html

http://ciberneticon.com/caos/
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PATRONS A L’ARQUITECTURA

Patró artificial de 117 finestres en un centre comercial a Lisboa
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Fractal estructural del temple de Virupaksha (Hampi)

Patrons visuals utilitzats per a la decoració

http://lalocuramasintima.mforos.com/1241372/6511863-patterns-para-photoshop-38-motivos/

http://www.taringa.net/posts/downloads/988850/Patterns-para-Photoshop.html

77

3. 3. SISTEMA

Sistema d’organització de colors: ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

78

Un sistema és qualsevol conjunt d’elements en interacció. També s’entén com sistema un grup de parts en interacció que funcionen com un tot i que és distingible del seu entorn a través
d’uns límits o fronteres reconegudes. L’objectiu d’un sistema
d’organització és aconseguir que tots els usuaris arribin, amb
coherència, a solucionar-ho intuïtivament. • Un sistema d’organització és l’estructura que s’estableix per administrar 5 elements clau a la nostra vida: • 1. L’espai. Es refereix a l’espai
en què vivim i treballem. Això inclou objectes com ara l’edifici
i les habitacions, els mobles i els elements de disseny interior
com el color i la llum. • 2. Les COSES. En aquest cas, es refereix als nostres béns portables. Les coses que tenim i fem servir,
aquelles que són importants per a nosaltres. Són els ítems que
d’alguna manera administrem ja que entren i surten del nostre
espai. • 3. La informació. La informació entesa en un sentit
ampli: des de les dades fins al que sabem i els temes sobre els
quals volem aprendre. • 4. EL TEMPS. La nostra agenda. La
manera de la qual utilitzem el nostre temps (o a quines coses li
assignem temps, tant en el nostre dia a dia com a la nostra vida)
determina el que aconseguim. • 5. LES RELACIONS. La forma
en què interactuem amb les persones que són importants per a
nosaltres. Les nostres eleccions organitzatives afecten la nostra
família i amics a tots els nivells, i viceversa. • •

Sistema d’organització de colors: contenidors de residus de barcelona

Sistema d’organització de colors: càpsules de café nespresso

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sistema

http://www.organizartemagazine.com/que-es-un-sistema-de-organizacion/

http://www.bcn.cat

http://www.tmb.cat
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3. 3. 1. SISTEMA SINGLE. És un projecte experimental, de Carlos
Bermúdez Espinosa, amb un perfil especulatiu que investiga la
possibilitat d’allunyar-se dels prejudicis visuals i les representacions figuratives a l’univers gràfic de la música. • Partint de la
cita de Joseph Müller Brockmann, «La música és invisible i per
tant cal buscar la seva representació de l’abstracció», Bermúdez proposa crear un sistema gràfic de classificació de la música basat en les seves característiques, mitjançant un llenguatge
abstracte i geomètric. Aquest sistema està composat per 56
característiques agrupades en 6 paràmetres, ofereix un ventall
de més de 3.500.000 combinacions. El mètode d’ús consisteix
en combinar les característiques d’una cançó representades
gràficament (color, textura i forma) per formar una imatge que
reflecteix l’essència d’aquesta música. • Per promoure aquest
sistema i posar en pràctica aquesta investigació gràfica i teòrica
neix Single®, una marca dedicada a la comercialització de cançons soltes en format físic a un preu molt assequible, recuperant
així el fetitxisme del col·leccionisme de la música. L’embalatge
reflecteix la filosofia de Single® gràcies al baix cost de la seva
producció i la utilització del sistema com a portada, permetent
així la seva fàcil identificació i la seva posterior classificació. • •
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http://www.eina.edu/es/projectes/tfg/2011/sistema-single/50f83c72bbca5d8a2f00001e
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3. 4. Música

La música és el so, en combinacions melòdiques o harmòniques,
bé produït per la veu o per un instrument. • •
3. 4. 1. TEXTURA MUSICAL. És la forma en què els materials
melòdics, rítmics i harmònics es combinen en una composició,
determinant així la qualitat sonora global d’una peça. Adopta
la forma de relacionar les diverses veus que intervenen en una
peça musical (entenent com veus diverses línies melòdiques simultànies, siguin vocals o instrumentals). • Sovint la textura es
descriu en termes d’amplitud entre les altures més greus i més
agudes, es diferencien en funció del nombre de veus o parts així
com de la relació entre aquestes veus. La textura d’una peça es
pot veure afectada pel nombre de les parts que sonen alhora, el

FIGURA 1
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La simfonia del professor Holland, 1995.

timbre dels instruments musicals o veus que interpreten aquestes parts, l’harmonia, el tempo i els ritmes utilitzats. • Els tipus
de textura es classifiquen en funció del nombre i la relació de les
veus, s’analitzen i es determinen a través dels elements bàsics de
la textura: la melodia primària, la melodia secundària, la melodia
paral·lela de suport, el suport estàtic, suport harmònic, el suport
rítmic i el suport harmònic i rítmic. • A la Figura 1 trobem que
les línies del pentagrama estan enllaçades per línies verticals.
Això vol dir que són veus (instruments) que sonen alhora. • •
3. 4. 2. TEMPO MUSICAL. El tempo (paraula italiana que significa “temps”) és el moviment o aire que, en terminologia musical,
fan referència a la velocitat amb què s’ha d’executar una peça
musical. A les partitures d’una obra el tempo se sol representar
a l’inici de la peça sobre del pentagrama. • Al llarg de la història

FIGURA 2

http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_(música)

http://es.wikipedia.org/wiki/Tempo_musical
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de la música occidental van sorgir dues formes d’indicar el tempo. Fins a la invenció del metrònom s’empraven determinades
paraules com errant, allegro, etcètera, que aportaven una idea
subjectiva de la velocitat de la peça i alhora aportaven informació sobre el caràcter o l’expressió que calia donar a la música. La
invenció del metrònom va aportar major precisió i va donar lloc
a les indicacions metronòmiques. Se sol indicar en pulsacions
per minut (ppm), abreujat més sovint com bpm (beats per minute). Això significa que una figura determinada (per exemple, una
negra o corxera) s’estableix com pols i la indicació vol dir que
ha de ser executat un determinat nombre de polsos per minut.
Com més gran és el tempo, més gran és el nombre de polsos per
minut que s’han de tocar i, per tant, més ràpidament s’ha d’interpretar la peça. Cada figura musical (una negra o una blanca)
no té una durada específica i fixa en segons, sinó que depèn del
tempo. • A la Figura 2 (pàgina 83) es pot observar l’inici de la
partitura Sonata K. 331, de Mozart, amb dos tipus d’indicació de
tempo. Andante grazioso inclou l’adjectiu graciós per concretar el caràcter. La indicació metronòmica precisa que cal tocar
120 corxeres per minut, és a dir, 2 per segon. • INDICADORS
DE TEMPO. Larghissimo: extremadament lent (menys de 20
ppm); usat en rares ocasions. • Largo: molt lent (20 ppm). •
Lento moderato. • Lento: lent (40-60 ppm). Grave: lent
i solemne (≈40 ppm). • Larghetto: més o menys lent (60-66
ppm). • Adagio: lent i majestuós (66-76 ppm), per Clementi,
el moviment més llarg no era el largo sinó el adagi. • Adagietto: una mica menys lent que l’adagi (70-80 ppm); poc usat.
• Tranquillo: tranquil. • Tranquillamente. • Afettuoso: (72 ppm). • Andante: al pas, tranquil, una mica vivaç
(76-108 ppm). • Andante moderato: amb una mica més de
celeritat que el andante. • Andantino: més viu que l’andante
moderato, però, per a alguns significa menys viu que l’andante.
• Moderato espressivo. • Moderato: moderat (80-108

ppm). • Allegretto grazioso. • Allegretto: una mica
animat, però, en algunes peces es toca com allegro i en altres
com andante. • Allegro moderato. • Allegro: animat i
ràpid (110-168 ppm). • Vivace: vivaç. • Vivo: ràpid i vivaç. •
Allegrissimo: més ràpid que l’allegro, poc usat. • Presto:
molt ràpid (168-200 ppm). • Vivacissimo: més ràpid que el
vivace; poc usat. • Vivacissimamente. • Prestissimo: molt
ràpid (més de 200 ppm). • Allegro prestissimo con fuoco: extremadament ràpid (més de 240 ppm). • •

http://www.guitarristas.info/foros/cancion-medio-tiempo/150319

http://es.wikipedia.org/wiki/Tempo_musical
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3. 4. 3. TIPOLOGIES D’ESCALES MUSICALS. Es diu escala musical a la successió de sons constitutius d’un sistema (tonalitat)
que se succeeixen regularment en sentit ascendent o descendent, i tots ells en relació amb una nota que dóna nom a l’escala,
o tònica. • 1. DIATÒNICA. El model d’escala diatònica és el més
conegut i el més “natural” audioperceptivament, almenys des
de la sensibilitat occidental. Compost de 8 sons (en conjunt
anomenats “octava”), aquest model s’evidencia esquemàtica-

ment amb el patró que mostren les tecles blanques del piano
saltant les tecles negres, per exemple: seguint la seqüència dore-mi~fa-sol-la-si~do. • 2. CROMÀTICA. És la successió dels
dotze semitons continguts en una octava, dels quals set són naturals i cinc alterats (com es pot veure al piano: set tecles blan-

86

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_musical

http://malaquita.com.co/instrumentos.php

ques i cinc negres), el que fa necessari l’ús de l’enarmonia. En el
dodecafonisme aquesta escala s’utilitza de manera que sigui
impossible reconèixer una tònica. • 3. PENTATÒNICA. Són les
escales més simples i les més utilitzades en música com el Blues, el Heavy Metal i el Rock. Només tenen cinc notes, separades
per intervals de segona major o tercera menor, sense poder haver dos intervals de tercera major junts. No han de ser confoses
amb les escales pentáfones, que també tenen cinc sons, però

amb intervals qualsevol. N’hi ha només de model major i menor,
doncs seria molt difícil de diferenciar escoltant cinc notes en
comptes de set, entre altres escales menors com la dòrica, la
frígia i la lòcria, o entre altres escales majors com la brega i la
mixolídia. • 4. DE BLUES. L’escala de blues és la que se sol
emprar en el Rock modern. Consisteix en una escala pentatònica menor a la qual se li afegeix una cinquena disminuïda o quarta augmentada com a nota de pas (blue note). És també freqüent afegir altres dues notes de pas: la tercera major i la setena
més gran. L’escala de Blues hexatónica (de sis notes) consisteix
d’una escala pentatònica menor a la qual se li agrega una quarta

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_blues

http://ruedaarmonica.com/14.php

87

S’elimina el centre tonal (l’acord de tònica) i les relacions jeràrquiques entre aquest i la resta dels acords. Utilització de l’escala
cromàtica (per semitons) i abandonament de l’escala diatònica
per compondre. Es consideren iguals els dotze sons de l’escala
cromàtica i s’usen, per tant, amb total llibertat i sense les regles
que van dominar durant tres segles (XVII a XIX); es parla d’una
autèntica “democràcia sonora”. Sensació sonora de tensió, aspresa, motivada per l’absència de punts de suport harmònic
(acords de tònica i dominant) en els finals de les frases musicals
i utilització d’acords dissonants.. • 6. RELATIVA. L’escala relatiaugmentada o una cinquena disminuïda. Una característica important d’aquesta l’escala és l’ús de notes de Blues, però, com
les notes de Blues es consideren inflexions alternatives, les escales de Blues no entren en la definició d’escala. La concepció
heptatònica (de set notes) de l’escala de Blues és una escala
diatònica (una escala major) amb la tercera bemoll, la cinquena
i la setena. Aquesta pràctica del blues deriva de «la conjunció de
les escales africanes i les escales diatòniques occidentals». •
5. ENIGMÀTICA (Escala ATONAL). L’escala enigmàtica és la que
consta de set notes i aquesta estructura. És una escala atonal.
Qualsevol nota pot servir com a punt de partida per a l’escala
enigmàtica. Les seves característiques del sistema atonal són:
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va fa al·lusió a una escala major íntimament relacionada amb
una escala menor. Es tracta d’una escala major que comparteix
amb una altra menor la mateixa armadura de clau, és a dir, les
mateixes alteracions. • 7. Mode JÒNIC (Escala MAJOR). L’es-

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090417190831AAaR4qT
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cala o mode jònic és la que regeix el model d’escala major. Es
caracteritza per tenir un semitò entre la tercera i la quarta, i entre la setena i la tònica. L’escala sense alteracions es construeix
començant en la nota do. Aquesta és una escala major, ja que la
tercera des de la tònica és una tercera major. • 8. Mode DÒRIC
(Escala MENOR). L’escala o mode dòric és una escala menor,
amb la diferència que té una sisena major en comptes de menor.
Els seus semitons se situen entre el segon i el tercer grau, així

grega distingia tres gèneres d’escales: En el gènere diatònic la
intervàlica descendent de cada tetracordo és to-to-semitò; en el
gènere cromàtic la intervàlica descendent de cada tetracordo
és tercera menor-semitò-semitò; en el gènere enharmònic la intervàlica descendent de cada tetracordo és tercera-quart de toquart de to. • El mode frigi modern o mode de mi, per contra,
és una escala diatònica estricta que pot formar-se de manera
senzilla a partir les tecles blanques del piano de mi a mi, així
com qualsevol transposició del seu patró d’intervals ascendent.
A la música moderna occidental des del segle XVIII d’ara endavant, el mode frigi es relaciona amb l’escala menor natural, també coneguda com a mode eòlic. Si bé, l’escala frígia es diferencia en el seu segon grau que és un semitò més baix que el de
l’escala eòlica. El mode frigi construït sobre mi o mi frigi pot ser
alterat amb els corresponents graus tonals dels modes major i

com entre el sisè i el setè. L’escala sense alteracions es construeix començant en la nota re. És una escala menor perquè en
mesurar la tercera des de la tònica és una tercera menor. • 9-10.
MODE FRIGI (Escala HARMÒNICA MENOR) L’escala o mode frigi és una escala menor, amb la diferència que té una segona
menor en comptes de major. Els seus semitons se situen entre el
primer grau i el segon, i entre el cinquè i el sisè. L’escala sense
alteracions es construeix començant en mi. És una escala menor
perquè en mesurar la tercera des de la tònica és una tercera
menor. La frígia dominant també es coneix com escala harmònica menor o escala gitana espanyola, perquè recorda a les escales que es poden trobar amb el flamenc. • La teoria musical
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menor actuals per generar el mode frigi. • 11-12. MODE LIDI.
L’escala o mode lidi és una escala major, amb la diferència que
té una quarta augmentada en comptes d’una quarta justa. Es
caracteritza per tenir un semitò entre el quart i el cinquè grau,
així com entre el setè i el vuitè. L’escala sense alteracions co-
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mença a la nota fa. És una escala major perquè la tercera des de
la tònica és una tercera major. • 13-14. MODE MIXOLIDI. L’escala o mode mixolidi és una escala major amb la diferència de tenir una setena menor en comptes d’una major. És la més coneguda de les escales gregorianes després de la major (jònica) i la
menor (eòlica). Es caracteritza per tenir un semitò entre la tercera i la quarta, i entre la sisena i la setena. L’escala sense alteracions es construeix començant en la nota sol. És una escala
major, doncs la tercera des de la tònica és una tercera major. •

15-16. Mode Eòlic (Escala MENOR NATURAL). L’escala o
mode eòlic és el que regeix el model d’escala menor. Els seus
semitons se situen entre el segon i tercer grau, així com entre el
cinquè i el sisè. L’escala sense alteracions es construeix començant en la. És una escala menor perquè en mesurar la tercera des
de la tònica és una tercera menor. • El mode eòlic grec, segons
els atenesos, és el novè mode de la música grega (desconeguda
a l’actualitat) era el preferit a Eòlia, per això li deien el mode eòlic. Durant l’Edat Mitjana se li va adjudicar aquest nom a la manera sobre la nota la, format amb l’estructura de l’escala natural
(sense alteracions) començant per la. Els dos semitons dels modes gregorians estan entre la segona i la tercera menor, i entre la
cinquena (o dominant) i la sisena, donant lloc al que des del
Barroc s’anomena escala menor “antiga” (en contraposició a la

http://somostodosum.ig.com.br/conteudo/c.asp?id=10807
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“escala menor harmònica” i la “escala menor melòdica”). • A
l’actualitat se li denomina mode eòlic modern o escala menor
natural si està sent usada dins d’un context de música modal o
tonal respectivament. Dins del context tonal se sol utilitzar de
manera excepcional i té major utilitat teòrica. La tradició musical
occidental normalment ha utilitzat aquesta escala introduint una
variació per complir amb els principis de la música tonal. Atès
que l’acord que es forma sobre el cinquè grau de l’escala menor
natural és menor, històricament s’ha alterat la tercera d’aquest
acord perquè la cadència VI soni més conclusiva, és a dir que es
generi la tensió i resolució pròpia de la música tonal. Això ens
dóna com a resultat l’anomenada escala menor harmònica o
també l’escala menor melòdica. La correspondència entre escala menor i major ve donada per un to i mig d’una respecte de

l’altra. • 17. Mode LÒCRIO (Escala MAJOR NATURAL). L’escala
o mode lòcrio és una escala menor amb la diferència de tenir
una segona menor en comptes de major i una cinquena disminuïda en lloc d’una cinquena justa. Els seus semitons se situen entre la tònica i el segon grau, així com entre el quart i el cinquè.
L’escala sense alteracions comença en si. És una escala disminuïda perquè en mesurar la cinquena des de la tònica es tracta
d’una cinquena disminuïda. És l’escala més inestable de totes,
perquè a més la següent tercera després de la menor també és
menor, el que dóna lloc a un acord disminuït (la setena és menor). • Aquest mode té la nota final en si i el seu ambitus va des
d’aquesta nota a l’octava superior, i per tant amb semitons entre
els graus primer i segon; així com entre el quart i cinquè. La final,
com el seu nom indica, és la nota en què eventualment s’assenta
el cant, i correspon a la tònica en la música tonal. El to de recitació és la nota del voltant de la qual se centra la melodia principalment, la mitjançant rep el seu nom per la seva posició entre
el to final i el de recitació, i la participant és una nota auxiliar,
generalment adjacent a la mitjançant als modes autèntics i, en
les formes plagals, coincident amb el to de recitació del mode
autèntic corresponent. • •

http://atomoybit.blogspot.com.es/2010/03/el-poder-de-la-escala-pentatonica.html

http://riie.com.uy/?a=42540

http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_locrio

95

3. 4. 4. LECTURA: “EL LENGUAJE MUSIVISUAL”. La raó principal d’incloure aquest llibre a la investigació del projecte, és la
relació que té amb la música i la imatge. L’autor, Alejandro Roman, anomena aquest llenguatge propi entre música-imatge
“llenguatge musivisual”. El llibre indaga en el significat de l’experiència musical i la comunicació en la música audiovisual.
Analitza també continguts extramusicals decoratius (el color, les
formes, l’espai o el moviment) i psicològics i connotatius (narració i dramatisme). El contingut es centra en l’estudi de la música
cinematogràfica ja que el cinema és una part molt important al
llenguatge audiovisual. • SEMIÒTICA. El llibre parla sobre les
relacions semàntiques entre la música i la imatge. La música és
un sistema de comunicació i, per tant, pertany a un sistema semiòtic. El problema de la semiòtica de la música és que es basa
en codis no lingüístics, de manera que és molt complicat interpretar el seu llenguatge de signes. Gran part dels signes semàntics musicals es basen en elements que apareixen en totes les
cultures, en la cultura actual contemporània, dominada per allò
visual, la interacció entre les arts visuals i la música pot ser un
terreny fèrtil per a l’experimentació. La música es basa en la
cultura, per tant, no és universal. La semiòtica musical és un dels
aspectes més problemàtics de l’estètica artística, a causa del caràcter abstracte de la música, de manera que indagant en les
relacions música-imatge es poden extreure conclusions per
aprofundir en el coneixement del significat musical i l’estètica
musivisual. • OBJECTIVITAT-SUBJECTIVITAT. La dificultat de
l’estudi del significat de la música és la interpretació pel receptor d’aquest significat, el qual sempre és subjectiu, atès que depèn de múltiples factors: culturals, personals, circumstancials, ...
La música audiovisual, per tant, guanya objectivitat al interaccionar amb el món de la imatge. La relació música-imatge es desenvolupa en una aportació de dos sentits (imatge=objectivitat, música=subjectivitat), quan guanya una perd l’altra, i
viceversa. El prestigiós realitzador cinematogràfic Pudovkin,
deia: «La música expressa l’apreciació subjectiva de l’objectivitat
del film.» La música aporta a la imatge allò universal, col·lectiu,
subjectiu, immaterial i inconcret, una mica del que no té. • La
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percepció és una voluntat conscient, per contra, els sentiments
es creen mitjançant un procés fisiològic no controlable per la
consciència. El filòsof alemany Schopenhauer deia que l’analogia descoberta pel compositor entre la música i la imatge ha
d’haver sorgit pel coneixement immediat de l’essència del món,
sense que la seva raó tingui consciència d’això. • multidisciplinarietat. La relació de simbiosi que hi ha entre la música i
la imatge crea una dependència recíproca que estableix un resultat audiovisual final coherent. El significat final d’aquesta unió
és diferent al mostrat per ambdós elements per separat. A la
majoria dels casos, la música cinematogràfica no pot funcionar
per si sola perquè sense imatges no pot funcionar de manera
autònoma. La música-imatge és la multidisciplinarietat, o el
que és el mateix, l’obra d’art total com a procés comunicatiu. •
SINESTÈSIA. La música és un catalitzador de riques experiències sinestèsiques. El text musical pot funcionar com una descripció sinestèsica d’aspectes plàstics, motors o d’altres sentits.
El significat musical, pel que fa a la imatge, ve determinat per
multitud d’aspectes que afecten tant al contingut semàntic com
al purament estètic. El crític de cinema nord-americà Nöel Burch
feia al·lusió a la sinestèsia amb aquestes paraules: «Un so evoca
sempre una imatge, una imatge mai evoca un so». • Segons
Rafael Beltran, compositor espanyol, hi ha d’haver una relació
rítmica entre la imatge i la música encara que sigui de manera
indirecta a partir del sentit del conjunt. Les similituds entre la
música i el cinema són allò mètric, tonal, rítmic i harmònic. • «A
la cultura occidental, [...] els sons es caracteritzen respecte a la
mida (grans o petits), al color (lluminosos o obscurs), a la posició
(aguts o greus) i a la qualitat (aspres o uniformes, aristats o arrodonits)», paraules del compositor i filòsof Leonard B. Meyer. •
KANDINSKY. L’important teòric i pintor abstracte rus està molt
present en aquest llibre. Segons Kandinsky, la música aporta
profunditat, espiritualitat, completant el món representat per les
arts plàstiques; aquesta espiritualitat de l’art, aquesta musicali-

tat està a tota obra artística a tota obra realment profunda. La
imatge és racional i conscient, mentre que la música és irracional i inconscient. • Kandinsky va fer múltiples aportacions a
l’àmbit del color en la imatge i el significat dels colors. Arriba a
la conclusió de que els efectes del receptor de la imatge són
principalment dos: efecte físic (fascinació per la bellesa i qualitats del color), i efecte psicològic (la força del color produeix
una sensació anímica, és a dir, impressiona l’ànima). Les associacions psicològiques produïdes entre els colors i altres percepcions dels sentits arriben a produir fenòmens de sinestèsia, de
manera que el color pot influir en el cos humà, donada la seva
enorme força, sent (en principi) el seu efecte purament natural.
Cada color conté i representa una sèrie de significacions assumides per tot receptor, tret d’algunes variants culturals en algunes regions geogràfiques determinades. Així, a Occident el color
de dol és el negre, mentre que en certes comunitats orientals es
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tracta, per contra, del blanc. • Per Kandinsky els colors tenen
els següents significats: El NEGRE representa la mort, el misteri, el sinistre, però també és emprat com un color elegant i
que pot representar el poder; el BLANC, per contra, és la llum,
la pau, la puresa, el naixement, però també pot aparèixer com
distant i fred; el GRIS és un color neutre que pot reflectir avorriment, moderació i, fins i tot, remetre al passat o a la vellesa; el
BLAU representa la confiança, la noblesa, la infinitud del cel i el
mar. És un color serè, tranquil, pur, però quan es tracta d’un blau
clar, es fa més contemplatiu, malenconiós i trist (d’aquí el terme
en anglès Blues per catalogar aquest gènere musical popular
nord-americà, tan carregat de sentiments nostàlgics i malenconiosos); el GROC és un color alegre, representa tant la jovialitat
com l’opulència, però, pot donar pas a connotacions negatives
com la covardia, la traïció o l’egoisme, mala sort; el VERMELL
és el color de la vitalitat, la sang i el cor, de la casta i l’heroisme,
però també indicador del perill; el VERD és l’esperança, la vegetació i la natura, representa la fertilitat i la joventut que pot donar lloc a la inexperiència, però, a la seva faceta negativa, pot
indicar decadència i gelosia; el TARONJA com el groc, és extravertit i molt visible en la foscor; el MARRÓ és la terra, el Sol, allò
carnal. Representa la tardor, la tradició, la noblesa, però, igualment, el vigor i la intimitat; el VIOLETA representa el luxe i l’ostentació, l’elegància, però, també pot indicar misèria i engany. •
La teoria del color de Kandinsky tenia una correspondència amb
els timbres dels instruments. BLAU = Teclat; BLAU FOSC
= Baix; VERMELL FRED = Tons aguts; VERMELL CINABRI =
Redoble de tambor; VERMELL = Guitarra (calent i agressiu);
MARRÓ TERRA = Guitarra amb distorsió (colors aspres). • Correspondència color-forma (onda sonora). VERMELL = Dent
de serra; BLAU = Sinuós; VIOLETA = Quadrat. • Correspondència NOTA-formA. AGUT = Línies fines; Greu = Línies amples. •
Kandinsky estava considerat com un possible sinestèsic, i va ser
el precursor de l’abstracció en la pintura. Tenint en compte la

seva teoria del color i l’abstracció, i tot el que s’ha plantejat prèviament, proposo la següent reflexió: els grafismes (analogies
de la música) d’aquest projecte haurien de ser abstractes perquè quanta més abstracció hi hagi la música serà més connotativa, psíquica i interna. L’abstracció dels grafismes expressarien l’apreciació subjectiva de l’objectivitat de la música. Existeix
la classificació de Música Abstracta-Pura (Absoluta). • ASSOCIACIONS I CONNOTACIONS DE LA MÚSICA. La informació
que detallaré a continuació és la més rellevant del llibre d’Alejandro Román, ja que descriu els estats anímics, físics i culturals
(codis occidentals) de la teoria de la música. Per tant, a continuació determinaré les associacions i connotacions dels nivells i
subnivells que plantejo pel sistema a desenvolupar d’aquest
projecte. •
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NIVELL 1: FREQÜÈNCIA. Veu
El cant és la veu de la música, el cant és la vibració (el so és una
vibració que es transmet que un mitjà).
1. 1. NOTES GREUS: Lent, relaxació, tristesa. Aflicció: desesperança, torbació, pena, penediment, desànim. Masculí, gran. Confusió, foscor, terbolesa, ...
1. 2. NOTES MITJANES: Bondat: tranquil·litat, alegria, cordialitat,
pietat, humilitat, amor, compassió, indulgència, ...
1. 3. NOTES AGUDES: Ràpid. Petit. Tensió, feridor, femení, ...

Fotografia: Dani Alonso (2012)
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NIVELL 2: RITME. Bateria
El ritme és un sentiment corporal, és el batec del cor. La bateria
és potència i tessitura. La caixa és marcialitat i bel·licositat. Els
plats transmeten brillantor i grandiositat. El gong connota majestuositat, exotisme i misteri.
2. 1. RITME LENT: Greu. Apatia, somnolència, tranquil·litat, apacibilitat. Silenci, poca activitat rítmica. Tristesa, malenconia. Calma, relaxació, descans. Meditació, reflexió, tendresa. Intimitat,
concentració, ...
2. 2. MIG TEMPS: Normalitat, constància, equilibri. Grandesa: valor,
honor, orgull, esperança, ànima, esperit, disposició d’ànim, passió, ...
2. 3. RITME RÀPID: Agut. Nerviosisme, optimisme, alegria, còlera,
ira. Agitació, perill, dinamisme. Felicitat, agilitat, rapidesa. Eufòria,
excitació. Sobresalt, acció, activitat. Passió, ...

102

3. 2. ESCALA MAJOR (MODE JÒNIC): Conceptes oberts o brillants (lluminositat): felicitat, optimisme, patriotisme, amistat. La
gràcia. Estable, tranquil, afable, content. Normalitat, satisfacció.
Grandesa: valor, honor, orgull, esperança, ànima, esperit, disposició d’ànim, passió, ...
3. 3. ESCALA HARMÒNICA MENOR (MODE FRIGI): Misteriós,
exòtic, evocador, espaiat, psicodèlic. Món àrab, flamenc. Incertesa, inestable, suspens, ...
3. 4. ESCALA PENTATÒNICA: Àsia, relaxant, tranquil·litzant,
agradable, satisfactori, ...
3. 5. ESCALA CROMÀTICA: Queixa, plors, lament, nerviosisme,
desconsolat, ...
3. 6. ESCALA ENIGMÀTICA (ATONAL): Grau màxim d’abstracció, terror. Tensió, moviment. Maldat: irreverència, ingratitud,
vilesa, enveja, gelosia, crueltat, menyspreu. Fred, artificial. Desequilibri, son, malaltís, demoníac. Estranyesa, angoixa, “alguna
cosa passa”. Desconegut, abstracte, expressionisme. Ira, irritació, còlera, ...

NIVELL 3: ESCALES. Instruments de corda
Els instruments de corda són excelsos (d’elevada importància) i
apol·linis (aposto, bell, equilibrat i coherent). Connoten elegància i expressivitat terrenal.
3. 1. ESCALA MENOR (MODE DÒRIC): Conceptes tancats o foscos (ombrívol): tristesa, aflicció, malenconia, nostàlgia, enyorança, gravetat. Afecte, incertesa. Entristit, incert, pensatiu,
preocupat. Aflicció: desesperança, torbació, pena, penediment,
desànim. Sofriment, angoixa. Amarg, ...

NIVELL 4: COMPASSOS. Tots els músics
4. 1. Compàs d’amalgama (PROGRESSIUS: 5/4, 7/8, …): Sofisticació, irregularitat. Ironia, sarcasme, ...
COMPÀS 4/4: Terrenal, dansa a terra. Estil clàssic, Rock, Pop, ...
COMPÀS 3/4: Més elevat, espiritual. A l’aire. Vals, inuetto, ...
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NIVELL 5: SILENCI. Qualsevol músic
5. 1. SILENCI: Negre. Espai, nit, quietud, drama, infinitud, univers,
pensament, reflexió, mort, ...
«És veritat que les diferències nacionals imprimeixen un segell
diferencial als productes de l’art; per exemple, negre dol nosaltres i blanc dol els xinesos. No és possible aconseguir major
oposició pel que fa al sentiment dels colors: els conceptes blanc
i negre, com oposats i amb un sentit precís, són entre tan socorreguts com del cel i terra. Pot descobrir-se, però, una afinitat
molt arrelada, encara que latent, entre els dos colors oposats:
tots dos signifiquen silenci.»
Vasili Kandinski
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de la imatge, ... • L’audiovisual és un relat d’estructura dramàtica. L’estructura dramàtica fa referència a com són representades les accions en el relat depenent de la seva intensitat emocional, i determinades per les tres seccions principals en què
es divideix: plantejament, nus i desenllaç. • APLICACIONS.
Existeixen varies aplicacions de reproducció musical amb interpretació visual com Windows Media Player, iTunes, Winamp,
Musicmatch Jukebox, ... Per altre banda, ja es parla de possibles
aplicacions futures al cinema amb la interacció d’altres sentits:
audiovisuals amb olors i sabors. • El significat de la música
produeix emocions i afectes. En aquest procés és fonamental la
participació, tant activa (conscient) com passiva (inconscient)
de la subjectivitat de l’espectador. • •

• ESPACIALITAT DE LA MÚSICA. Un altre factor interessant del
llibre és la descripció emocional dels diferents tipus de plans
que s’utilitzen en aplicacions audiovisuals. Aquestes dades seran d’utilitat quan arribi el moment de dissenyar l’storyboard del
videoclip del projecte. A continuació es detallen les connotacions de cadascun d’aquests recursos. • PLA GENERAL = descriptiu, introductori, situa l’acció, després d’aquest pla sol venir
el pla mitjà, ... • PLA MIG = narratiu, plena acció, defineix el
personatge i els que estan al seu voltant, ... • PRIMER PLA =
expressivitat, dramatisme, tensió, colors freds (blau, verd, ...) •
PROFUNDITAT DE CAMP = destaca amb claredat els objectes

INTERPRETACIÓ VISUAL DE DIVERSOS REPRODUCTORS DE MÚSICA
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3. 4. 5. LECTURA: “SEMIÓTICA DE LA MÚSICA VOCAL”. En un
principi es va triar la lectura d’aquest llibre amb la perspectiva
de que el contingut aniria enfocat a la música vocal com a instrument, i que l’autor analitzaria dades semiòtiques musicals
des del punt de vista connotatiu. Això hauria sigut el més interessant per ajudar a resoldre les necessitats d’aquests projecte,
ja que quan arribi l’hora de traduir gràficament els subnivells del
sistema que proposo s’hauran d’associar sensacions i afinitats
musicals. Malauradament aquestes expectatives no es van manifestar, degut a que Juan Miguel González Martínez (autor del
llibre) li dóna molta importància al concepte de text i literatura
en música vocal, cosa que no interessa gaire per a la proposta
del meu projecte. Tot i això, he pogut prendre algunes notes
interessants que mai està de més conèixer. • SEMIÒTICA. La
semiòtica és una ciència descriptiva que ens pot desxifrar les
múltiples interpretacions possibles dels signes (ja siguin verbals, gestuals/corporals/facials, de sons, d’imatge o musicals),
així com també ens pot dir quina d’aquestes interpretacions és
la més afavorida en el seu context, peça fonamental per a la
seva deducció. La semiòtica és una disciplina bàsica a qualsevol
sector i, si s’estudia atentament, pot desenvolupar en nosaltres
una garantia de coneixement en àmbits culturals, sociològics,
polítics i professionals. L’observació i posterior reflexió de tots
els codis i signes desplegarà en la nostra persona una valuosa
consciència semiòtica. • L’autor fa ús de la paraula heterosemiosis, és a dir, l’activitat semiòtica de varis sistemes de signes.
També estudia el concepte semiòtic de l’obra d’art musical poètica, estètica, ideològica, ... és a dir, la lletra, el text, el so, la
gramàtica, ... La percepció musical del receptor ve determinada
pel patrimoni cognoscitiu i pels models de cultura. Generalment la descripció científica no coincideix amb la realitat del
receptor. • MÚSICA I LLETRA. L’autor es planteja el caràcter
de la relació música-paraula, són dos sistemes (musical i verbal) que es desenvolupen independentment l’un de l’altre, però
amb interacció recíproca. El text literari no és només literatura,
106

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Juan Miguel - “Semiótica de la música vocal”

Ediciones de la univesidad de Murcia, 2007

107

108

sinó també música. Hi ha una paradoxa a la semiòtica de la llengua, ja que aquesta es bloqueja pel concepte mateix que l’ha
creat. • González Martínez també utilitza la paraula onomasiologia, és a dir, la branca de la lexicologia que estudia la relació
que va des del significant, partint des d’un concepte existent en
la realitat, al significat (abstracte o concret). El llenguatge és un
sistema de significants (paraules) i significats (el que vol dir).
Aquest sistema de signes és convencional i arbitrari. Com ja s’ha
comentat prèviament, els significants són creats per a la nostra
societat, procedeixen de la relació entre el signe i els altres signes que els envolta. • Mozart opinava que la lletra tenia que ser
la obedient filla de la música i que la bona música permet que
els pitjors textos deixin de passar per tals. Beethoven afirmava
que la música i la lletra eren la mateixa cosa. Per a Stravinsky
quan la lletra es combina amb la música perd una part de les
relacions rítmiques i sonores que prevalen quan només és llenguatge. Segons Stravinsky, «[...] posar música a una lletra és una
descripció limitada i pejorativa que, sens dubte, està tan allunyada del que volia dir Beethoven com del que vull dir jo.» • El
significat de la música vocal ho determina un interval de notes
(agrupacions, figures, ...), ja que una nota sola no forma part de
cap unitat. Hem de prestar atenció, no als detalls mínims de les
obres, sinó a les obres mateixes que es configuren com un tot
amb un sentit unitari coherent. • SO. Les quatre qualitats físiques del so que tradicionalment es consideren fonamentals des
del punt de vista de la notació són: alçada, intensitat, timbre i
durada. L’escriptura s’associa amb l’alçada i la durada de la nota.
Les altres dues, intensitat i timbre, equivalents en certa manera
als trets de les llengües naturals, no tenen un valor distintiu en la
definició de les unitats mínimes. • El compositor belga Henri
Pousseur afirmava: «[...] cada estructura sonora, cada so ens explica tota una petita història, la qual està en relació de dependència o de homeomòrfia amb moltes altres històries que podem observar en altres nivells o en altres plans de la realitat.»

• PSICOLOGIA DE LA GESTALT. Molts continguts del llibre de
González Martínez es basen en fonaments de la psicologia de la
Gestalt. La teoria psicològica de la Gestalt estudia els mecanismes perceptius visuals relatius a la proximitat, bona continuació, similitud i moviment comú d’un grup de elements en relació
als altres. El discurs musico-verbal és diferència entre la veu
humana i la substància musical, és a dir, és un super-signe (concepte de la psicologia de la Gestalt). • L’autor també fa una
analogia interessant, entre música i imatge, de la relació figura
i fons de Rudolf Arnheim (“Arte y percepción visual”), també
influenciat per la psicologia de la Gestalt. Quan es parla de figura i fons en pintura, el que vindria a traduir-se en melodia i
acompanyament, o melodia i harmonia, en música, se sol pensar en un element semànticament rellevant situat en primer pla
i un entorn o segon pla constituït per elements mancats completament de sentit si s’exceptua el valor que tenen per fer ressaltar l’element fonamental mitjançant el contrast. Tanmateix,
això no ha de ser així necessàriament. Freqüentment els pintors
(Velázquez, Durero, i molts altres) juguen amb els conceptes de
figura i fons, situant l’element principal com a part del fons i invertint així el que es considera com a relació jeràrquica “natural”. Això posa de manifest la complexitat del fenomen des del
punt de vista perceptiu, i el fet de que els efectes de figura i fons
i les seves relacions poden ser intensament dinàmiques. •
DONDIS i Arnheim. Degut a que González Martínez ha donat
importància a la teoria psicològica de la Gestalt, teoria bàsica
de la comunicació visual, trobo adequat mencionar el punt de
vista dels dos pilars d’aquesta vessant: Donis A. Dondis i Rudolf
Arnheim. • Es podria dir que els dos autors descriuen el procés
de composició, de la comunicació visual, amb gaires conclusions
en comú. L’estructura més bàsica de qualsevol disseny comunicatiu la mostren amb exemples molt senzills (formes geomètriques simples) i, sobretot, remarquen en profunditat la importància de l’esquelet estructural, o com diu Dondis, constructe
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horitzontal-vertical. D’aquesta manera, el moviment que es vulgui crear amb objectes secundaris aconseguirà un equilibri pictòric sempre encertat. Per descomptat, tant Dondis com Arnheim, expliquen molts altres factors determinants per aconseguir
aquest equilibri. Per exemple, amb la asimetria també es pot
aconseguir, fins i tot de vegades és necessària utilitzar-la per
arribar a un resultat d’equilibri més dinàmic. • Els dos experts
en disseny tenen molt present la psicologia de la Gestalt, i coincideixen que ha aportat valuosos estudis i experiments en la
percepció visual. Arnheim és molt més fidel a aquesta teoria que
Dondis, podria ser degut a que tota la seva formació i carrera
professional a estat enfocada a la psicologia de l’art. • Arnheim
només dóna per vàlid un missatge visual sempre que aquest tingui equilibri pictòric, i només es pot aconseguir aquest resultat
sent objectiu, clar, precís, gens ambigu, que el públic percebi el
missatge comunicatiu amb la intenció única que hagi volgut donar-li el creador. No obstant això, Dondis pensa que l’ambigüitat
no deu ser “fosca”, com diu la Gestalt. La paraula ambigu es pot
confondre amb tensió, que és provocada per una asimetria que
crea un dinamisme difícil d’interpretar. És a dir, tota percepció
d’una imatge sintàctica passa per la subjectivitat. El missatge
es pot interpretar pel públic de moltes maneres diferents, i això
no vol dir que no comprengui l’objectiu general. • • •
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3. 5. SINESTÈSIA
La sinestèsia és una condició en la qual un tipus d’estimulació en
una modalitat sensorial evoca la sensació en una altra modalitat
sensorial diferent. És difícil d’explicar, però bàsicament, aquest
estat pot fer que un “vegi” sons, “escolti” colors, i similars. Per
aquesta raó aquest capítol està destinat al concepte de la sinestèsia, perquè, precisament, el sistema que proposo en aquest
projecte consisteix en veure la música. A continuació es desglossarà una de les lectures més rellevants d’aquesta investigació projectual: “Sinestesia. Los fundamentos teóricos, artísticos
y científicos”. • •
3. 5. 1. LECTURA: “SINESTESIA. LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS, ARTÍSTICOS Y CIENTÍFICOS”. La sinestèsia és un tema
arcà, esotèric i inusual per a la majoria de la gent però, des dels
últims 25 anys l’interès per la sinestèsia ha augmentat considerablement. Aquest llibre vol proporcionar una imatge actualitzada dels coneixements que s’han adquirits sobre la sinestèsia
en els últims dos segles. Està dirigit, sobretot, als que volen experimentar amb les seves possibles aplicacions en les arts i el
disseny. El llibre és el resultat de la col·laboració internacional
d’un elaborat grup d’estudiosos que han participat, com a mínim, en un dels Congressos de Sinestèsia: Ciències i art (2005,
2007, 2009, 2012). •
LA SINESTÈSIA AL ESPECTRE. S’entén com sinestèsia viscuda
quan es veuen formes i colors que canvien quan s’escolta música (nota-color) o quan els colors es veuen projectats en lletres o
números impresos en negre sobre blanc, o viceversa (grafema-color). Moltes vegades les persones que tenen sinestèsia
viscuda experimenten aquesta sensació involuntàriament des
de la seva infància. No obstant això, hi ha gent que els apareix la
sinestèsia quan són adults. • Hi ha diverses tècniques de neuroimatge que han objetivitzat la sinestèsia. La resposta de sines112
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tèsia comú es produeix en els colors, encara que també poden
ser formes visuals o tàctils, sons, sabors, gustos i olors. • Hi ha
dos tipus de sinestèsia: els sinestèsics aSsociadors (grafema-color, associen fortament colors amb els grafemes inductors
sense localització espacial específica) o els sinestèsics PROJECTORS (els que projecten els colors en un espai visual). També existeix la sinestèsia auditiva-visual, és a dir, la claredat o lluminositat dels colors sinestèsics produeixen notes. Els dies de la
setmana, els mesos de l’any i els estats emocionals també poden
provocar sinestèsia. Els tipus de sinestèsies més freqüents són
lletra-color, número-color, paraules-color, dies i mesos-color,
so-color, ... però, és molt menys freqüent la sinestèsia dolor-color. • Hi ha estudis que afirmen que la sinestèsia és neurologica,
és a dir, que és una patologia, i que té certa base genètica, però
la veritat és que no se sap amb certesa d’on ve ni que provoca
aquesta condició. Com té a veure amb grafemes culturals (lletres i números) la majoria dels marcs que s’han observat en la
sinestèsia provenen de les experiències de la infància. • La
SINESTÈSIA COM UN CONTINU: el monisme. Sinestèsia que
varia gradualment en força, fins i tot afecta els trets de la personalitat. Poden adquirir un tret de personalitat denominat “absorció” (obertura cap a les experiències absorbents i d’autoalteració), tendeixen a ser fàcilment hipnotitzats. • EL DUALISME
sinestèsic. Es distingeix clarament la sinestèsia de la percepció i la concepció no sinestèsica. En aquest cas la sinestèsia és
un fenomen neutrofisiològic. • LA SINESTÈSIA COM A MULTIPLICITAT: EL PLURALISME. Aquest concepte neix de la investigació sobre el color i la forma evocada pel so, especialment la
música. Són imatges visuals modelades per la música. S’estima
que el percentatge de la sinestèsia música-color, entre estudiants universitaris, no arribi a superar el 0,5%. • Hi ha dos tipus
de sinestèsia música-color: l’audició acolorida rudimentària i
sensacions entòpiques visuals (els colors són vistos espontàniament en la foscor. La música no evoca tant les sensacions de

color sinó que modula colors entòpics, és a dir, la música modifica l’activitat visual perceptible prèviament a l’escolta de la música) i la sinestèsia complexa i imatges visuals modulades per
la música (la música influeix en les imatges visuals per analogia,
és a dir, en la manera en què la música afecta les sensacions visuals entòpiques). • Un estudi de color evocat per la música va
determinar que la sinestèsia constitueix, a part de la percepció
sensorial, una manera de pensament i coneixement (cognició).
Hi ha estudis que han determinat sinestèsia lèxic-gustativa: sabors evocats per paraules. Es desenvolupa a partir de l’aprenentatge dels noms dels aliments. Un altre estudi conclou que la
sinestèsia olor-gust és una “sinestèsia apresa” i pot aparèixer en
qualsevol moment de la vida. Aquesta sinestèsia no és rara ni
inusual, forma part de l’aprenentatge de totes les persones i fins
i tot dels animals. • 1812: PRIMER CAS DE SINESTÈSIA, G. T. L.
Sanchs. Georg Tobias Ludwig Sachs va publicar la seva tesi
doctoral en 1812 descrivint, principalment, el seu albinisme (encara que no el vincula amb la seva sinestèsia) i, en menor mesura (3 pàgines i mitja), la seva sinestèsia música-color i seqüències simples (nombres, dies de la setmana i lletres). Va ser el
primer cas de sinestèsia conegut. Sachs era doctor, per aquest
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motiu es van objectivitzar els seus escrits. Sachs va descriure la
seva sinestèsia de la següent manera: • ALFABET. A = Bermelló
encara més cinabri; E = Bermelló encara tendint a rosa; I = Blanc;
O = Taronja; U = Negre; Ü (ue) = Gris; C = De color cendra pàl·lid;
D = Groc; F = Gris fosc; H = De color cendra blavosa; K = Gairebé
verd fosc (color incert); M = Blanc; N = Blanc; S = Blau fosc; W =
Marró. • TONS DE L’ESCALA DE MÚSICA. G (Sol) = Verd (incert); B (Si) = Gris cendra. • Sachs només parla d’aquestes dues
notes (casualment no apareixen al seu alfabet), però, com els
tons de l’escala musical depenen de lletres, revisant el seu alfabet es pot completar l’escala natural de Do major: C (Do) = De
color cendra pàl·lid; D (Re) = Groc; I (Mi) = Bermellón encara
tendint a rosa; F (Fa) = Gris fosc; G (Sol) = Verd (incert); A (La)
= Bermelló encara més cinabri; B (Si bemoll)* = Gris cendra; H
(Si)* = De color cendra blavosa. *En alguns casos s’utilitza la
lletra H per indicar la nota Si i B per indicar Si bemoll. • NÚMEROS. 0 = Com si fos clar i viu, d’un color groc palla, incert; 1 =
Blanc indefinit; 2 = Color poc definit; 3 = Gairebé gris cendra; 4
= Bermellón; 5 = Groc; 6 = Añil; 7 = Gris blavós; 8 = Marró; 9 =
Gairebé verd fosc. • Segons Sachs: «Els colors no flueixen junts
com a unitat sinó que es poden reconèixer individualment.
Quants més números hi hagi en una xifra, més fosc i indefinit és
el seu color.» • DIES DE LA SETMANA. Diumenge = Blanc, de
vegades groguenc; Dilluns = Gris; Dimarts = Color incert i
fosc; Dimecres = Groc; Dijous = Verd indefinit (més groguenc
que blavós, de vegades taronja fosc indefinit); Divendres =
Gris fosc; Dissabte = De color cendra blavosa. • La primera
teoria sobre la sinestèsia (1848) es determinava com una malaltia dels ulls: hipercromatosis (la percepció de massa colors). La
sinestèsia també va ser considerada com una distorsió psíquica,
encara que molts crítics van descriure la sinestèsia com un fenomen positiu, és a dir, com un reflex d’alt nivell de diferenciació
en el sentit de la vista. • Sachs veia els colors en un espai fosc.
Alguns sinestèsics experimenten els seus colors a l’ull de la

ment, mentre que altres els veuen externalitzats. En els sinestèsics múltiples (com Sachs) el sentit que predomina sobre els
altres és la vista. Hi ha pocs casos de sinestèsia tacte-color, el
braille es pot associar a aquest fenomen. • Johann Leonhard
Hoffman, un pintor que va escriure nombrosos llibres sobre pintura, va desenvolupar un sistema d’harmonies de color basat en
la música (encara es dubtava que fos sinestèsic): 7 colors = 7
notes; Cada color = 7 octaves (Un dibuix acolorit = Sonata; Una
enorme pintura = Gran concert; Quadre amb colors vius = Simfonia); Do = blau fosc (a partir d’aquí construeix cinquenes que
van del groc al blau i del vermell al verd); Veu = Verd. • A continuació es citaran algunes frases de Sanchs: «[...] Algunes idees
transmeten per si mateixes colors fins i tot quan els sentiments
canvien per ser diferent.» • «En particular, aquelles coses que
formen una sèrie simple adopten colors. Per exemple: els nombres, els dies de la setmana, els períodes de temps, la història i
els períodes de temps de la vida humana, les lletres de l’alfabet,
intervals de l’escala musical i moltes altres coses similars.» • «La
claredat és groc, blanc, gris pàl·lid o blavós, metre que la foscor
és taronja, vermell, gris fosc, blavós, verd fosc o blau fosc.» •
HISTÒRIA DE L’AUDICIÓ ACOLORIDA. Durant la història de
l’audició acolorida es deia que la discromatòpsia (ceguesa parcial als colors) afectava predominantment als homes rossos
amb els ulls blaus. D’altra banda, els albins perceben massa colors (hipercromatopsia). El hipercolorista (lletra-color) percep
un halo cromàtic, un reflex mental de color que indica que
aquest fenomen no és al·lucinació ni il·lusió. Al 1864 la hipercromatòpsia és va rebatejar pel nom de pseudocromastèsia, confirmant que no era congènita i que apareix en la primera infància.
Alguns estudis van definir que la pseudocromastèsia (dies de la
setmana-color) era associació d’il·lusions i idees, ja que el pacient associa el diumenge amb el blanc (com Sachs) i en el seu
record diumenge era el dia més bonic de la setmana (el blanc és
el color més pur). En altres paraules, aquest fenomen és un in-
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RETRAT DE FILIPPO LUSSANA

voluntari mètode mnemotècnic (mètode usat per augmentar les
facultats de la memòria). • Filippo Lussana, el descobridor de
les sinestèsies subjectives, va dir: «És singular que l’òrgan del
colorit es troba íntimament unit a la circumvolució de l’òrgan del
llenguatge» (1873). Lussana va estudiar la fisiologia dels colors.
A la seva tesi esmenta que les associacions de colors i emocions (verd = esperança, blanc = puresa, ...) no són del tot casuals,
sinó que tenen un fonament neurofisiològic. A l’anatomia cerebral existeixen diferents centres on hi conflueixen diversos paquets de nervis. La interpretació en aquests centres específics
del cervell poden crear curtcircuits sinestèsics. Els colors parlen
el llenguatge dels nostres sentiments. Cal destacar un afirmació molt rellevant de Filippo Lussana: «El centre cerebral de la
melodia és contigu al del color. [...] De fet, hi ha relacions matemàtiques entre vibracions de so i vibracions de colors.» • La
teoria musicromàtica associa els set colors de l’arc de Sant Martí amb les set notes de l’escala musical. La relació natural i fisiològica entre les harmonies dels colors i els sons pot provocar el
desig del naixement d’una música cromàtica (audició acolorida). En el quadre sinòptic de les correspondències veus/colors
de Lussana (pàgina 120), el vermell evoca una veu aguda, mentre que el negre s’associa a la veu greu. • «En general, els veritables artistes (pintors) són apassionats per la música, i els músics per la pintura [...]». Lemoigne, 1874. • A principis de 1880
Bleuler i Lehman van publicar, almenys en aquesta fase pionera,
la més important investigació sobre fenòmens sinestèsics, van
identificar 76 audiocoloristes de 596 entrevistats (60% homes).
• Una definició d’audició acolorida seria la següent: en certs
individus l’audició d’un so és acompanyada d’una sensació lluminosa i acolorida que es repeteix en manera idèntica mentre es
produeix la sensació auditiva. • Per refutar la tesi que l’audició
acolorida és un estat patològic, es van dur a terme exàmens
oculars (no és daltònic) i psicofisiològics (no és una bogeria),
està sa de cos i d’esperit, de vista i d’oïda. Els audiocoloristes
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no veuen els colors a la seva retina (en cas contrari es podria
determinar el punt de localització de la imatge cromàtica matemàticament), en pràctica l’ull no veu realment els colors, sinó els
“ulls de la ment”, ja que el subjecte diu veure els colors també
amb els ulls tancats. • Una de les teories de Pedrono (teòric
de la sinestèsia) afirma que la interpretació d’aquest tipus de
sinestèsia és que l’individu tingui una sensibilitat exagerada en
el seu centre cortical del color i que en la seva infància hagi estat habituat a connectar sons i colors. L’audició acolorida té dos
fets: un procés fisiològic (sensació de color provocada per un
so), i una exteriorització subjectiva d’aquesta ordre cromàtica. •
EXPERIMENTACIÓ ARTÍSTICA i ESTUDIs CIENTÍFICs. Als anys
70-80 (Art Contemporani) la majoria dels intents en les traduc-

cions de llenguatges artístics (experimentació artística) se centraven en allò sonor i visual. Trobem diversos artistes relacionats
amb la investigació de la sinestèsia, com Duchamp, Kandinsky,
Paul Klee, Takis, Moholy-Nagy, Man Ray, Picabia, etc. • Passar
al conscient la captació sensorial inconscient (conflicte creatiu)
es coneix com l’atenció polifònica. Es diu que hi ha una connexió entre creativitat i sinestèsia, després dels estudis d’artistes
sinestèsics, músics, pintors i poetes. Hi ha estudis (Regne Unit i
Estats Units) que han determinat que els nens sinestèsics poden
tenir dificultats en aprendre aritmètica (diferenciar entre dreta/esquerra, ...), però, en general, les característiques trobades
són positives ja que estan persones presenten un coeficient intel·lectual superior a la mitjana. • A la imatge superior es pot
apreciar l’experiment “Kiki” i “Buba”. En aquest test psicològic, ideat per Wolfgang Köhler, es demostra que l’ésser humà no
assigna els noms als objectes arbitràriament. Intenta imaginar
quina d’aquestes figures es diu Kiki i quina Booba. Del 95% al
98% de la gent encerta (mira la solució a la pàgina següent). •
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La sinestèsia és una condició neurològica que tots tenim al néixer i que desapareix als set mesos d’edat, però, algunes persones mantenen aquesta condició al llarg de les seves vides. Hi ha
tres nivells de sinestèsia i més de 50 categories. També hi ha les
conegudes pisco-sinestèsies socials (l’esperança és verd; tinc un
dia negre; ...). • La sinestèsia és una autèntica percepció, NO és
una malaltia o disfunció neutronal. Un 10% de la població posseeix algun tipus de condició sinestèsica, i en ella, sembla estar
implicada la capacitat creativa. • En els últims 25 anys l’interès
per la sinestèsia (en relació amb l’estudi de la percepció, estudi
científic dels processos sensorials i cognitius, amb la creació,
l’art, en definitiva, en relació amb els processos mentals i les nostres intel·ligències múltiples) ha anat augmentant exponencialment. Gràcies a aquestes investigacions avui dia se sap que el
nostre cervell és més plàstic del que es creia. Estan apareixent
noves metodologies on la sinestèsia és presa com a base d’un
pensament creatiu i innovador. • CONCEPCIONS ERRÒNIES A
LA INVESTIGACIÓ DE LA SINESTÈSIA. Existeixen quatre conjunts de sinestèsia que s’explicaran seguidament. • 1. Sinestèsia Conjunta/Congènita. Condició de naixement múltiple (que
s’engendra juntament amb una altra cosa) i grafema-color. • 2.
Sinestèsia Adventícia. En aquest cas està causada per lesions:
en el camp de la visió; per pèrdua d’olfacte i gust i experimentar percepcions sinestèsiques d’olor, per exemple, per l’oïda; a
causa d’epilèpsia (4% dels casos), i també es pot deixar de ser
sinestèsic a causa d’una lesió o un fet traumàtic (pèrdua d’un
familiar). • 3. Sinestèsia Induïda per drogues. Amb el haixix es
desenvolupa la capacitat auditiva. En consumir LSD es poden
veure colors més vius i brillants, sons més baixos i importants,
en escoltar música es veuen sons. El Peyote (mezcalina) provoca uns primers símptomes d’ansietat i terror, després apareixen
visions de colors i brillants i una exagerada sensibilitat dels sons
i altres sentits. Apareix la sinestèsia en els no sinestèsics i augmenta la sinestèsia en què ja la posseïen (exemple: una porta

verda ocasiona la sensació de seda en els dits). Els fongs (Psilocibina) originen al·lucinacions visuals i auditives. • 4. Sinestèsia
provocada per estats d’alteració de la consciència. Exemple:
meditació, trànsit, estat hipnopòmpic (al·lucinacions produïdes
entre el somni i la vigília), ... Es poden experimentar flaixos visuals en escoltar un soroll molt fort, sentir la sensació de que
algú et toca en pensar que t’està trucant, o bé quan somiem. •
Els sinestèsics projectors projecten la imatge a l’espai. Aquesta
projecció és provocada pel significat d’allò percebut (10% dels
sinestèsics). En canvi, els sinestèsics associadors projecten la
imatge a l’ull de la ment (90% dels sinestèsics). Hi ha sinestèsics
que poden ser a la vegada projectors i associadors. • Les idees universals humanes no són sempre biològiques (freqüència
aguda = colors vius; freqüència greu = colors foscos); també hi
ha les idees universals culturals. • PRODUCCIÓ CIENTÍFICA A
LA SINESTÈSIA. Seguidament es mostraran unes dades percentuals de la modalitat de sensacions induïdes per sinestèsia de
572 casos, i un arbre classificatori de tipologies sinestèsiques. •
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Els següent testimoni és d’un dels audiocoloristes d’aquest estudi, parla de les formes que veu: «Les notes vibraven amb tal
poder que entraven en el meu pit com fletxes lluminoses, i després de seguida l’ària semblava sortir de mi mateix, els meus
dits s’agitaven fora d’un teclat, el so vessava blau i vermell, en
espurnes elèctriques; l’ànima de Weber es va encarnar en mi.
[...] El meu sentit s’ha desenvolupat prodigiosament, vaig sentir
el soroll de color. Sons verd, vermell, blau, groc, em vaig trobar

amb ones perfectament diferents. [...] Els sons, les olors, la llum,
que venien a través d’innombrables túbuls subtils com cabells
en què se sentien els corrents magnètiques.» • 10 ANYS DE
LA TEORIA DE LA INTERACTIVACIÓ. Als anys 20 es va perdre
l’interès per l’estudi de la sinestèsia fins a mitjans dels 70. Als
anys 80 es van desenvolupar tests analitzant la sinestèsia i es
va demostrar que aquesta era automàtica i genuïna (natural).
El 2001, estudis van demostrar la realitat perceptual de la sinestèsia. • Les regions adjacents del cervell comporten la interactivació entre aquestes regions de manera similar a l’efecte del
membre fantasma, això està considerat com la teoria de la interactivació. Un factor genètic pot ser el responsable de la sinestèsia i diferències anatòmiques poden diferir entre diferents
grups de sinestèsics. • La teoria de la retroalimentació defensa
que els colors sinestèsics es modulen mitjançant categorització de dalt i baix i mitjançant el context. • La hipervinculació
de la sinestèsia grafema-color suggereix que les experiències
sinestèsiques depenen en l’augment de la unió entre el color i la
forma. S’ha demostrat que la formació musical al llarg de la vida
comporta canvis a l’organització cortical. Els factors genètics
interactuen amb l’aprenentatge d’aquesta enigmàtica condició.
La sinestèsia és una valuosa prova per comprendre les bases
neutrals de la ment. • SINESTÈSIA IDEIOPÀTICA I SINESTÈSIA
EMOCIONAL. Una definició de la sinestèsia podria ser que és
una condició en la qual un tipus d’estimulació en una modalitat
sensorial evoca la sensació en una altra modalitat sensorial diferent, com quan en sentir un so s’experimenta la percepció de
colors mentals o fotisme (experiència cromàtica imaginada o
al·lucinatòria). • Una sinestèsia poc freqüent consisteix en l’experimentació de colors a partir d’estímuls amb càrrega afectiva, com a paraules emotives, fotografies, figures humanes, ...
veure una aura sinestèsica (fotisme) al voltant de la persona. En
esoterisme, l’aura és un subtil camp d’energia que envolta un
objecte o persona, i té set capes que coincideixen amb els prin-
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cipals centres d’energia del cos. Cada capa mostra un color o
diversos diferents, determinat pel caràcter de la persona. Qualsevol persona pot veure amb un entrenament especial. • Quan
parlem de sinestèsics que veuen colors en les persones, no correspon el mateix color per a cada un d’ells encara que mirin la
mateixa persona (inductor), ja que depèn de la personalitat del
subjecte i el tipus de relació que es tingui amb ell. Els fotismes
són experimentats en la seva ment, no en l’espai extern. L’emoció, la memòria i l’acció són bases neurològiques implicades
en la sinestèsia. Per als sinestèsics l’aura posseeix un significat
subjectiu, unit a una impressió o emoció. Els esotèrics observen
l’aura amb un valor diagnòstic, reflectint la condició psicològica
i física de l’individu. • Hi ha sinestèsics persona-número que
tradueixen qualsevol paraula a línies de números. Poden calcular el valor mitjà de cada paraula, i la paraula perfecta és aquella
que la seva mitjana és un nombre sencer. Les paraules poden tenir pendents o formes, per exemple, Dani (1123) té una forma visual com un pendent ascendent. • SINESTÈSIA LINGÜÍSTICA.
Existeixen locucions sinestèsiques, com blau elèctric i veu vellutada (metàfora conceptual), que corresponen a un tipus de
procés cognitiu i conceptual. S’han realitzat experimentacions
lingüístiques en el simbolisme i el futurisme. • Mortara Garavelli (lingüista italiana) defineix la sinestèsia com un tipus de
metàfora que crea interconnexió entre els diferents sentits,
per exemple: paraules àcides, somriure amarg, veu clara / fosca, colors calents / freds, temps foscos, paraules subtils, anys
verdes, continguts picants, ulls tendres, arts plàstiques, veu
melosa, una música dolça envair l’habitació, cantava amb veu
cristal·lina, vermell calent / blau fred (des del tacte al color),
veu càlida (des del tacte al so), veu blanca (des de la vista a cau
d’orella), color cridaner (des de l’oïda a la vista), blau profund
o to baix (des de la dimensió a la vista), ... • A la pàgina 127
s’explica una taula d’adjectius presents a la sinestèsia i subdividits en àrees sensorials (vista, oïda, tacte, gust i olfacte). •
126
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La necessitat de la sinestèsia lingüística està relacionada amb
factors de naturalesa cognitiva. • En referència a la direccionalitat de la sinestèsia lingüística, una sèrie de factors indueixen a
confirmar les restriccions, reflecteixen la preferència del trasllat
d’una sèrie de propietats dels sentits externs (tacte i vista) cap
a aquells interns (gust, olor i olfacte) i no viceversa. La sinestèsia lingüística serveix per a graduar el lèxic de la percepció. •
EL DISSENY sinestèsic. El treball del dissenyador necessita,
entre altres coses, la manipulació de dades sensorials, en gran
part visuals, però també dades tàctils, propioceptives, vestibulants i auditives. Les coses i els objectes tenen característiques
que un dissenyador ha de saber projectar, per aconseguir que
les característiques sensorials, malgrat les seves diferents registres, resultin congruents entre ells. • Projectar la implicació
sensorial d’un producte significa l’examen de totes les seves
qualitats, tenint en conte els reflexos sinestèsics que cadascun
posseeix. L’observació visual serveix com a anticipació perceptiva per a altres modalitats sensorials. Per provocar la formació
de sinestèsies no són necessàries estimulacions múltiples, n’hi
ha prou amb pocs sons, o signes gràfics, és a dir estimulacions
destinades a un sol registre. Un signe gràfic, una sola lletra o un
pictograma, comporten per si mateixos una sèrie d’evocacions,
anticipacions i respostes en altres modalitats. • Una mateixa
sensació (per exemple, un so) pot suggerir a persones diferents
diversos cromatismes, però se sap que per a certs factors visuals
i auditius aquestes correspondències superen la singularitat de
l’individu i assumeixen valors intersubjectius. Aquests aspectes
prenen consciència al dissenyador de la necessitat d’enfocar el
propi treball cap a la totalitat d’allò sensorial. • Podem diferenciar dos modes sinestèsics en el disseny: la traducció estètica,
és a dir, l’accés a un contingut per vies sensorials substitutives (instruments sinestèsics com el Claverin oculaire, un teclat
de música ocular de 1735, i Colour organ del músic sinestèsic
Aleksander Scriabin, de 1895); i la sinestèsia estètica (registres

sensorials es posen en relació i procedeixen en sincronia). • Un
dels motius del creixement d’interès de la sinestèsia aplicada al
disseny cal atribuir-lo a l’interès, i a la competència, dels mestres de la Bauhaus per la música (Klee, Kandinsky, ...). Van fer
diversos cursos de composició musical per representar gràficament fuites de J.S. Bach. • “Baba-Yaga: un exercici didàctic de
visual music” va ser un curs d’ensinistrament sensorial on cada
alumne havia de representar visualment un fragment d’una cançó (la mateixa per als 35 alumnes). Després tots els clips de vídeo es muntaven sobre l’àudio. En el vídeo final la segmentació
àudio és perceptible només visualment (veure la pàgina 130).
Què veig de tot el que sento? Què sento de tot el que veig? •
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SINESTÈSIA A RÚSSIA: ART I CIÈNCIA. A la sinestèsia habiten
variacions figuratives. La sinestèsia és una sinergia. Els colors
són agradables en extensió plana i juxtaposició espacial. • A
finals del segle XIX un audiocolorista deia que els colors que
veia en escoltar música eren indescriptibles i que mai abans els
havia vist. Un científic va qualificar aquest fenomen sinestèsic
com una impressió i va destacar que no causa ni sofriment ni
plaer i que no es percep res patològic en això. Segons Gruber
(1896): «L’audició acolorida ofereix una oportunitat de vivisecció
psicològica millor que els efectes hipnòtics.» • Des del punt

de vista del científic Yermakov, la sinestèsia s’incrusta casualment en la significació personal, és a dir, la base fonamental del
fenomen aparentment sensorial pot trobar-se als mecanismes
subconscients de la semàntica simbòlica, modelada per l’experiència sinestèsica personal (analogies emocionals). A partir del
llibre de Sachs, Yermakov demostra que no són els números, els
sons, els noms, o els dies de la setmana els que indueixen a la
percepció del color, sinó el seu significat. • Gottardo, un dissenyador d’escenaris, arquitecte i mestre de pirotècnia, suggeria
que el so i la música es representés de manera lineal, acumulativa, mostres que els nostres ulls gaudeixen veient colors en
posicions adjacents. Va trobar algunes similituds i dinàmiques
entre la música i els focs artificials. • Rimsy-Korsakov va aplicar un sistema sinestèsic per a la música. Les seves tonalitats
majors i menors es distingien en intensitat, però no el qualitat
(Mi major és més blau que Mi menor; La major és més rosa que
La menor, ...). Korsakov es guiava per les seves “associacions de
colors” de manera molt més involuntària que Scriabin qui, per la
seva banda, moltes vegades introduïa alteracions al seu sistema
especulatiu i canviava les tonalitats individuals per impressions
harmòniques generals. Les pragmàtiques obres de Scriabin al·
ludeixen a les vibracions del foc, a les flames i a la llum. Amb
les seves obres música-color demostra un caràcter metòdic amb
què desmenteix la seva suposada sinestèsia congènita. Scriabin concebia tots els sentits compromesos en igualtat de condicions amb una polifonia, un aire envoltant de llum vibrant i
la possibilitat que tots els éssers humans poguessin arribar al
clímax en la seva total condensació sinestèsica amb la unicitat
immaterial i impersonal. • Kulbin, cofundador del Futurisme
rus, va ser el portador de la idea filosòfica russa d’unitat decidida entre art i ciència. En 1908, va establir un grup artístic-filosòfic, “Triangle”, per implementar la seva visió de fondre les
tres formes d’art (plàstic, verbal i musical) en un nou de “art
lliure” unificat, que pogués combinar sense restriccions els co-
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SISTEMA DE Colors sinestètics D’scriabin

també resultar d’importància en l’enteniment de la creativitat
i l’ésser humà. Per tant, aquest fenomen continuarà mantenint
la seva transcendència entre les ciències i l’art. • SINESTÈSIA
I EL PENSAMENT HOLÍSTIC CREATIU. L’holisme és la idea que
totes les propietats d’un sistema (biològic, social, lingüístic, ...)
no poden ser determinades per les parts que les componen
per si soles. L’holisme dóna més importància al tot i les seves
propietats sinèrgiques. • L’estudi de la creativitat s’ha recolzat
amb la sinestèsia. Es dóna suport a la idea que la majoria dels
sinestèsics posseeixen un alt grau de creativitat. En un estudi
entre diferents facultats de la Universitat de Granada (context
on era present la creativitat d’alguna manera) es va determinar
que el 20% dels estudiants eren considerats possibles sinestèsics amb un coeficient intel·lectual elevat, gran intel·ligència musical i emocional, baixa intel·ligència matemàtica i major flexibilitat cognitiva. Segons l’estudi, l’impacte emocional subjectiu i
fisiològic dels colors, sembla succeir en sinestèsics però no en
normals. • La realitat pot interpretar de moltes maneres, segurament cada persona percebi el món de diferent manera. Si
la sinestèsia sembla ser una característica comuna en artistes,
músics i persones amb professions creatives, hauria de ser obligat investigar i estudiar-la en l’àmbit de l’educació artística. •
POESIES SINESTÈSIQUES. A continuació es citaran alguns fragments de poesies sinestèsiques en castellà (s’ha triat aquest idioma ja que la banda ARS NOVA el fa servir per a les seves lletres
de les cançons, i aquests exemples poden servir de suport per
a la composició de la lletra de la cançó del videoclip d’aquest
projecte): Besar con la mirada (abstracción lingüística); La nada
amarga de este mundo; Pozos de horror y dolores extremos; El
debil trino amarillo del canario; Mudamos los colores de nuestra
alma; El silencio oscuro; Colores sonoros suspendidos; Oyen los
ojos, miran los oídos; Habrá un silencio verde, todo hecho de
guitarras trenzadas; El agua es un rumor de aromas; La noche
oscura; Escucho con los ojos de los muertos; ... • A la doctrina
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lors, sons i paraules concordants. • Kandinsky va crear una obra
sinestèsica en 1909. Va desenvolupar el guió i la coreografia per
“El so groc”, una obra teatral abstracta de tres peces (color-so,
dansa i teatre). • Als anys 20, Mikhail Matiushin (un membre
del grup de Kulbin) va descobrir al costat del seu equip que els
colors freds fan les seves formes corbes i brillantors de manera
subjectiva i que els colors càlids es mostren més arrodonits i
corbs, il·lustrant així, els efectes sinestèsics intramodals. També
amb experiències subjectives, va experimentar que els sons de
timbre alt quan anaven acompanyats de colors foscos es percebien més baixos del que eren en realitat i viceversa. • Per a la
majoria de les persones sinestèsiques el fet de recordar és suficient per evocar els concurrents sinestèsics. L’antropologia de
la sinestèsia ha demostrat que gairebé la totalitat dels tipus de
sinestèsia representen les habilitats cognitives de manipulació
de sistemes simbòlics formals amb un significat obert i un valor dinàmic adaptatiu com ara aprenentatge musical, unitats de
temps, conceptualització, ... • El contingut de la sinestèsia pot
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simbolista, Bodeleire incorpora la sinestèsia a la literatura: “los
perfumes frescos como carnes de infantes, verdes como praderas, dulces como el oboe”. La metàfora sinestèsica es defineix
com les transferències del significat d’un domini sensorial a un
altre. La sinestèsia obeeix a qüestions retòriques en la dinàmica
de la creativitat poètica. Amb la sinestèsia tots els sentits són
un. Una acció globalitzada donarà coherència al jo sinestèsic. •
CONCLUSIONS. Després de la lectura d’aquest llibre he reafirmat la importància d’aquest concepte per al present projecte
final. Una persona pot experimentar sinestèsia amb la conceptualització d’un estímul o directament al imaginar-lo, aquesta idea
és molt interessant quan es pensa en l’estímul que percebrà el
receptor del sistema a crear. • Una altra part fonamental, per
aconseguir un fil conductor i un concepte sòlid en el projecte,
han estat les teories de Filippo Lussana. Els colors són caracteritzats per un nombre de vibracions (del vermell al violeta),
que provoquen en la vista excitacions diferents a les que corresponen sensacions diferents, que després al seu torn es relacionen amb idees diferents i diverses. Hi ha relacions matemàtiques entre vibracions de so i vibracions de colors. • També ha
estat important per aconseguir una bona base sòlida conceptual
(s’explicarà degudament a la segona fase del projecte) les pragmàtiques obres de Scriabin, que al·ludien a les vibracions del
foc, de les flames i de la llum. • La condició (el final el llibre
deixa clar que la sinestèsia no és patològica) de la sinestèsia musical consisteix en veure les notes musicals o la melodia de diferents instruments a l’ull de la ment com a formes geomètriques
que es mouen en diferents colors o textures. • Aquest projecte és psicològic-experimental, com la sinestèsia, i té el mateix
objectiu: aconseguir una resposta multisensorial en l’espectador
provocant/activant reaccions físiques involuntàries (propioceptives). La interpel·lació entre la música i les imatges produïdes
per l’ambientació lumínica crearan un ambient més propi de
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l’escenografia que el d’un altre escenari convencional. L’objectiu
és aconseguir crear un producte amb qualitats sinestèsiques.
• El disseny sinestèsic és un projecte que presta atenció a la
relació, a la coherència, entre les sensacions i que fon el significat actual de sinestèsia, entesa com a percepció simultània. La
distribució dels continguts de diversos registres sensorials pot
modificar la comprensió i el comportament del destinatari, i un
mateix contingut pot resultar reforçat amb relació a la concomitància sincrònica en diversos registres. • A causa de que la
sinestèsia més comuna és la música-color (hi ha un percentatge
de sinestèsics molt més alt del que es pensa, entre el 10-15% de
la població mundial), he pogut recopilar dades rellevants per a
la investigació del projecte. És peculiar que el gen sinestèsic pot
ser més comú entre artistes i professions creatives, així com els
estudis que demostren que el sentit de la vista influència en l’organització del coneixement i en la nostra forma de categoritzar
el món. No hi ha solucions úniques, o ideals, per arribar a representacions sinestèsiques, sinó que hi ha solucions plurals per al
mateix problema. • El projecte està enfocat a prendre consciència de la nostra capacitat perceptiva multisensorial a través de la
música i el disseny. Aquesta capacitat està present en el nostre
desenvolupament cognitiu, perceptiu i desenvolupa les nostres
intel·ligències múltiples i la nostra creativitat. Utilitzar com a
eina la percepció inconscient multisensorial és un recurs molt
potent i poc explotat a les arts visuals. • •

http://www.escuelapedia.com/sinestesia/
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3. 5. 2. LECTURA: “DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE”. El fet de
que Kandinski, considerat per alguns estudis com a possible
sinestèsic, plantegi en aquest llibre carregat d’analogies l’anàlisi estètic de l’abstracció no figurativa, per medi d’associacions sensorials com imatge-música, fa que aquesta lectura sigui
obligatòria per aquest projecte. Per tant, a continuació s’esmentaran els passatges més rellevants dels escrits de l’artista
i teòric. • ABSTRACCIÓ NO FIGURATIVA. Kandinsky defensa l’abstracció no figurativa com una ens espiritual i molt més
artístic que l’art figurativa o materialista. S’ha de representar
la natura no com aparença externa (figurativa) sinó com impressió interna (abstracta). L’espectador rarament és capaç de
sentir vibracions interiors en una obra d’art que és pura imitació de la naturalesa, és a dir, una obra que representa estats
d’ànim disfressats de formes naturals. La natura és una analogia de l’abstracció (naturalesa interior). L’artista sempre ha de
mirar cap a la seva vida i necessitat interior per arribar a un
estat místic (Les lleis de la necessitat interior). Tots els mitjans
que neixen de la necessitat interior són purs. • Per Kandinsky
l’abstracció és allò absolut, o el que és el mateix, allò concret
(per exemple, el triangle és una síntesi d’un objecte). La riquesa
cromàtica d’un quadre ha d’atreure amb gran força a l’espectador i al mateix temps ha d’amagar el seu contingut profund. •
Els mitjans externs necessaris i essencials del diàleg són la comunicació d’idees i sentiments. A l’ésser humà en general no li
agraden les grans profunditats i prefereix quedar-se a la superfície perquè li costa menys esforç. És més fàcil pintar la naturalesa de lluitar contra ella. • Una construcció latent (no una
construcció geomètrica clara) que brolla imperceptiblement
del quadre i està destinada més a l’ànima que l’ull pot consistir
en formes casualment creades sobre el llenç, sense coherència
aparent: l’absència externa de coherència és, en aquest cas, la
seva presència interior. La impressió externa és aquí cohesió
interna, i això es refereix tant a la forma gràfica com a la pictòrica. El futur de l’harmonia pictòrica està precisament aquí:
formes ordenades “arbitràriament” que tenen en el fons una
relació profunda. Lògicament, aquest element objectiu exigeix
l’ajuda i la necessària col·laboració de la raó i la consciència. •
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LA VEU INTERIOR. Encara que la construcció general es pot
aconseguir mitjançant la teoria pura, l’element que constitueix
la veritable essència de la creació mai es crea ni es troba a través de la teoria; és la intuïció qui dóna vida a la creació. • El
deure de l’artista no és dominar la forma, sinó adequar-la a un
contingut. Kandinsky es refereix a l’educació de l’ànima. Quan
l’ànima de l’artista viu, no necessita el suport de les teories al
cap. La veu interior de l’ànima sap expressar coses que per a
l’artista són encara poc clares en un determinat moment. Tot
artista que treballi segons la seva intuïció ha experimentat de
quina manera una forma escollida de sobte i inesperadament
resulta errònia i com sorgeix automàticament altra idònia que
ocupa el lloc de la forma rebutjada. • COLORS I FORMES. La
relació inevitable entre el color i la forma ens portar a observar
els efectes que té la forma sobre el color. Determinats colors
són realçats per determinades formes i mitigats per altres. En
tot cas, els colors aguts tenen més ressonància qualitativa en
formes agudes (per exemple, el groc en un triangle). En els colors que tendeixen a la profunditat, s’accentua l’efecte per formes arrodonides (per exemple, el blau en un cercle). • La composició purament pictòrica planteja, pel que fa a la forma, dos
problemes: la composició de tot el quadre, i la creació de les
diverses formes, que s’interrelacionen en diferents combinacions i se subordinen a la composició total. • Les dues grans
seccions que criden immediatament l’atenció del color són: en
calor-fred i la claredat-foscor. D’aquesta manera cada color
posseeix quatre tons clau: calent que pot ser clar o fosc, o bé
fred que pot ser clar o fosc. La calor i el fred d’un color estan
determinats, en línies generals, per a la seva tendència cap al
groc o el blau. • El segon moviment del groc i del blau, que
contribueix a la primera gran antinomia és excèntric i concèntric. Si descrivim dos cercles de la mateixa mida i omplim un
groc i l’altre de blau, notarem aviat que el groc irradia força
(excèntric), adquireix moviment des del seu centre i s’aproxima
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Parelles de antinòmies
(fred-calor, llum-foscor, complementaris)

gairebé perceptiblement l’espectador. El blau, per contra, desenvolupa un moviment concèntric (com un cargol que s’amaga en el seu petxina) que s’allunya de l’espectador. L’harmonia i
el contrast constitueixen un dels més rics i poderosos elements
de la composició graficopictòrica. • MÚSICA sinestèsica.
Les interpretacions sinestèsiques de Kandinsky estan contínuament presents al llibre, sobretot pel que fa a música i art. Quan
no es veu l’objecte mateix i només se sent el seu nom, sorgeix
en la ment de qui el sent la imatge abstracta, l’objecte desmaterialitzat, que immediatament desperta una “vibració” al cor. •
Richard Wagner, un teòric musical i compositor alemany, va explotar el camp de la música en el teatre. El seu famós leitmotiv

http://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
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intenta caracteritzar l’heroi no només per mitjà de vestuari, maquillatge i efectes luminotècnics, sinó també per un determinat
i precís motiu, és a dir, per un mitjà purament musical. El seu
concepte de leitmotiv i de l’expressió integrada de la música va
tenir una forta influència a gran part de la música de les pel·lícules del segle XX. El motiu és una espècie d’atmosfera espiritual,
expressada musicalment, que precedeix a l’heroi, és a dir, l’heroi
emet espiritualment a distància. L’atmosfera espiritual pot ser
pròpia de qualsevol persona. Les persones sensibles, per exemple, no poden romandre a la mateixa habitació que acaba
d’abandonar un ésser que els repel·leix espiritualment, fins i tot

sense saber que aquest ha estat allà. • Els músics com Debussy
creen impressions espirituals, que sovint prenen de la naturalesa i transformen en imatges espirituals per via purament musical. • És una conseqüència natural la comparació dels propis
elements amb els d’un altre art. L’ensenyament més ric ens ho
dóna la música. Amb poques excepcions, la música és l’art que
utilitza els seus mitjans no per representar els fenòmens de la
naturalesa, sinó per expressar la vida interior de l’artista i crear
una vida pròpia de tons musicals. La música, la més immaterial
de les arts, expressa el món interior de l’artista. En pintura, la
recerca del ritme i la construcció matemàtica i abstracta, el valor que es dóna a la repetició del color i la dinamització d’aquest,
entre d’altres, són components que procedeixen de la música. •
Sobre la base de la seva semblança amb la música (vibracions
físiques de l’aire i la llum) es vol crear el contrapunt de la pintura. També s’ha aconseguit en la praxi, gràcies als colors, fer
aprendre una melodia a nens pocs musicals (per exemple, amb
flors). La senyora Sacharjin-Unkowsky ha treball molts anys sobre aquest camp i ha creat un mètode propi per “copiar la música dels colors de la natura, pintar els sons de la natura, veure
els sons en colors i sentir els colors musicalment”. Aquests mètodes són utilitzats des de fa molts anys al col·legi de la inventora i han estat reconeguts pel conservatori de Sant Petersburg.
• La penetració d’un to cromàtic o la fusió de dos colors veïns
per la barreja d’ambdós, constitueixen sovint la base sobre la
qual s’erigeix l’harmonia cromàtica. La nostra harmonia consisteix en lluita de sons, falta d’equilibri, principis que s’esfondren,
redoblaments de tambor inesperats, grans preguntes, impulsos
aparentment insensats, empenta i nostàlgia, cadenes i lligams
trencats que s’entrellacen, contradiccions i contrastos. La composició basada en aquesta harmonia constitueix una juxtaposició de formes cromàtiques i gràfiques independents que se situen fora de la necessitat interior formant una totalitat
anomenada comunament quadre. • És habitual definir el dibuix
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wassily KANDINSKY, improvisación nº 18. 1911

d’una tela estampada com alegre, trist, seriós, viu, etc. Aquests
són els mateixos adjectius que solen utilitzar els músics (allegro,
seriós, greu, vivace, ...), per a determinar la interpretació d’una
peça. Cal subratllar que les expressions com “trist”, “alegre”,
etc., són bastant tosques i només serveixen com a guia per a les
vibracions emocionals fines i incorpòries. • Els colors tenen
dos resultats: efecte purament físic i efecte psicològic. A continuació Kandinsky mostra la psicologia dels colors amb associacions musicals. Verd = Tranquil·litat (Calma satisfeta) Tons
allargats. Groc = Notes agudes (lleuger). Vermell = Foc actiu, moviment, força, energia, potència. impuls, decisió, alegria,
triomf. Trompetes acompanyades de tubes. Blanc (absència
de colors) = Silenci (pauses musicals) res anterior al naixement.
Negre = Silenci etern sense futur (pausa musical definitiva, comença un altre món). Violeta = Malaltís, apagat, fred, tons
baixos. • Quan parlem d’una composició pictòrica simple,
aquesta es pot associar amb una composició melòdica. No obstant això, una composició pictòrica complexa, equival a una
composició simfònica. • MULTIDISCIPLINARIETAT. La literatura, la música i l’art són els sectors més sensibles i els primers a
registrar el gir espiritual d’una manera real, reflectint l’ombrívola
imatge del present, i la intuïció d’alguna cosa gran, encara llunyà
i imperceptible per a la gran massa; una gran foscor apareix tot
just esbossada, tornant-los ombrívols. • En aprofundir als seus
propis mitjans, cada art marca els límits que el separen dels altres, i aquest procés els torna a unir en un afany interior comú.
Així es descobreix que cada art té les seves pròpies forces, que
no poden ser substituïdes per les d’altres. D’aquest procés
d’unió naixerà amb el temps l’art que ja avui es pressent: el veritable art monumental. Tot el que sigui aprofundir en els tresors
amagats d’un art, és una valuosa col·laboració en la construcció
de la piràmide espiritual que un dia arribarà fins al cel. • És
evident que les definicions donades dels colors simples són
molt aproximades i provisionals, així com els sentiments que
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hem esmentat per expressar (alegria, tristesa, etc.). Aquests
sentiments no són més que determinats estats anímics. Però els
tons dels colors, igual que els musicals, són de naturalesa més
matisada, desperten vibracions anímiques molt més subtils que
les que es poden expressar amb paraules. Cada to trobarà amb
el temps la seva expressió en paraules, però sempre quedarà un
residu no expressat per elles, que no constitueix un tret accessori sinó precisament l’essencial. Per això les paraules mai passaran de ser mers indicadors, etiquetes externes dels colors. En
la impossibilitat de substituir l’essència del color per la paraula
o altre mitjà rau la possibilitat de l’art monumental. En aquest es

realitza una entre les múltiples i riques combinacions possibles,
basades precisament en el que acabem de comprovar. A l’art
monumental un mateix so interior pot ser expressat per diferents arts al mateix instant; cadascuna, a més de contribuir a
l’efecte global, expressarà el seu propi, donant una major força
i riquesa al so interior general que mai s’aconseguiria amb un sol
art. • La dansa futura, situada al nivell de la música i la pintura
contemporànies, automàticament tindrà poder per a realitzar,
com a tercer element, la composició escènica, que serà la primera obra d’art monumental. La composició escènica contindrà tres elements: el moviment musical, el moviment pictòric, i
la dansa. • CONCLUSIONS KANDINSKY. «És bell el que brolla
de la necessitat anímica interior. Bell serà el que sigui interiorment bell.» Kandinsky. Maeterlinck, un dels primers compositors
anímics de l’art modern que es produirà demà, diu: «No hi ha res
sobre la terra que botiga amb tanta força a la bellesa i es embelleixi amb més facilitat que l’ànima... Per això molt poques ànimes resisteixen a la terra a una ànima que es lliuri a la bellesa.»
Sota aquest concepte de bellesa no comprenem naturalment la
moral externa o fins i tot interna admesa en general, sinó tot allò
que refina i enriqueix l’ànima, també de forma intangible. Per
això a la pintura tot color és bell, ja que cada color provoca una
vibració anímica i tota vibració enriqueix l’ànima. Per això també tot el que sigui exteriorment “lleig” pot ser interiorment bell,
tant en l’art com en la vida. Res és “lleig” en el seu resultat interior, és a dir, en el seu efecte sobre l’ànima dels altres. • Ens
acostem a poc a poc a l’època de la composició conscient i racional; aviat el pintor estarà orgullós de poder declarar composicionals seves obres (a diferència dels impressionistes purs,
que estaven orgullosos de no declarar res), i que ja estem en el
temps de la creació útil. Finalment, aquest esperit de la pintura
està en relació orgànica directa amb la ja iniciada construcció
d’un nou regne espiritual, ja que aquest esperit és l’ànima de
l’època de la gran espiritualitat. • •

KANDINSKY, Wassily - “De lo espiritual en el arte”

Editorial Espasa libros, S.L.U. - Barcelona, 2012 / R. Riper & Co. - Munich, 1912

wassily KANDINSKY, COMPOsiCIón nº 2. 1910

144

145

146

3. 5. 3. ESTUDI PER ENTENDRE LA SINESTÈSIA. Una investigació de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (Estats Units)
ha afirmat que els nostres cervells estan dissenyats per a establir connexions entre la música i el color, en funció de com
ens fan sentir les melodies. La investigació afirma que si es
combinen imatges i melodies tenint en compte les emocions, poden provocar experiències més intenses. • L’estudi ha
constatat que persones de diferents llocs (Estats Units i Mèxic)
vinculaven les mateixes peces de música clàssica amb els mateixos colors. Això suggereix que els éssers humans comparteixen una paleta emocional comú que sembla ser intuïtiva i
transcendir les barreres culturals. • Utilitzant una paleta de
37 colors, els investigadors van comprovar que la gent tendeix a associar la música amb un ritme ràpid i en mode major
amb tons vius de groc, mentre que la música de ritme més
lent i en mode menor tendeix a ser relacionada amb tons més
foscos del gris i del blau. • ENTENDRE LA SINESTÈSIA. Els
científics de la investigació expliquen que aquestes troballes
podrien tenir implicacions per a les teràpies creatives, per a la
publicitat i fins i tot per als dispositius reproductors de música. Es podrien desenvolupar visualitzadors de música electrònica amb un major efecte emocional o programes informàtics
que generin imatges animades sincronitzades amb la música.
Ara mateix, els colors i patrons d’aquests dispositius es generen de manera aleatòria sense tenir en compte les emocions
humanes. • D’altra banda, la troballa podria ajudar a comprendre la sinestèsia. Artistes com Wassily Kandinksky i Paul
Klee van reflectir aquesta encreuament perceptiu que suposa
la sinestèsia a les seves obres, com si pintessin sons amb els
colors que empraven. • EXPERIMENTS REALITZATS. En tres
experiments, els 100 voluntaris (homes i dones) van escoltar 18
peces de música clàssica de compositors com Bach , Mozart
o Brahms . Aquestes peces variaven en tempo (lent , mitjà, rà-

pid) i en les claus. • En el primer experiment, es va demanar
als participants que triessin cinc dels 37 colors (de la paleta
presentada) que ells pensaven coincidien millor amb la música
que sentien. La paleta estava composta per tons vius, clars,
mitjans i foscos de vermell, taronja, verd, groc, verd groguenc,
verd blavós, blau i morat. • Els participants van escollir, de
manera sistemàtica, colors càlids i vius (com el groc) quan van
escoltar música alegre i vivaç (mode major), i colors foscos i
apagats (com el vermell fosc) quan van sentir peces tristes o
ombrívoles (mode menor). Van qualificar cada peça musical en
una escala que anava de l’alegria a la tristesa, de fort a feble,
d’animat a trist, i d’enfadat a calmat. • •

http://www.tendencias21.net/Un-estudio-revela-que-vemos-colores-en-la-musica_a18422.html
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Neil Harbisson, el primer ciborg del món reconegut per un govern

3. 5. 4. ACROMATÒPSIA. És una malaltia congènita i no progressiva (també anomenada monocromatisme) que consisteix
en una anomalia de la visió a conseqüència de la qual només són
percebuts els colors en blanc i negre (escala de grisos). La malaltia està produïda per una alteració en les cèl·lules fotoreceptores de la retina sensibles al color que són els cons. • També s’utilitza aquest terme per a designar defectes anàlegs que han estat
adquirits com a resultat d’una malaltia o accident. • El concepte
de daltonisme (alteració de les cèl·lules de la visió que produeix una incapacitat per veure certs colors normals) s’empra per
anomenar l’acromatòpsia parcial. • S’estima que l’acromatòpsia
afecta a una de cada 33.000 persones, de manera que es considera dins de les anomenades malalties rares. Afecta per igual a
ambdós sexes, encara que els problemes de daltonisme són de
causa genètica causa d’un gen recessiu lligat al sexe, sent així
molt poc freqüent en les dones mentre que aproximadament 1
de cada 10 homes pateixen alguna forma de daltonisme. • 3.
5. 4. 1. DISPOSITIU EYEBORG. NEIL HARBISSON (1982) és un
artista contemporani i activista cyborg amb acromatòpsia. Als
20 anys d’edat va crear i es va instal·lar un dispositiu cibernètic
que va anomenar Eyeborg, un sensor i una antena que Harbisson
porta instal·lada al cap i que enfoca en la direcció que ell mira. El
sensor envia tot el que percep en un xip instal·lat al seu clatell. A
partir d’aquí, el xip converteix les freqüències de la llum (color)
en freqüències audibles (40 octaves més baixes) que ell pot escoltar a través de l’os del seu crani. • L’Escala Sonocromática
Musical de Harbisson (2003) és una escala microtonal i logarítmica de 360 notes

dins d’una octava, cada nota correspon a
un grau específic del cercle cromàtic. L’Escala Sonocromática
Pura de Harbisson (2005) és una escala no logarítmica basada
en la transposició de freqüències de llum a freqüències de so.
L’escala descarta el color com cercle cromàtic i ignora la percepció logarítmica musical per poder traspassar els límits de la
percepció humana. Harbisson també pot diferenciar la saturació
dels color en funció del volum del so que percep. • L’Eyeborg
es una extensió dels sentits ja que, degut a que aquest fa que
es puguin percebre els colors a través de l’os del crani, no substitueix l’oïda sinó que es pot interpretar com un sentit nou, com
el que tenen els dofins i els hipopòtams. A més a més, l’Eyeborg
té la capacitat de percebre la llum ultraviolada, com els ocells. •

http://es.wikipedia.org/wiki/Acromatopsia

“Ciborgisme” Conferència Neil Harbisson, Barcelona, 12 de Desembre de 2012
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• 3. 5. 4. 2. DISPOSITIU EYEMUSIC. Eyemusic és un dispositiu
(encara en fase de desenvolupament) dissenyat perquè les persones cegues puguin interactuar i percebre els objectes del seu
entorn per mitjà de música. • Són unes ulleres amb una càmera
que escaneja les imatges i les tradueix a música, la qual es transmet pels audiòfons integrats al dispositiu. Cada color correspon
a un instrument musical que aprofita les escales per transmetre
informació visual. Així el blanc és veu, el blau una trompeta,
el vermell un òrgan, el verd un sintetitzador, el groc un violí i
el negre és silenci. Els píxels en posicions altes es representen
amb notes agudes i les inferiors amb notes de to baix, la posició
horitzontal de un píxel s’indica mitjançant la sincronització de
les notes en relació amb la referència i la brillantor està codificat pel volum del so. La sincronització d’aquests elements creen
paisatges sonors, que són peces curtes de música. • Les notes
que es toquen tenen una durada de cinc octaves i van ser elegides acuradament per músics professionals, d’aquesta manera es
pot crear una experiència agradable pels usuaris. • • •

INFOGRAFIA de Neil Harbisson
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http://www.3djuegos.com/foros/tema/33284015/0/la-comunidad-del-hombre-ciborg/

http://www.swagger.mx/tecnologia/eye-music-convierte-los-colores-en-musica
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3. 6. TEORIA DE CORDES
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documental “El Universo elegante. El Sueño de Einstein”

La teoria de cordes és una revolucionària teoria microscòpica
que té que veure amb les quatre forces fonamentals de l’univers: la gravetat, l’electromagnetisme, i les interaccions feble
i fort. La teoria és infinitament ambiciosa: pretén ser una descripció completa, unificada, i consistent de l’estructura fonamental del nostre univers. Per aquesta raó, ocasionalment se
li atorga el arrogant títol de “Teoria de tot”. • La idea essencial de la teoria de cordes és que totes les diverses partícules
fonamentals del model estàndard són en realitat només manifestacions diferents d’un objecte bàsic: una corda. Per exemple, normalment ens imaginaríem que un electró és un puntet,
sense estructura interna alguna. Un punt no pot fer res més
que moure. Però, si la teoria de cordes és correcta, utilitzant
un microscopi molt potent ens adonaríem que l’electró no és
en realitat un punt, sinó un petit llaç, una cordeta. Una corda
pot fer alguna cosa més de moure, pot oscil·lar de diferents
maneres (com la corda d’un violí, cada nota seria una partícula). Si oscil·la de certa manera, llavors, de lluny, incapaços de
discernir que es tracta realment d’una corda, veiem un electró.
Però si oscil·la d’una altra manera, llavors veiem un fotó, o un
quark, o qualsevol altra de les partícules del model estàndard.
De manera que, si la teoria de cordes és correcta, l’univers
sencer està fet només de cordes vibrant. • Amb la teoria de
cordes es creu que s’ha trobat un mitjà per unificar les teories
sobre els objectes grans i els cossos minúsculs. La teoria afirma que tot l’univers està composat per un sol ingredient, la
vibració d’uns minúsculs fils coneguts com cordes, una gran
energia unificadora. • La teoria pot respondre a preguntes
que no es consideraven científiques. Com que encara es una
teoria que no es pot avaluar (aquestes suposades cordes són
massa petites per veure-les) la teoria de cordes no és considera ciència, sinó filosofia. • • •

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_cuerdas

http://www.nuclecu.unam.mx/~alberto/physics/cuerdas.html
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4. TECNOLOGIA
4. 1. SISTEMES DE PROJECCIÓ
Aquesta secció està destinada a explicar una petita introducció
del funcionament de les tecnologies necessàries, que es podrien
fer servir, per materialitzar el sistema d’aquest projecte final. • •
4. 1. 1. VIdeo mapping. És un sistema audiovisual de les noves
tecnologies que es basa en projectar imatges animades o inanimades, en dos o tres dimensions, i amb formes concretes. El
video mapping és una tècnica que consisteix en projectar imatges sobre superfícies reals (tridimensionals). • Els vídeos estan
editats prèviament i es pot sincronitzar la música amb un àudio
extern. Per gestionar els efectes animats dels vídeos i la sincronització de la música es fa servir un programari anomenat Resolume Arena. Aquesta plataforma projecta i gestiona els vídeos
sincronitzant-los amb la música en base al bombo, per exemple.
Paral·lelament Resolume Arena té un programa vinculat que té
la funció de retallar les siluetes-fomes a projectar, aquest programari és l’anomenat IR Mapio. Per crear els vídeos en tres dimensions es pot fer servir el software que millor domini l’usuari: After Effects, Cinema 4D, Maya, 3D Studio Max, ... També es
poden fer els vídeos en dues dimensions però el resultat final
no és tan espectacular com el tridimensional. • Al punt 8 de la
memòria (pàgina 263) s’explicarà detalladament com utilitzar
aquesta tecnologia per dur a terme cadascun dels nivells i subnivells del sistema proposat. • Aquesta tècnica s’ha convertit
en el nou art tecnològic, encara que també s’està començant a
aplicar a la publicitat. Alguns creadors han cercat aquests dos
conceptes experimentant amb nous formats. Es pot apreciar
una recopilació de projeccions video mapping molt interessants
a les imatges de les pàgines 156 i 157. • •
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http://www.pupitreestudioscreativos.com/las-posibilidades-del-mapping-en-cuatro-ejemplos/
http://bloglasombraproducciones.wordpress.com/2013/03/13/que-es-el-video-mapping/
http://www.baitic.com/innovacion/¿-que-es-el-video-mapping-sorprendete.html
http://videomappingmx.blogspot.com.es/p/normal.html
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http://www.verescreer.es/blog/¿que-es-el-mapping/
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4. 1. 2. POlivisió. El concepte de Polivisió es va crear per anomenar un format de pel·lícula ideat exclusivament per a la filmació i projecció del film Napoleó, de Abel Gance (1927). Es tractava de la projecció simultània de tres rotllos de pel·lícula muda
en una fila horitzontal, fent un total de relació d’aspecte de 4:1.
Aquesta consideració es considera precursora del sistema de
filmació Cinerama, que s’estrenarà un quart de segle desprès.
• Van ser apilades verticalment tres càmeres de pel·lícula per
disparar a la pantalla tres seccions d’imatge, que es veien en
composició de tríptic, d’acció simultània. • Aquesta tècnica és
un claríssim referent per a la meva proposta ja que, com ja s’ha
explicat a l’avantprojecte, la intenció és disparar tres projeccions
diferents (video mapping) cap a tres seccions de l’escenari • •

4. 1. 3. LLUMS AUDIORÍTMIQUES. Les llums audirítmiques (també conegudes com biorítmiques) són llums que s’encenen segons la intensitat de volum i el tipus de ritme que s’està escoltant.
Les llums de diferents colors i localització s’encenen en funció al
ritme de la música o l’àudio local, però també poden tenir sensibilitat al to del so. Amb els sons greus, els sons de to mitjà i les
notes agudes (com la veu humana) es poden accionar llums d’un
color determinat. • Aquest tipus d’il·luminació és molt habitual
en llocs de ball com clubs i discoteques, encara que, cada cop
més, les llums audiorítmiques comencen a aplicar-se en altres
tipus de suports, com per exemple samarretes. • Un dels propòsits d’aquest projecte és estudiar la possibilitat de sincronitzar
l’animació del grafismes a crear amb el ritme de la música en
directe. Per aquest motiu s’ha analitzat aquesta tecnologia. • •

CINEMA PROJECTANT EL FILM Napoleó (1927) en format polivisió

llums audiorítmiques d’una discoteca interactuant amb la música

http://en.wikipedia.org/wiki/Polyvision

http://www.editando.cl/2013/09/que-es-el-ratio-academico.html

http://www.musanim.com
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4. 2. ANÀLISI AUTOMÀTIC
DE SENYALS MUSICALS

A continuació es mostraran dos exemples relacionats amb la
proposta del projecte. No són iguals ni molt menys al meu plantejament, però tenen en comú que són sistemes que analitzen
automàticament les senyals musicals i les materialitzen en llums
de colors o gràfics de colors. • •
4. 2. 1. The Music Animation Machine. Stephen Malinowsky
va desenvolupar un projecte anomenat The Music Animation
Machine (MAM). És una aplicació generada per ordinador que
tradueix simultània i sincrònicament qualsevol música o so a
gràfics en color a través de la sortida a un monitor de televisió o
la mateixa pantalla d’ordinador. • El projecte desenvolupat per
Martín Wattenberg, presenta una reflexió sobre l’aspecte visual
de la forma musical atenent les repeticions i reaparicions del
material melòdic. Aquest sistema tradueix en un format gràfic
els paràmetres sonors i musicals d’un arxiu d’àudio (només reconeix arxius MIDI) amb diferents opcions de visualització. • La
idea d’aquesta aplicació va néixer, al 1974, de la frustració d’una
persona sorda en intentar llegir partitures. Va provar posar una
puntuació condensada que el va conduir a un desplaçament de
gràfic de barres. El 1984, professionals de Hollywood van aconseguir animar aquests gràfics a temps real amb la música. A poc
a poc la idea va anar evolucionant fins a aconseguir fer visibles
la totalitat de la partitura original amb la interacció dels diferents instruments. • •

DIFERENTS VISUALITZACIONS DE THE MUSIC ANIMATION MACHINE
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http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070118145306AA0Lwfm

http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/musica-educacion-y-tic/
item/208-el-lenguaje-musical-y-las-tic?tmpl=component&print=1&lang=ca&type=raw
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4. 2. 2. Listening Lights. Andrés Pérez López, un enginyer
tècnic de telecomunicació de so i imatge, ha desenvolupat un
software de sincronització d’il·luminació amb so anomenada Listening Lights. Aquesta eina interactua a temps real amb
música en directe o no. • L’equip que fa servir Andrés Pérez
per presentar Listening Lights està composat per quatre focus
d’il·luminació RGB connectats a un ordinador amb el software esmentat prèviament. Una de les opcions d’us d’aquest
sistema és tocar música en directe amb la interacció de les
llums, per exemple, amb un baix elèctric i un teclat sintetitzador. En aquest cas, cada impacte d’una nota del baix encén una
llum diferent, i el color de les llums ve determinat per les notes del teclat. • L’altre opció per utilitzar Listening Lights és
amb música gravada, separada per pistes, amb la interacció
de les llums. El color de les llums està determinat pels acords
de l’instrument de la pista desitjada, la llum s’encén quan el
detector analitza els atacs de l’acord. El nivell del focus està
mapejat en funció del nivell del volum de la pista i cada instrument (pista) està mapejat amb un focus diferent. • El software
és lliure i es pot aconseguir el codi font al següent enllaç:
https://github.com/andresperezlopez/Listening-Lights • • •

LISTENING LIGHTS
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https://vimeo.com/112113727

ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ

https://vimeo.com/117961054

https://vimeo.com/114196051

http://www.andresperezlopez.com
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5. CONCLUSIONS FASE 1
Gràcies a la investigació realitzada s’ha estructurat la base de
l’estudi amb solidesa. Molta documentació relacionada amb color i música són estadístiques extretes d’enquestes i experiments
realitzats a milers de persones i la similitud dels resultats obtinguts ratifica que el cervell humà està dissenyat per percebre
cada color amb unes connotacions específiques, dit d’un altre
manera, sembla ser que els éssers humans comparteixen una paleta emocional de colors. Tot i així, es troben algunes contradiccions en alguns aspectes que s’han d’analitzar a la segona fase
del projecte (6. Enquestes). • L’anàlisi de les lectures realitzades
ha ampliat la informació i ha adreçat la direcció projectual. S’han
pogut determinat uns conceptes per a cada un dels subnivells a
traduir gràficament i, gràcies a la lectures relacionades amb la
sinestèsia i la cerca de nous conceptes més científics i filosòfics,
com la teoria de cordes, s’ha obert un inquietant ventall d’hipòtesis per concretar un concepte i una unificació a tota la part gràfica i conceptual del projecte. Una associació interessant que s’ha
descobert és que els sinestèsics projectadors projecten colors i
formes a l’espai real, és a dir, de la mateixa manera que el sistema
proposat, com el video mapping. • Analitzat el sector i estudiat
els referents, s’ha verificat que no existeix cap dispositiu/aplicació/sistema que tradueixi la música, a temps real, seguint les
pautes plantejades. Sembla ser que els dos referents analitzats
anteriorment (The music Animation Machine i Listening Music) no
tenen en compte la psicologia del color respecte a les determinades senyals musicals que analitzen, es generen de manera aleatòria sense tenir en compte les emocions humanes, per tant s’ha
trobat una diferenciació molt potent en el mercat. • Degut a la
extensa quantitat d’escales musicals que existeixen (unes 20) es
planteja enfocar el projecte a un public objectiu molt concret, el
grup de música Heavy Metal Clàssic-Progressiu ARS NOVA, que
només utilitza 6 tipologies d’escales diferents encara que són les
més utilitzades per a la majoria dels estils de música. Es descarta
la possibilitat de fer un sistema de traducció musical universal ja
que es pretén aconseguir una gràfica afí a aquesta banda. • • •
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http://www.wordreference.com/sinonimos/
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Fase 2
IDEació

6. ENQUESTES
6. 1. DISSENY D’ENQUESTA

A les pàgines següents es presenta el model d’enquesta que
s’ha dissenyat per a la realització d’un estudi proper al target del
projecte. Aquest estudi consisteix en analitzar les associacions
que hi ha entre determinats conceptes i diferents tipus de colors,
formes i moviments; i si aquestes associacions són compartides
entre els diferents perfils d’enquestats. • Els conceptes de cada
apartat descriuen les connotacions d’un dels subnivells del sistema de traducció musical (per exemple: veu aguda, escala harmònica menor, ...), però he decidit no descriure aquest subnivell per
a no condicionar als enquestats. • Els colors que hi ha disponibles a l’enquesta són 11 mostres del cercle cromàtic, les mateixes
11 mostres amb un 50% més de lluminositat i 11 més amb un 50%
més de foscor. Només es pot fer la tria d’un color que s’associi
al conjunt dels 3-4 conceptes disponibles a cada apartat. • Les
formes disponibles són 8 geomètries bàsiques: quadrat, cercle,
triangle, alteracions de les mateixes formes, pentàgon i hexàgon.
• Els moviments a seleccionar (rectilini, circular, ascendent i descendent) estan relacionats amb els moviments de cada un dels
grafismes a dissenyar, ja que aquests seran animats i estaran en
relació amb la música. • S’ha fet un enviament a 60 subjectes,
i el feedback d’aquesta mostra ha sigut aproximadament de la
meitat. De les 30 respostes obtingudes un terç són membres i
ex-membres d’ARS NOVA o músics que coneixen la banda, una
mica més d’un altre terç han sigut persones relacionades amb el
món de l’art o el disseny (professors i companys) i la resta han
sigut persones que no tenen cap relació amb la música o l’art. •
La franja d’edat dels enquestats està compresa entre 7 i 71 anys,
la mitjana aproximada és de 33 anys, com el target del producte.
Exceptuant dos enquestats residents a Madrid i a Buenos Aires la
resta són de la província de Barcelona. • A continuació presento
una mostra d’enquesta omplerta per mi mateix per comparar el
meu criteri amb les estadístiques del conjunt dels enquestats. • •
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FORMULARI/ENQUESTA
DADES PERSONALS

PROJECTE FINAL ESDAP 			
					DANI ALONSO
Aquesta enquesta estudia les associacions que hi ha
entre determinats conceptes i diferents tipus de colors, formes i moviments; i si aquestes associacions
són compartides entre els diferents perfils d’enquestats.
No existeixen respostes correctes ni incorrectes, es
tracta de decidir els paràmetres (un color, una forma i un moviment) que evoquen els diferents conceptes de cada pregunta.
És millor respondre sense analitzar els elements, és
a dir, d’una manera relativament ràpida i instintiva.
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Nom i Cognoms:
Daniel Alonso Serrano

Edat:
34

Municipi:
Barcelona

Estudis:
CFGS Arts Gràfiques (2) / EEES (Grau) Disseny Gràfic

A continuació selecciona una o dues opcions:

Un cop finalitzeu el test recordeu guardar el document i enviar-m’ho per mail.

Tinc relació amb l’art o el disseny_________

Moltes gràcies pel vostre temps.

No tinc relació amb la música o el disseny__

Tinc relació amb la música_______________
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FORMULARI/ENQUESTA
pAg
À 2/8

1. RELAXACIÓ, PENA, masculinitat, confusió, ...

2. Humilitat, cordialitat, compassió, ...

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

1. 1. COLOR:

2. 1. COLOR:

1. 2. FORMA:

2. 2. FORMA:

1. 3. MOVIMENT:
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Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent

2. 3. MOVIMENT:

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent
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FORMULARI/ENQUESTA
pAg
À 3/8

3. TENSIÓ, FERIDOR, FEMINITAT, PETIT, ...

4. APATIA, CALMA, MEDITACIÓ, MALENCONIA, ...

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

3. 1. COLOR:

4. 1. COLOR:

3. 2. FORMA:

4. 2. FORMA:

3. 3. MOVIMENT:

174

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent

4. 3. MOVIMENT:

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent
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FORMULARI/ENQUESTA
pAg
À 4/8

5. CONSTÀNCIA, EQUILIBRI, ORGULL, HONOR, ...

6. NERVIOSISME, DINAMISME, EXCITACIÓ, ALEGRIA, ...

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

5. 1. COLOR:

6. 1. COLOR:

5. 2. FORMA:

6. 2. FORMA:

5. 3. MOVIMENT:
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Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent

6. 3. MOVIMENT:

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent
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FORMULARI/ENQUESTA
pAg
À 5/8

7. TRISTESA, PATIMENT, GRAVETAT, NOSTÀLGIA, ...

8. FELICITAT, SATISFACCIÓ, FRESCOR, OPTIMISME, ...

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

7. 1. COLOR:

8. 1. COLOR:

7. 2. FORMA:

8. 2. FORMA:

7. 3. MOVIMENT:

178

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent

8. 3. MOVIMENT:

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent
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FORMULARI/ENQUESTA
pAg
À 6/8

9. MISTERI, EXÒTIC, EVOCADOR, MÓN ÀRAB, ...

10. RELAXANT, AGRADABLE, ÀSIA, ...

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

9. 1. COLOR:

10. 1. COLOR:

9. 2. FORMA:

10. 2. FORMA:

9. 3. MOVIMENT:
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Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent

10. 3. MOVIMENT:

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent
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FORMULARI/ENQUESTA
pAg
À 7/8

11. QUEIXA, PLORS, NERVIOSISME, desconsolat, ...

12. TERROR, ABSTRACCIÓ, ANGOIXA, DESEQUILIBRI, ...

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

9. 1. COLOR:

10. 1. COLOR:

9. 2. FORMA:

10. 2. FORMA:

9. 3. MOVIMENT:

182

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent

10. 3. MOVIMENT:

Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent
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FORMULARI/ENQUESTA
pAg
À 8/8
L’enquesta ja ha finalitzat, moltes gràcies per la
teva ajuda. Escriu un comentari si creus que pot ser
d’interès:
13. IRREGULARITAT, ironia, SARCASME, ...
Relaciona aquest conjunt de conceptes amb un color, una forma i un moviment.

Algunes qüestions tenen conceptes contradictoris,
per aquesta raó l’enquesta té una dificultat afegida.

13. 1. COLOR:

13. 2. FORMA:

13. 3. MOVIMENT:
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Recorda guardar el document i enviar-m’ho per
correu electrònic, només has de clicar al botó d’aquí
sota per realitzar l’acció automàticament:
Rectilini

Ascendent

CIRCULAR

descendent

ENVIAR
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6. 2. ESTADÍSTIQUES

Com ja s’ha comentat prèviament s’han obtingut 30 respostes
dels 60 possibles enquestats, per tant, les estadístiques s’analitzaran amb aquesta mostra. • Una dada interessant que no està
de més esmentar és que un dels possibles enquestats ha sigut
Neil Harbisson. Jordi Cuyàs, tutor d’aquest projecte, em va facilitar el contacte d’en Neil (hello@neilharbisson.com) però sembla
ser que l’artista no ha pogut respondre a l’enquesta. És una llàstima ja que hagués estat molt interessant analitzar les respostes
d’en Harbisson per la peculiar manera que té de percebre els colors: escoltant-los. La seva experiència sinestèsica està molt afí a
aquest projecte. • Els comentaris de la majoria dels enquestats
han sigut molt semblants. Les seves observacions feien referència a la dificultat de la tria de les possibles opcions, degut a la diversitat de conceptes contradictoris que s’associaven a algunes
qüestions. Estic d’acord que en aquest aspecte es trobava la dificultat d’aquest formulari-enquesta, però era necessari plantejar
les qüestions d’aquesta manera perquè tothom pogués estar en
igualtat de condicions. Em refereixo a que no hagués estat rellevant qüestionar cada pregunta directament amb el nom del subnivell del sistema (per exemple: “Quin color, forma i moviment
associaries a la escala harmònica menor?”), ja que més de quasi
dos terços dels enquestats no tenien coneixements musicals. Per
aquesta raó em vaig limitar a plantejar totes les qüestions amb
les connotacions d’aquests subnivells, encara que en alguns casos es trobessin contradiccions massa abstractes. • Un altre
comentari curiós, i que estic totalment d’acord, és el que em va
fer un company que, precisament, és daltònic. El fet de que les
mostres de color estiguessin sobre un fons negre és un factor
que influeix quan s’ha de prendre una decisió, ja que la percepció
dels color sobre fons negre o fons blanc canvia totalment. Evidentment, el fet d’haver dissenyat l’enquesta amb el fons negre
ha sigut perquè les projeccions del sistema que dissenyaré també es dispararan sobre fons negre. De la mateixa manera raono
que la maquetació d’aquesta memòria sigui text blanc sobre fons
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negre, perquè el lector tingui la sensació de submergir-se encara
més en el projecte. • A continuació explicaré la interpretació
de les estadístiques de les enquestes rebudes, que es podran
apreciar a les pàgines posteriors. Cada una de les qüestions del
formulari ocupa una doble pàgina. La banda esquerra de cada
doble pàgina il·lustra una interpretació gràfica dels conceptes
(connotacions del subnivell) citats a la part dreta de la mateixa doble pàgina. Aquesta interpretació gràfica dels conceptes
de cada qüestió la vaig realitzar a principis d’any de 2014, quan
vaig fer un previ d’aquest treball a l’assignatura de Projectes III, al
tercer curs d’aquests estudis. A sota d’aquesta interpretació gràfica s’il·lustren els acords cromàtics que estan relacionats amb
aquests conceptes. Aquests han estat extrets del llibre d’Eva Heller “La psicología del color” (pàgina 54). • A la banda dreta de
cada doble pàgina s’il·lustren les estadístiques de cada qüestió.
A la part superior està descrit el nivell, i el pertinent subnivell,
del sistema de traducció musicogràfic, amb les seves connotacions. A sota d’aquesta descripció es presenten les estadístiques
recents de la qüestió en format de gràfic de barres. A l’esquerra
de les figures geomètriques de l’apartat FORMA apareixen determinades figures amb un color establert, explicant el color que
li pertany a aquesta forma segons la tesis “Colour in motion” de
Claudia Cortés (pàgina 48). La figura acolorida que es mostra
esta associada amb el color i forma dominant que vaig utilitzar
per fer els grafismes l’any 2014. • L’objectiu d’aquesta presentació es comparar les estadístiques obtingudes amb la documentació que es va obtenir al seu dia. S’ha pogut observar que hi han
moltes afinitats cromàtiques en molts del casos, no obstant això,
en altres ocasions els resultats són completament subjectius. Al
cap i a la fi, aquest episodi no deixa de ser un suport més en el
procés projectual ja que, segons la meva experiència, quan arribi
la part de la materialització gràfica, pot ser, sigui més efectiu
seguir més el meu instint que recolzar-me massa en les dades
estadístiques i els estudis previs. • • •
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NIVELL 1: FREQÜÈNCIA. VEU
El cant és la veu de la música, el cant és la vibració (el so és una
vibració que es transmet que un mitjà). • 1. 1. NOTES GREUS:
Lent, relaxació, tristesa. Aflicció: desesperança, torbació, pena,
penediment, desànim. Masculí, gran. Confusió, foscor, terbolesa,
...

1. RELAXACIÓ, PENA, masculinitat, confusió, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

1. 1. COLOR:

1. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

1. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
passivitat
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MASCULÍ

GRAN

TRISTESA

TRIST

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 1: FREQÜÈNCIA. VEU
El cant és la veu de la música, el cant és la vibració (el so és
una vibració que es transmet que un mitjà). • 1. 2. NOTES
MITJANES: Bondat: tranquil·litat, alegria, cordialitat, pietat, humilitat, amor, compassió, indulgència, ...

2. HUMILITAT, CORDIALITAT, COMPASSIÓ, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

2. 1. COLOR:

2. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

2. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
passivitat
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AMABILITAT

CORTESIA

AMOR

ALEGRIA

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)
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NIVELL 1: FREQÜÈNCIA. VEU
El cant és la veu de la música, el cant és la vibració (el so és una
vibració que es transmet que un mitjà). • 1. 3. NOTES AGUDES:
Ràpid. Petit. Tensió, feridor, femení, ...

3. TENSIÓ, FERIDOR, FEMINITAT, PETIT, ...

Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

3. 1. COLOR:

3. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

3. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
PETIT
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FEMENÍ

EXCITACIÓ

AGRESSIVITAT

BRUTALITAT

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 2: RITME. Bateria
El ritme és un sentiment corporal, és el batec del cor. La bateria
és potència i tessitura. La caixa és marcialitat i bel·licositat. Els
plats transmeten brillantor i grandiositat. El gong connota majestuositat, exotisme i misteri. • 2. 1. RITME Lent: Greu. Apatia,
somnolència, tranquil·litat, apacibilitat. Silenci, poca activitat rítmica. Tristesa, malenconia. Calma, relaxació, descans. Meditació, reflexió, tendresa. Intimitat, concentració, ...

4. APATIA, CALMA, MEDITACIÓ, Malenconia, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

4. 1. COLOR:

4. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

4. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
Descans
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Tranquil

Passivitat

TRISTESA

TRIST

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 2: RITME. Bateria
El ritme és un sentiment corporal, és el batec del cor. La bateria
és potència i tessitura. La caixa és marcialitat i bel·licositat. Els
plats transmeten brillantor i grandiositat. El gong connota majestuositat, exotisme i misteri. • 2. 2. MIG TEMPS: Normalitat,
constància, equilibri. Grandesa: valor, honor, orgull, esperança,
ànima, esperit, disposició d’ànim, passió, ...

5. CONSTÀNCIA, EQUILIBRI, ORGULL, HONOR, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

5. 1. COLOR:

5. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

5. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
NATURAL
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ESPERANÇA

HARMONIA

GRAN

PASSIÓ

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 2: RITME. Bateria
El ritme és un sentiment corporal, és el batec del cor. La bateria
és potència i tessitura. La caixa és marcialitat i bel·licositat. Els
plats transmeten brillantor i grandiositat. El gong connota majestuositat, exotisme i misteri.
misteri. •• 2.
2. 3.
3. RITME
RITME RÀPID:
RÀPID: Agut.
Agut. Nerviosisme, optimisme, alegria, còlera, ira. Agitació, perill, dinamisme. Felicitat, agilitat, rapidesa. Eufòria, excitació. Sobresalt,
acció, activitat. Passió, ...

6. NERVIOSISME, DINAMISME, EXCITACIÓ, ALEGRIA, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

6. 1. COLOR:

6. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

6. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
EXCITACIÓ
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ALEGRIA

VELOCITAT

NERVIOSISME

DINAMISME

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 3: ESCALES. Instruments de corda
Els instruments de corda són excelsos (d’elevada importància) i
apol·linis (aposto, bell, equilibrat i coherent). Connoten elegància
i expressivitat terrenal. • 3. 1. ESCALA MENOR (mode dòric):
Conceptes tancats o foscos (ombrívol): tristesa, aflicció, malenconia, nostàlgia, enyorança, gravetat. Afecte, incertesa. Entristit, incert, pensatiu, preocupat. Aflicció: desesperança, torbació,
pena, penediment, desànim. Sofriment, angoixa. Amarg, ...

7. TRISTESA, PATIMENT, GRAVETAT, NOSTÀLGIA, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

7. 1. COLOR:

7. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

7. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
TRISTESA
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TRIST

INTROVERSIÓ

Llunyania

ANHEL

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 3: ESCALES. Instruments de corda
Els instruments de corda són excelsos (d’elevada importància) i
apol·linis (aposto, bell, equilibrat i coherent). Connoten elegància
i expressivitat terrenal. • 3. 2. ESCALA MAJOR (MODE JÒNIC):
Conceptes oberts o brillants (lluminositat): felicitat, optimisme,
patriotisme, amistat. La gràcia. Estable, tranquil, afable, content.
Normalitat, satisfacció. Grandesa: valor, honor, orgull, esperança,
ànima, esperit, disposició d’ànim, passió, ...

8. FELICITAT, SATISFACCIÓ, FRESCOR, OPTIMISME, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

8. 1. COLOR:

8. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

8. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
FELICITAT
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ALEGRIA

OPTIMISME

REFRESCANT

ESPERANÇA

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 3: ESCALES. Instruments de corda
Els instruments de corda són excelsos (d’elevada importància) i
apol·linis (aposto, bell, equilibrat i coherent). Connoten elegància
i expressivitat terrenal. • 3. 3. ESCALA HARMÒNICA MENOR
(MODE FRIGI): Misteriós, exòtic, evocador, espaiat, psicodèlic.
Món àrab, flamenc. Incertesa, inestable, suspens, ...

9. MISTERI, EXÒTIC, EVOCADOR, MÓN ÀRAB, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

9. 1. COLOR:

9. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

9. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
SECRET
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MÀGIA

EXCITACIÓ

Llunyania

INSEGURETAT

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 3: ESCALES. Instruments de corda
Els instruments de corda són excelsos (d’elevada importància) i
apol·linis (aposto, bell, equilibrat i coherent). Connoten elegància i expressivitat terrenal. • 3. 4. ESCALA PENTATÒNICA: Àsia,
relaxant, tranquil·litzant, agradable, satisfactori, ...

10. RELAXANT, AGRADABLE, ÀSIA, ...

Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

10. 1. COLOR:

10. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

10. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
passivitat
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Tranquil

HARMONIA

descans

AGRADABLE

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 3: ESCALES. Instruments de corda
Els instruments de corda són excelsos (d’elevada importància) i
apol·linis (aposto, bell, equilibrat i coherent). Connoten elegància i expressivitat terrenal. • 3. 5. ESCALA CROMÀTICA: Queixa,
plors, lament, nerviosisme, desconsolat, ...

11. QUEIXA, PLORS, NERVIOSISME, DESCONSOLAT, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

11. 1. COLOR:

11. 2. FORMA:

Interpretació gràfica dels conceptes citats a la dreta (2014)

11. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
NERVIOSISME
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EXCITACIÓ

irritant

TRISTESA

TRIST

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)

–

Color de la forma: Claudia Cortés (2003)
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NIVELL 3: ESCALES. Instruments de corda
Els instruments de corda són excelsos (d’elevada importància) i
(aposto, bell,
bell, equilibrat
equilibrati icoherent).
coherent).Connoten
Connotenelegància
elegànciai
apol·linis (aposto,
i expressivitatterrenal.
terrenal.• • 3.3.6.6.*ESCALA
ESCALA ENIGMÀTICA (ATONAL):
expressivitat
Grau màxim d’abstracció, terror. Tensió, moviment. Maldat: irreverència, ingratitud, vilesa, enveja, gelosia, crueltat, menyspreu. Fred,
artificial. Desequilibri, son, malaltís, demoníac. Estranyesa, angoixa. Desconegut, abstracte, expressionisme. Ira, irritació, còlera, ...

12. TERROR, ABSTRACCIÓ, ANGOIXA, DESEQUILIBRI, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

12. 1. COLOR:

12. 2. FORMA:

*Aquest subnivell no mostra cap interpretació gràfica ja que és un
plantejament nou, és a dir, una ampliació del nivell 3 que no es va
proposar al passat.

12. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
MALDAT
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ARTIFICIAL

Fotografia: Dani Alonso (2012)

FRÍVOL

–

irritant

DINAMISME

Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)
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NIVELL 4: COMPASSOS. Tots els músics
4. 1. COMPÀS D’AMALGAMA (PROGRESSIUS: 5/4, 7/8, 15/16…):
Sofisticació, irregularitat. Ironia, sarcasme, original, ...

13. IRREGULARITAT, IRONIA, SARCASME, ...
Estadístiques tretes d’una mostra de 30 subjectes.

13. 1. COLOR:

13. 2. FORMA:

Exemple gràfic del nivell 4 (2014)

13. 3. MOVIMENT:
Rectilini
CIRCULAR
Ascendent
ORIGINAL
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INADEQUAT

ELEGÀNCIA

INSEGURETAT

DINAMISME

Fotografies i grafisme: Dani Alonso (2012-14) – Acords cromàtics: Estadística d’Eva Heller (2004)

Descendent

Dades estadístiques: Dani Alonso (2015)
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7. màrqueting
7. 1. BENCHMARKING
La primera part de la fase de màrqueting consisteix en fer una
anàlisi Brenchmarking. Aquest concepte es defineix com l’acció
d’analitzar les competències del teu producte o la comparació
de productes i/o serveis de l’àrea d’interès (Best Practices). Què
puc aprofitar de les actituds de la competència? El valor del
Benchmarking es troba en l’impacte que poden tenir aquestes
comparacions sobre els comportaments del consumidor. • •
7. 1. 1. BEST PRACTICES. Les pàgines següents presenten una
sèrie de taules que analitzen la competència per excel·lència, és
a dir, les Best Practices. Aquest procediment consisteix en fer
una anàlisi molt breu del posicionament (conceptes, personalitat i valors intangibles que percep el target sobre la marca),
el to (tipus de llenguatge que s’utilitza per comunicar), la proposta de valor (diferenciació de la competència), el valor de
la marca (conceptes de la marca), els canals (mitjans per on
es comunica el missatge) i el target (Heavy Consumer: target
primari, i, si es necessari, el públic objectiu secundari o terciari)
de les Best Practices de l’àrea d’interès. • El problema que té
aquest projecte per analitzar les competències és que no existeix cap producte similar al mercat. L’únic sistema que s’ha trobat, amb relació amb la traducció a temps real de música-color
ha sigut Listening Lights de Andrés Pérez López (pàgina 162),
però aquest software no està comercialitzat al mercat i el target
no s’apropa gaire al meu producte. • De manera que, després
d’una exhaustiva recerca de competències directes i indirectes,
el més raonable serà analitzar tres bandes de Pop/Rock/Heavy amb diversos espectacles visuals en directe: Dream Theater
(video mapping), Kiss (pirotècnia) i Hatsune Miku (projecció
hologràfica tridimensional). • •
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Marquès, Ingrid - “Gestió del disseny gràfic”, 4t curs Disseny Gràfic.
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POSIC
I ON A
M E NT

- Submergir-se en un somni de metal
progressiu per trobar la qualitat musical i
visual.

TO

- Suggerent.
- Quimèric.
- Il·lusori.

PROPO
STA DE
VALOR

- Espectacle visual digital (video mapping)
inusual per aquest tipus de bandes.

V ALO
RS DE

- Qualitat tècnica i visual exquisida.
- Duració dels concerts considerable.

CAN
ALS

- Pàgina web.
- Banners.
- Newsletter.
- Xarxes socials (Facebook, Twiter, Instagram, You Tube).
- Suports físics (cartells, flyers, ...).

T AR
GE T

Heavy Consumer: Els fans de Dream Theater són,
principalment, homes de 25-39 anys amb criteri
per seleccionar la música que es escolten (Rock
progressiu) i amb un nivell sociocultural mitjà-alt.

MARCA

Competència directa: Dream Theater, BANDA de Metal Progressiu (NY)
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© Dream Theater

http://www.dreamtheater.net

http://www.ideasafines.com.ar
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POSIC
I ON A
M E NT

- “Faig servir més maquillatge i tacs més alts
que la teva mami.”

TO

-

PROPO
STA DE
VALOR

- Espectacle pirotècnic.
- Extravagant maquillatge i vestuari.

V ALO
RS DE

MARCA

Agressiu.
Performatiu.
Arrogant.
Agosarat.

- Extraordinarietat.
- Infinitat de merchandising.
- Pioners.

CAN
ALS

- Pàgina web.
- Banners.
- Newsletter.
- Xarxes socials (Facebook, Twiter, You Tube, ...).
- Suports físics (cartells, flyers, ...).

T AR
GE T

Heavy Consumer: Els fans de Kiss són, homes i
dones, principalment, de 35-50 anys. Han viscut molt
de prop el moviment Heavy Metal del anys 80. Els
agrada l’espectacle i són fidels amb les seves arrels
(Hard Rock dels 80). Els seu nivell sociocultural és mitjà.

Competència indirecta: KISS, BANDA de HARD ROCK (NY)
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© KISS

http://www.kissonline.com

http://www.pagina12.com.ar/
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POSIC
I ON A
M E NT

- Els sentiments mitjançant la música.

TO

- Empàtic.
- Amable.
- Futur.

PROPO
STA DE
VALOR

- La cantant de la banda és una artista digital,
és un holograma manga, la veu de la qual
està feta amb el sintetitzador de veu cantada
Vocaloid.

V ALO
RS DE

MARCA

- Possibilitat de fer servir la veu de Hatsune
Miku per a les teves pròpies composicions.
- Generositat.

CAN
ALS

- Pàgina web.
- Banners.
- Newsletter.
- Xarxes socials (Facebook, Twiter, You Tube, ...).
- Suports físics (cartells, flyers, ...).

T AR
GE T

Heavy Consumer: Els fans de Hatsune Miku són el
públic proper al món del còmic i l’animació japonesa.
El públic objectiu principal són noies adolescents
(Shōjo, Josei) amb nivell sociocultural mitjà. • Target
secundari: Nois-Homes (Kodomo, Shōnen i Seinen).

Competència INdirecta: HATSUNE MIKU, BANC DE VEU, grup K-POP (TòquIO)
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Imatges del concert de Hatsune Miku a Sapporo, JAPÓ (2011)

http://es.wikipedia.org/wiki/Seinen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hatsune_Miku

http://www.3djuegos.com
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7. 1. 2. THE BEST PRACTICE. ANÀLISI GRÀFIC
Per fer l’anàlisi gràfic de The Best Practice (la competència per
excel·lència) s’ha decidit triar la banda novaiorquesa Dream
Theater. • Existeixen diversos motius per haver seleccionat
aquesta banda, el primer de tots és que, de les tres competències analitzades prèviament, aquesta és l’única competència directa, ja que Dream Theater fa servir la tecnologia video mapping com a espectacle visual en directe. Encara que no utilitzin
aquesta tècnica amb la mateixa intenció que aquest projecte
(anàlisi automàtic música-imatge) no està de més analitzar la
gràfica que fan servir. • Un altre dels motius d’aquesta tria és
que l’estil de música es força similar al d’ARS NOVA (target del
projecte), és a dir, metal progressiu. • • •

COL
ORS

- Negre.
- Blaus foscos.
- Il·luminació freda (blau) a les actuacions en
directe, en poques ocasions és càlida (vermell).

FOR
MES

- Abstractes.
- Orgàniques.
- Geomètriques, en alguns casos.

TIPO
G R A
F I A

- LOGO: Cal·ligrafia de John Stevens. Basat en
cal·ligrafia Romana, acabaments sinuosos.
- TÍTOLS: Garamond ExtraWide Oblique.
- SECUNDÀRIA: Helvetica Regular.

S LO
GAN

- Sent la música al teatre dels somnis.

IMA
TGE

- Tipus d’imatge: il·lustracions realistes
amb missatges surrealistes. Influències
romàntiques. En el cas de la home de la web,
el tipus d’imatge utilitzat és més minimalista.

ES
TIL

- CONCERTS: Futurista, enigmàtic.
- Il·lustració: Realisme, surrealisme.
- Website: Capçalera, scroll, dues columnes, ...

TAULA “THE BEST PRACTICE” DREAM THEATER

222

http://www.dreamtheater.net

https://www.facebook.com/dreamtheater
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Discografia de DreamTheater ©225
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Espectacle video mapping en directe de DreamTheater ©227
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Captures del website oficial de dream theater

Servei de feedback i de newsletter

http://www.dreamtheater.net

http://www.dreamtheater.net
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Captures del website oficial de dream theater

Cal·ligrafia de la imatge de dream theater i tipografies secundàries

http://www.dreamtheater.net

http://johnstevensdesign.com

https://www.myfonts.com/WhatTheFont/
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7. 2. TENDÈNCIA: Mychiatry
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Després de l’anàlisi Benchmarking el següent pas del projecte
és triar una tendència actual de mercat per aplicar-la a la marca.
La tendència té que estar present en tot moment en la veu de
la marca, per tant, s’han d’analitzar les tendències de mercat
més utilitzades al 2014-15 i triar la que més s’adeqüi al servei del
producte i definir-la en conceptes. • Després d’un acurat anàlisi,
s’ha decidit que la tendència que més s’adapta a la marca i servei és l’anomenada Mychiatry (Miquiatría: la ment és el nou cos).
Aquesta tendència consisteix en crear productes i/o serveis
que ajudin als consumidors a aconseguir el benestar mental.
Utilitza el desenvolupament de la tecnologia relacionada amb
les emocions humanes, per tant, en aquest aspecte quedaria
justificada l’elecció de la tendència. El sistema que es proposa
en aquest projecte utilitza la tecnologia video mapping per potenciar la grandesa de la música, amb l’objectiu d’emocionar al
consumidor amb la interconnexió dels sentits (oïda i vista) per
provocar el seu benestar mental. A més, com ja s’ha comentat
a la fase d’investigació, aquest tipus de fenomen sinestèsic es
pot fer servir com a teràpia creativa. • Per aplicar la tendència
de Mychiatry s’ha introduir un nou concepte de màrqueting, el
neuromarketing. Aquesta concepció consisteix en l’aplicació de
diferents tècniques de màrqueting i veure el seu efecte al cervell
humà, per poder predir conductes del consumidor. Una de les
tècniques usades és Neuroscent, que es basa en la utilització
de fragàncies per a crear una associació entre aromes, productes, sensacions i emocions (interconnexió dels sentits). Aquesta associació ha de generar el benestar mental en què es basa
aquesta tendència. • El mecanisme de Mychiatry té molt a veure amb el “jo quantificat”, una expressió que es defineix com la
recopilació de la informació dels hàbits quotidians mitjançant la
tecnologia. Dels diversos components bàsics dels quals es basa
la quantificació de les activitats diàries, hi ha un factor força interessant que es pot adequar al concepte del projecte. Hi ha tota
una branca del “jo quantificat” que busca el costat més psicolò-

gic i fins i tot espiritual i «misteriós» de l’assumpte. Això inclou
prendre notes sobre estats d’ànim, hàbits, felicitat, èxits, inspiració, gratitud, espiritualitat, compromís, ... Parlem de termes més
o menys propers a la ciència. • Hi ha dos tipus de consumidors
impulsant aquesta tendència: Aquells per als quals la salut mental és (com la bona forma física, el progrés a la seva carrera i els
èxits acadèmics) un nou punt de referència, un altre tema per
sobresortir dels que estan al seu voltant. Els altres consumidors
són aquells que no tenen temps, que treballen massa, estressats i plens d’ansietat per als quals les innovacions relacionades
amb la Mychiatry ofereixen un alleujament molt necessari a les
pressions de la vida moderna. • EXEMPLES Mychiatry. PIP:
Videojocs que detecten l’estrès ajuden a relaxar als jugadors.
Creat per ajudar als consumidors a reduir el seu nivell d’estrès,

http://glocalbrand.blogspot.com.es/2014/01/las-7-tendencias-de-consumo-para-el_2.html

http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/yo-cuantificado.html

PIP: Videojocs que detecten l’estrès ajuden a relaxar als jugadors
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PIP és un biosensor sense fil. Mentre juguen, els usuaris sostenen
el dispositiu (sincronitzat a través de Bluetooth a un monitor o
smartphone). Aquest captura la resposta galvànica de la pell de
les puntes dels seus dits a temps real. Per tenir èxit, per exemple,
en un joc de carreres de cotxes, el jugador ha d’estar més relaxat que el seu competidor, ja que els personatges del videojoc
responen de forma negativa als senyals d’estrès. • Shadow:
Aplicació que permet als usuaris gravar, compartir i analitzar
els seus somnis. És una aplicació que permet als usuaris gravar
i recordar els seus somnis. Una alarma el volum augmenta progressivament i desperta l’usuari suaument, incrementant la probabilitat que recordi els seus somnis. L’aplicació incita després
a l’usuari a gravar el contingut del seu somni mitjançant àudio
o text. El seguiment dels somnis i dels patrons de son permet

als usuaris curiosos establir relacions entre la seva vida diària i
els seus hàbits de son. Cada entrada es guarda en un diari i pot
pujar de forma anònima al núvol, creant una base de dades de
somnis global, que mostra les impressions i els somnis d’altres
participants de tot el món. • Melon: Cinta intel·ligent per
als cabells monitoritza la concentració. La cinta per als cabells
Melon i l’aplicació que l’acompanya permeten als usuaris realitzar un seguiment, monitoritzar i analitzar la seva concentració
durant una sèrie d’activitats. La cinta mesura l’activitat cerebral
utilitzant l’electroencefalograma i uns algoritmes detecten els
nivells de concentració, utilitzant les dades per a proporcionar
una informació personalitzada. Els usuaris poden introduir factors externs mitjançant l’aplicació per descobrir com influeixen
en la seva capacitat per generar i mantenir la concentració l’hora

Shadow: APP que permet gravar, compartir i analitzar els somnis

Melon: Cinta intel·ligent per monitoritzar la concentració

http://trendwatching.com/es/trends/7trends2014/#mychiatry

http://trendwatching.com/
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del dia, les condicions atmosfèriques i l’entorn. • Mico: Auriculars que detecten l’estat d’ànim dels usuaris i reprodueixen
música d’acord amb ell. Desenvolupats per la marca japonesa
de disseny de productes Neurowear i presentats al març de
2013, els auriculars Mico porten incorporat un lector de electroencefalogrames situat al front de l’usuari que mesura la seva
activitat neurològica. Els senyals del cervell permeten al dispositiu detectar l’estat d’ànim de l’usuari (per exemple si té son, està
estressat o concentrat), el que es mostra en una pantalla LED a
la part exterior de l’auricular. Els auriculars envien la informació
a un telèfon mòbil que té instal·lada l’aplicació de Mico i que,
segons l’estat d’ànim de l’usuari, selecciona la música més adequada d’entre la qual es troba a la base de dades.
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7. 3. ESSÈNCIA I ESPERIT DE LA MARCA

Mico: Auriculars que detecten l’estat d’ànim i seleccionen la música

En aquest apartat de la memòria s’il·lustrarà un pòster mural
amb una petita definició del target (més endavant s’aprofundirà
més en aquest punt), una secció on es diu el que la marca és i el
que la marca no és, i es farà la tècnica del retrat xinés (si fos...)
per començar a apropar-se a la plàstica que tindrà la marca. •
La segona part de l’essència i l’esperit de la marca consistirà en
definir el Territori de la marca 1.0. S’hauria de determinar un títol
inspirador (lema o títol que ha de resumir tot el que s’ha treballat fins ara), la motivació que el target té amb connexió amb la
marca, l’insight (idea interna de la marca i el motor que fa que
el target consumeixi el producte), i un o dos valors que comparteixen el target i la marca. • A continuació es determinarà
el Territori de la marca 2.0. Per tant s’haurà de definir la idea
de la marca (el valor principal que la marca està venent), Reason to believe (la raó per la qual el target creu en la marca), el
beneficis (el que ofereix la marca al target perquè aquest aconsegueixi la seva finalitat), vincular una emoció entre la marca i
el target, el caràcter (el to que utilitzarà la marca quan comuniqui), i, per finalitzar, s’explicarà la iconografia possible (línies
gràfiques, look and feel, referents gràfics, ...), encara que aquesta part de referents gràfics i artístics s’explicarà a la pàgina 277
de la memòria. • Tots aquests elements de màrqueting tenen
que estar interrelacionats entre la marca, el target i la tendència
Mychiatry. • Seguidament es crearan dos eixos de posicionament. L’objectiu serà posicionar la marca, en relació a les Best
Practices analitzades prèviament. Cada eix constarà d’actituds i
valors corporatius. • Quan s’arribi a aquest punt serà interessant
realitzar una anàlisi DAFO: Debilitats (factors interns), Amenaces
(factors externs), Fortaleses (factors interns), Oportunitats (factors externs). L’anàlisi DAFO es pot utilitzar en qualsevol situació
d’un procés, genera i avalua idees i quan es localitzen es determinen quines accions, defensives i ofensives, es poden fer. • •

http://trendwatching.com/es/trends/7trends2014/#mychiatry

Marquès, Ingrid - “Gestió del disseny gràfic”, 4t curs Disseny Gràfic.
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7. 3. 1. DEFINICIÓ DEL PRODUCTE. Aquest producte és un sistema (software) que tradueix la textura musical a temps real
a partir de sensacions visuals. El sistema està dissenyat per a
les actuacions en directe del grup de Heavy Metal Clàssic-Progressiu ARS NOVA, encara que es podria fer servir per qualsevol banda amb la següent configuració: veu, bateria, dues
guitarres i baix. • L’aplicació interactua a temps real amb la
música que percep projectant grafismes abstractes i animats
en 3D. Les projeccions es disparen amb l’equipament pertinent de video mapping. Es projecten tres nivells generals
alhora sobre la figura dels músics amb els seus determinats
subnivells. Cadascun d’aquests nivells és un grafisme, animat
i diferent, que té en compte les connotacions que transmet la
determinada textura musical. Per exemple, les escales majors
connoten felicitat, per tant, en el moment que el software reconegués aquest determinat paràmetre projectaria una serie
de colors i formes afins al concepte de felicitat. • Els factors/
nivells que té en compte aquest producte per projectar les
animacions són: la freqüència (alçada) de la veu del cantant
(projecció destinada al cantant), el ritme (divisió de caixes
per compàs) de la bateria (projecció destinada al bateria),
escales (tonalitat) relacionades amb agrupacions dels acords
dels instruments de corda (projeccions destinades als guitarristes i al baixista), el silenci (projecció destinada a qualsevol
músic), i els compassos irregulars (projecció destinada a la
figura de tots els músics). • L’experiència d’escoltar música
amb aquesta aplicació serà més intensa que qualsevol actuació ordinària, ja que s’incorpora el sentit de la vista a la interpretació de les polifonies. L’oient veurà literalment la música,
com si parléssim de sinestèsia. L’espectador es submergirà en
l’abstracció i expandirà la seva ment d’una manera natural. •
Aquesta experiència sinestèsica proposa unificar les sensacions humanes amb les vibracions que desencadenen la música i els colors, amb el fi de d’impulsar globalment el valor de
la comunicació gràfica. • •
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http://www.wordreference.com/sinonimos/

7. 2. TENDÈNCIA: MYCHIATRY
LA MENT ÉS EL NOU COS

TECNOLÒGIC
SENSORIAL
ESPIRITUAL

BENESTAR
MENTAL
MISTERIÓS

EMOCIONANT
PSICOLÒGIC
CIENTÍFIC

7. 3. 2. LA MARCA ÉS ...

LA MARCA NO ÉS ...

VIBRACIÓ, INNOVACIÓ,			
ESPIRITUAL, EMOTIVA, ONÍRICA,
INTENSA, LLUM A LA FOSCOR,
INTRIGANT, ABSTRACTE, ...

CLÀSSICA, POPULAR,
GÒTICA, TRANSPARENT,
UNISENSORIAL, REALISTA,
PETITA, PREDICTIBLE, ...

7. 3. 3. RETRAT XINÉS: si fos un/a ... seria ...
FORMA = GEOMÈTRICA
TEXTURA = ABSTRACTE
COLOR = RGB
PAISATGE = LA NIT
ALIMENT = AIGUA
TIPOGRAFIA = GOTHAM BOOK
ÈPOCA = FUTUR
MÚSICA = METAL PROGRESSIU
SO = POLIFÒNIC
OLOR = TECNOLOGIA NOVA
ÉSSER = FalCó
PAÍS = JAPÓ
COMPLEMENT = JACK
EMOCIÓ = VIBRACIÓ
MITJÀ DE TRANSPORT = MÀQUINA DEL TEMPS

7. 3. 4. TARGET: FANS ARS NOVA
HOMES/DONES
SOCIABLES
INDEPENDENTS
DIVERTITS

24-36 ANYS
TECNOLÒGICS
CULTES
OBSERVADORS

Marquès, Ingrid - “Gestió del disseny gràfic”, 4t curs Disseny Gràfic.

SELECTIUS
PENSADORS
ESPIRITUALS
INQUIETS
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7. 3. 4. TARGET. • 7. 3. 4. 1. HEAVY CONSUMER. FANS D’ARS
NOVA. Alexandre (Alex) té 32 anys, mesura 1.70 m., viu a Barcelona i està independitzat des dels 21 anys. Va néixer a Catalunya
(Barcelona) però als dos anys d’edat els seus pares es van traslladar a Sud-Àfrica (Johannesburgo) per qüestions de treball. Fins
als 5 anys d’edat només parlava anglès, encara que els seus pares
li parlessin sempre en català. Al 1989 la seva família va tornar a
Catalunya. • Alex va passar un any de batxillerat d’erasmus a
Itàlia, per tant, a l’actualitat domina quatre llengües: català, castellà, anglès i italià. Als 21 anys (2004) Alex es va independitzar
amb la seva núvia a la ciutat de Badalona. • Durant tota la seva
adolescència va estudiar música de forma autodidacta, toca la
guitarra, el baix i el teclat, però el seu punt fort és la veu. Ha sigut
vocalista de diverses bandes de Heavy Metal, però a l’actualitat
treballa en el seu projecte en solitari de metal progressiu. Ell és el
compositor i instrumentista de l’obra ja que té coneixements de
so i grava les seves cançons a l’estudi de casa seva. • Alex està
llicenciat en belles arts, a l’actualitat estudia piano al conservatori
de Barcelona i està realitzant un màster de musicoteràpia. Per
les tardes treballa al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona). Com a persona i músic té moltes inquietuds, li agrada
encaminar-se a nous reptes sempre que pot. Viu en càmera ràpida. • Alexandre és un home sociable i divertit, però també és un
pensador. Li agrada la lectura i tot allò relacionat amb la ciència i
amb les teories filosòfiques. No creu en Déu, però sí que creu en
l’energia de l’univers. • Freqüentment va a concerts de les seves
bandes preferides (Dream Theater, The Devin Townsend Band, ...).
Té un gran cercle d’amistats però per ell no és un problema anarhi sol un concert, gaudeix de l’experiència de la música en directe.
Sempre que els seus companys músics actuen en directe Alex
està a primera fila per observar i aprendre. • Cada dia fa les seves
sèries d’abdominals i flexions a casa i, sempre que troba un moment pràctica exercicis de meditació. • Té molta afinitat amb les
noves tecnologies, sempre busca a internet allò que necessita. •
Alex es va divorciar de la seva primera dona al 2010. Actualment
viu amb la seva actual núvia a Barcelona, sempre que poden agafen un tren o un avió per perdre’s a qualsevol indret del món. • •
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Alexandre, 32 anys (Barcelona)

http://www.saberia.com/2010/06/cual-es-la-capital-de-sudafrica/
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TARGET: FANS ARS NOVA
MOTIVACIONS

COM ÉS?

• Composar
i gravar la
seva música.

• Selectiu

• Assistir a
concerts.

• Creatiu

• Aprendre
en general,
concretament
li motiva
indagar cap
nous horitzons
musicals.
• Cantar
i tocar la
guitarra i
el piano.
• Assolir nous
reptes.
• Actuar en
directe.
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• Culte

• Divertit
• Pensador
• Quiméric
• Independent
• Sociable
• Espiritual
• Inquiet
• Observador
• Agnòstic
• Prolífic

QUE LI AGRADA?
• La música
Rock/Heavy/
Progressiva
(Queen, Dream
Theater, DIO, The
Devin Townsend
Band, Freak
Kitchen, Angra,
Pink Floyd, Neal
Morse, Iron
Maiden, Metallica,
Helloween, ...).

(Homes/Dones 24-36 anys)
MANTRA*

ESTIL DE VIDA

• “La vida és el que
passa mentre estàs
fent altres plans.”

• Economia
mitjana-alta.

*El mantra és una frase
que el target es diu a
sí mateix per trobar
el camí adequat.

• La lectura
(Filosofia,
Ciència, Art,
Música, ...).
• La tecnologia
relacionada amb
la música i amb
la cultura visual.
• La FOTOGRAFIA
de llocs extranys.

Taula del target de la marca desglossada en conceptes molt consisos. 								

RETRAT ROBOT

• No malbarata la
seva renda, però
no li preocupa
gens invertir els
seus diners en
tot allò relacionat
amb la música.
• Dedica el seu
temps lliure a
viatjar arreu
del món amb la
seva núvia, que
també té afinitat
amb la música.
• Fa exercici
i meditació.
• Fuma
marihuana i
pren cervesa
esporàdicament.
• Sol fer reunions
amb els amics.

ALEXANDRE
32 anys
(Barcelona)

Objectiu: localitzar els aspectes més important del públic objectiu.
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ARS NOVA
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DAMIÀ FERRÀNDIZ (Baix), DANI ALONSO (Guitarra), CARLOS SIERRA (Guitarra)

7. 3. 4. 1. TARGET SECUNDARI. ARS NOVA. Banda de Heavy
Metal clàssic en castellà, amb influències de metal progressiu.
La textura musical d’ARS NOVA es composa per una veu lírica,
riffs ràpids i pesats, composicions elaborades, lletres de contingut filosòfic i un ambient molt melòdic a partir de guitarres
harmonitzades. Aquesta banda de Barcelona ha crescut amb
la influència de bandes com Iron Maiden, Helloween, Metallica
i Dream Theater. • HISTORIA. Ars Nova es va formar al 1999
sota el nom MAZO, d’aquells inicis només queda el guitarrista
Dani Alonso. Malgrat tenir un estil vocal proper al Rock urbà
per llavors, la banda evoluciona cap a un Heavy Metal més treballat i ric en matisos amb l’entrada del vocalista internacional Alex Vijande (Mazes, Ego, Synæsthesiæ, ...). Els canvis de
formació es van succeir mentre la banda anava afermant el
seu estil i provant sort en el difícil negoci de la música. Van
arribar a participar al festival Ruta Rock 2004, celebrat a la
sala Razzmatazz de Barcelona, així com al concurs de talents
Emergenza, on van arribar a les semifinals de l’edició 2005.
• No obstant això, quan la banda semblava haver trobat una
formació estable, al 2006 la mala sort es va acarnissar amb el
guitarrista fundador Dani Alonso, ja que va patir l’amputació
del quart dit de la mà esquerra després d’un desafortunat accident. Després d’una intensa recuperació i rehabilitació, Dani
va poder tornar a tocar la guitarra, com demostra al costat del
seu company d’instrument Carlos Sierra al llarg de les onze
cançons del seu primer disc. No va ser sense esforç: l’accident
va tenir com a preu vuit mesos d’intensa pràctica, l’adaptació
de la seva guitarra per poder tocar com esquerrà (encara que
després comprovaria que podia seguir tocant com destre després de molt esforç) i un emotiu concert homenatge de quatre
hores on van participar components de multitud de bandes de
Barcelona. Va ser en aquell moment (2008) quan MAZO decideixen passar-se a dir ARS NOVA, i van començar a preparar el

ARS NOVA: www.myspace.com/arsnovabcn

www.facebook.com/arsnovabcn

245

seu primer disc professional d’onze cançons després de quasi
deu anys de trajectòria musical. • Fins arribar a l’any 2015 la
banda ha tingut canvis de formació i ha actuat per diverses
sales de la península (Bilbao, València, ...), entre aquestes la
coneguda sala de Barcelona Razzmatazz, compartint escenari amb els nord-americans Warlord i els francesos Stonecast.
En aquests moments (2015), i amb una formació estable des
del 2011, ARS NOVA està treballant les noves cançons per a la
imminent gravació del seu segon disc. • • LA BANDA. Sexe/
Edat? ARS NOVA és un grup format per cinc homes de 26 a
35 anys d’edat. Economia/Poder adquisitiu? Economia mitjana-alta. Temps lliure? Van a concerts, surten de nit, són consumidors de sèries online, escolten música, inverteixen prou
diners en la seva banda (instruments, accessoris, material
de gravació, ...). Són creatius? En general sí, tots composen
música i tenen inquietuds en altres aspectes artístics. Estan
casats? Tots tenen parella estable i conviuen amb ella. Tres
dels integrants estan casats. Tenen fills? Quatre dels integrants
tenen un fill/a cadascú. A quina hora es lleven? Tots treballen
de matí o porten als seus fills a l’escola, de manera que es
lleven a les 7.00 aproximadament. Raó/Motivació per la qual
ARS NOVA vol consumir el producte? ARS NOVA vol realitzar un espectacle visual alternatiu a les seves actuacions per
diferenciar-se de les altres bandes locals i potenciar la seva
música amb un factor visual i emocional. Professió? Cap de
departament d’informàtica, programador informàtic, desenvolupador d’aplicacions mòbils, dissenyador gràfic, i gestor de
departament d’arts gràfiques. Com es l’habitació de l’usuari?
Habitació amplia amb mobles per ambdós (més espai per la
dona, a causa de la quantitat de roba que té), colors lluminosos i neutres (blanc os). Habitualment està ordenada, encara
que el membre d’ARS NOVA sol ser més desordenat que la
seva dona. Formació acadèmica? Estudis superiors (formació
246

ARS NOVA: www.myspace.com/arsnovabcn

www.facebook.com/arsnovabcn

ARS NOVA
Jabi Suárez (Bateria), Alfonso Sánchez (Veu)
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ARS NOVA ACTUANT A LA SALA RAZZMATAZZ 3 (2014)

professional i/o universitària), nivell cultural mitjà-alt. Viatjan?
Habitualment surten fora del país, al menys un cop a l’any
(Nova York, París, Amsterdam, Londres, ...). Idiomes? Castellà, català i anglès (nivell mitjà-avançat). Són sociables? Sí, es
relacionen amb facilitat amb tothom. On viuen? En un pis de
la ciutat de Barcelona (Sant Martí, Eixample i Poblenou). Els
seu local d’assaig està a Badalona. M2? Viuen en pisos de 60
a 100m2. Quatre dels integrats han comprat el seu pis, l’altre
viu de lloguer. El local d’assaig té uns 18m2. Són actius amb les
xarxes socials? Sí, consumeixen Facebook, Twiter, etc. Estan
força actualitzats amb les noves tecnologies. Són rutinaris?
Durant la setmana sí (treballen, assagen, ...) però són persones
amb inquietuds i quan tenen l’ocasió fan esdeveniments puntuals i cerquen experiències noves. Consideren la seva banda
com un factor més a la seva vida, no aspiren arribar a la professionalitat com a grup ni a la fama, però estan actius com a
banda (composen, fan concerts, graven, ...). Què fan els caps
de setmana? Surten a sopar amb la parella o els amics, fan
activitats fora de casa. Per què tenen interès en fer servir el
producte? Volen diferenciar-se de les altres bandes de Barcelona, però sempre sent fidels a les seves arrels musicals, per
això els interessa potenciar la banda amb un espectacle de
sensacions gràfiques. Política? D’esquerra, partidaris d’una república. Drogues? Alcohol, tabac, ... Influències musicals? Iron
Maiden, Metallica, Dream Theater, Helloween, X Japan, Yngwie
J. Malmsteen, Opeth, Dark Tranquillity, Pain of salvation, Marty Friedman, Saratoga, Avalanch, Mago de Oz, Mr. Big, Judas
Priest, Blind Guardian, Muse, Rainbow, Pantera, Avenged Sevenfold, Neal Morse, Haken, Transatlantic, Johann Pachelbel,
Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, etc. • A la següent
doble pàgina es presenten tot un seguit d’imatges de la història d’ARS NOVA, des de les seves diferents formacions (2000,
2003, 2009, 2015) fins a la discografia de la banda. • •

http://rocktimerock.blogspot.com.es/2014/07/cronica-warlord-stonecast-ars-nova-19.html?m=1

ARS NOVA: www.myspace.com/arsnovabcn

www.facebook.com/arsnovabcn
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7. 3. 5. TERRITORI DE LA MARCA 1.0

TÍTOL
INSPIRADOR
La música
mitjançant
els sentits.

7. 3. 6. TERRITORI DE LA MARCA 2.0

VALOR
COMPARTIT
- Emoció
- Espiritualitat
- Multisensorial

REASON
TO BELIEVE

BENEFICIS
Realitat
quimèrica.

La sinergia entre
les arts provocarà
el benestar mental.

IDEA
EMOCIÓ
- Connexió visual
- Exclusivitat
- Curiositat
- Intriga

MOTIVACIÓ

Escoltar la
música no és
el mateix que
observar-la.

UNIFICACIÓ

Vibració
anímica.
Suggerent

INSIGHT

ICONOGRAFIA
POSSIBLE
- Tipografia pal sec
- Abstracció
- Geometria
- Colors llum
- Moviment
- Dinamisme
- Tecnologia
- Op-Art
- Futur

CARÀCTER
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Títol inspirador: Lema o títol que resumeix tots els elements previs. •
Valors: els que comparteixen el target i la marca. • Motivació: la que té el
target amb connexió amb la marca. • Insight: Idea interna de la marca i el motor
que fa que el target consumeix el producte. •

IDEA: valor principal que la marca ven. • REASON TO BELIEVE: la raó per la qual
el target creu en la marca. • Beneficis: el que ofereix la marca al target perquè
aquest aconsegueixi la seva finalitat. • Emoció: entre la marca i el target. •
Caràcter: el to que utilitzarà la marca quan comuniqui. • ICONOGRAFIA: ... •

http://www.ideasafines.com.ar		

http://www.ideasafines.com.ar

http://www.wordreference.com/sinonimos/

http://www.wordreference.com/sinonimos/
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7. 3. 7. EIX DE POSICIONAMENT 1.0

7. 3. 7. EIX DE POSICIONAMENT 2.0

S’ha col·locat Suggerent (to de la marca) a un dels eixos de posicionament,
mentre que a l’altre extrem s’ha disposat el caràcter oposat, és a dir, Directe.
L’altre eix consta dels adjectius Exclusiu i Comú ja que interessa ubicar la
marca en posició per saber la seva exclusivitat en relació a la competència.

Tenint en comte el caràcter de la banda KISS, s’ha creat un eix de posicionament amb el to Agressiu i Amable. L’altre eix consta dels conceptes Real
i Quimèric ja que els aspectes fantàstics o irreals (en el sentit de tecnologia
del futur) són molt afins a la marca i a dos de les competències analitzades.

https://www.venmas.com/venmas/boletin/colaboraciones/el_mapa_de_posicionamiento

http://territoriomarketing.es/mapa-de-posicionamiento/

255

7. 3. 8. ANÀLISI DAFO. Aquest mètode de planificació estratègica
consisteix en fer una anàlisi de diferencia entre els factors interns
(Fortaleses i Debilitats) de la marca i els factors externs d’aquesta (Oportunitats i Amenaces). Es tracta d’especificar l’objectiu
del projecte i la identificació dels factors interns i externs que són
favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu. • •

DA F O

ORIGEN
INTERN
ATRIBUTS
EMPRESA

ORIGEN
EXTERN
ATRIBUTS
AMBIENT
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NEGATIUS

POSITIUS

DEBILITATS

FORTALESES

PER ASSOLIR
OBJECTIUS

PER ASSOLIR
OBJECTIUS

• Pressupost.

• Innovació.

• Dificultat
per trobar
inversors /
patrocinadors.

• El sistema té
en compte
les emocions
humanes.

AMENACES

OPORTUNITATS

• Possibilitat
de plagi de la
idea abans de
materialitzar
el producte.

• Arribar a nous
targets.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Anàlisi_DAFO

• Finançament
per potenciar
el producte.

7. 4. NAMING
Un cop finalitzada tota la part de l’essència i esperit de la marca
arriba el moment de crear el naming. Aquesta part requereix molt
esforç ja que la tria d’un mal nom pot condemnar la marca al fracàs. El naming és l’essència i la identitat de la marca, per tant, per
arribar a un bon resultat s’ha de tenir compte els següents punts.
• Descartar els models de construcció sintàctica del nom: Descriptius (descripció literal), Neologisme (construir un nou nom
a partir de diversos existents), Abstracte (nom inexistent), Suggerent (quan el nom parla del benefici directe), Evocatiu (partir
d’una arrel coneguda i construir alguna cosa nova), i Associatiu
(descriure de forma conceptual). • Ser curt i fàcil de recordar.
Un nom massa llarg o complicat disminueix la possibilitat de record. • Ser original i creatiu. Diferenciar-se dels competidors. •
Concentrar l’estratègia de la marca. S’ha de tenir clar quin és el
públic objectiu i el posicionament que es vol tenir al mercat. •
Considerar els significats en altres idiomes. Aquell que sembla
un bon nom pot ser motiu de fracàs per un significat desconegut. • Transmetre un missatge positiu. Normalment és una cosa
que s’aconsegueix amb el temps, però també es pot aconseguir
amb noms que provoquen sensacions positives. • •
7. 4. 1. BRAINSTROMING. • Visual Music (Música visual) •
Watching Music (Mirant la música) • Watch Music (Mirar la
música) • WM (Watching Music) • Chimusic (Quimera + Música)
• K-Music (la “K” és una abreviació de “Quimera”) • Music Spirit
(L’esperit de la música) • Musicolor (Música + Color) • Motion
(Moviment) • Synesthesia (Sinestèsia) • Color Music (La
música de color) • Synergy (Sinergia) • Sensory Music (Música
sensorial) • Musical picture (Quadre musical) • Bright Darkness
(Brillant foscor) • Music Mystery (El misteri de la música) • Color
Melody (Melodia de color) • Harmonicolor (Harmonia + Color) •
Vibration (Vibració) • Music Vision (Visió de música) • •
http://www.branzai.com/2013/11/naming-el-secreto-del-branding.html
http://anagramacomunicacion.com/index.php/publicidad/naming-consejos/
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7. 4. 2. NAMING DEFINITIU: watching music. Per decidir el
naming definitiu a partir de la llista prèvia de noms sense filtre (pluja d’idees) s’han tingut en compte els conceptes més
afins a la marca: sensorial, tecnològic, mental, misteri, espiritual, vibració, intrigant, futur, unificació, quimera, sinestèsia, abstracció i moviment. • Com s’ha pogut comprovar a la pàgina
anterior, tots els namings del brainstorming estan en anglès.
Encara que el context inicial del producte sigui la ciutat de Barcelona, és important internacionalitzar la marca amb el naming
en anglès per tenir una porta oberta per arribar a nous targets
i sostenir més possibilitats d’aconseguir un finançament per
potenciar el producte. • La idea de reflectir la paraula “Quimera” al nom de la marca era interessant ja que és un concepte que provoca cert misteri, però al construir el neologisme amb la paraula “Música” no presentava una bona sonoritat
(Chimusic). Aquest era un problema que radicava en multitud
de noms. • K-Music, però, solucionava aquest problema (la
“K” és una abreviació de “Quimera”) i li aportava al nom més
misteri i autenticitat. El problema, com succeïa amb molts dels
altres nombres (Visual Music, Synesthesia, Synergy, ...), és que
K-Music és una marca existent a Colòmbia i a Corea. Això es va
descobrir amb una comprovació a la xarxa posterior al brainstorming. • L’altre qüestió del problema estava relacionat amb
la decisió de l’ús de dues paraules pel naming o de només
una. Evidentment, una paraula sempre és més memorable però
en aquest cas era molt difícil englobar tota la essència de la
marca en només un terme. Per tant, la resolució final ha sigut WATCHING MUSIC (Mirant la música). Aquest naming està
molt relacionat amb el concepte de sinestèsia (molt important
en aquest projecte) i és tant descriptiu com suggerent, vull dir
que provoca certa curiositat en conèixer el producte ja que la
música no es pot veure i la primera lectura del nom es força
inquietant (vibració anímica). • •
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http://www.oepm.es/ca/signos_distintivos/index.html

7. 5. BRIEFING
Tal i com el nom “Brief” indica (breu), a continuació es redactarà un breu informe descrivint els aspectes més rellevant de la
marca: Identitat, Posicionament, Target, Concepte, Diferenciació, i Beneficis. • •
7. 5. 1. Text d’identitat. WATCHING MUSIC és un projecte
experimental dissenyat per traduir la música en directe d’ARS
NOVA a partir de sensacions visuals (mapping interactiu). •
Es proposa materialitzar la més abstracta i immaterial de les
arts: la música. D’aquesta forma es potenciarà la seva dimensió
obrint un mon de possibilitats als sentits de l’espectador. Això
s’interpreta en una veritable experiència sinestèsica mitjançant
un llenguatge de color, geometria i abstracció afí a la música i
a les vibracions anímiques de l’observador. • Aquesta quimera
d’una audició acolorida suggereix unificar l’oscil·lació que desencadena la música i els colors, amb el fi de d’impulsar globalment el valor de la comunicació gràfica. • •
7. 5. 2. Posicionament. La unificació de les arts mitjançant
vibracions anímiques. • •
7. 5. 3. Target. Els fans d’ARS NOVA (banda de Heavy Metal
Clàssic-Progressiu) són principalment homes i dones de 24 a
36 anys d’edat. • El seu nivell sociocultural i econòmic és mitjà-alt. Solen invertir els seus diners en articles i esdeveniments
relacionats amb la música. • Són persones selectives, creatives,
divertides, espirituals, sociables, inquietes, agnòstiques i observadors. • Els motiva la música (Rock/Heavy/Progressiva), assis-

http://www.wordreference.com/sinonimos/
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tir a concerts, assolir nous reptes i, en general, aprendre. • Els
agrada la tecnologia, relacionada amb la música i les arts, i la
lectura filosòfica i científica. • Surten de nit, fumen marihuana
esporàdicament i prenen cervesa. • Són de Barcelona i toquen
algun instrument. • •
7. 5. 4. Concepte. Els sons (música) són vibracions que es
transmeten per un mitjà. Els colors es caracteritzen per un
nombre de vibracions que provoquen en la vista diversos tipus
d’excitacions. Hi ha relacions matemàtiques entre vibracions
de so i vibracions de colors. • Per altre banda, la teoria de
cordes afirma que tot l’univers està composat per un sol ingredient, la vibració d’uns minúsculs fils coneguts com cordes,
una gran energia unificadora. • Per tant, el concepte principal
de la marca és la VIBRACIÓ. • •
7. 5. 5. Diferenciació. Existeixen sistemes i aplicacions que
tradueixen la música en directe i a temps real amb interpretacions gràfiques, però no existeix cap que tingui en compte les
emocions humanes. Es cert que la percepció és subjectiva en
cada individu, no obstant això, si analitzem un altre cop tots
els estudis previs amb relació música-color, generalment, l’ésser humà comparteix una paleta de colors emocional. Per tant,
la diferenciació que ofereix aquest producte si el comparem
amb la competència és la unificació sensorial de les vibracions
anímiques. • •
7. 5. 6. Beneficis. L’experiència d’escoltar música amb el mapping interactiu de WATCHING MUSIC serà més intensa que qualsevol actuació ordinària, ja que s’incorpora el sentit de la vista en
260

https://translate.google.es/?hl=es#es/ca/

la interpretació de les polifonies. L’oient veurà literalment la música, com si parléssim de sinestèsia. L’espectador es submergirà
en la psicodèlia i expandirà la seva ment d’una manera natural.
• La música és un fenomen invisible, però els nostres cervells
estan dissenyats per associar o imaginar colors quan escoltem
determinades melodies. Per tant, cal buscar una representació
gràfica i abstracta per potenciar la grandesa de la música. Això
no s’ha de generar de manera aleatòria, sinó que sempre s’han
de tenint en compte les sensacions humanes ja que, en principi,
tots nosaltres compartim una paleta de colors emocional. Fer ús
del sistema WATCHING MUSIC en actuacions en directe d’ARS
NOVA (en aquest cas) pot arribar a provocar una necessitat en
el públic en sentir la música, no només d’escoltar-la, sinó també
de veure-la. • WATCHING MUSIC pot ajudar a comprendre la
sinestèsia. Si es combinen imatges i melodies tenint en compte
les emocions humanes i formant una imatge que reflecteixi l’essència d’aquesta música, es provocaren experiències més intenses i penetrants. A més, aquest projecte fomenta la comunicació gràfica mitjançant la música. Aquesta és la idea unificadora
de la teoria de cordes. • • •

WATC H ING

M U SIC
UNA IMATGE SEMPRE DÓNA SUPORT AL SIGNIFICAT DEL NAMING

http://www.wordreference.com/sinonimos/
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8. TECNOLOGIA WATCHING MUSIC

En aquesta fase de la memòria s’explicaran els aspectes tècnics
per portar a terme el sistema WATCHING MUSIC a la realitat.
Es desenvoluparan cadascun dels nivells del sistema comentant els softwares necessaris per projectar el video mapping i
la programació que es precisa per interpretar automàticament
les determinades senyals musicals. • S’ha de tenir en compte
que no hi haurà il·luminació estàndard a l’escenari, per tant tot
l’ambient escènic serà negre, això representarà el silenci. L’única il·luminació estarà formada pel sistema WATCHING MUSIC,
és a dir, pels colors llum (RGB) de les projeccions de la tecnologia video mapping. Com ja s’ha comentat prèviament, aquestes projeccions van destinades sobre la figura de cadascun dels
músics. • Un dels factors interessants del projecte és el que
passarà quan un dels músics no estigui transmetent senyals
musicals. Per exemple, comença la cançó una de les guitarres,
després s’incorporen els altres instruments i finalment s’integra
el cantant. Aquest episodi està present a totes les cançons i és
important tenir en compte si hi hauran o no projeccions quan
un o varis músics no estiguin enviant freqüències musicals al
sistema WATCHING MUSIC. Evidentment hi ha dues opcions, o
es projecta un grafisme o no es projecta res, per tant, si no hi
ha projecció aquest músic no es veurà ja que serà negre com el
fons. El que està clar és que en aquest cas, passi el que passi
ha d’evocar el concepte de silenci. • Recordem les paraules de
Kandinsky: «És veritat que les diferències nacionals imprimeixen
un segell diferencial als productes de l’art; per exemple, negre
dol nosaltres i blanc dol els xinesos. No és possible aconseguir
major oposició pel que fa al sentiment dels colors: els conceptes
blanc i negre, com oposats i amb un sentit precís, són entre tan
socorreguts com del cel i terra. Pot descobrir-se, però, una afinitat molt arrelada, encara que latent, entre els dos colors oposats: tots dos signifiquen silenci.» Si interpretem les paraules
262

KANDINSKY, Wassily - “De lo espiritual en el arte”
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de l’artista, tindria sentit projectar un grafisme que predominés
el blanc quan arribés el cas del músic en silenci. Tècnicament
es podria programar el sistema perquè interactués en aquestes
condicions, encara que aquesta decisió no serà definitiva fins
que no arribi la fase de materialització gràfica ja que el resultat
podria no ser el desitjat. • •

8. 1. NIVELL 1: FREQÜÈNCIA VEU

La projecció d’aquest nivell va destinada a la figura del cantant.
Les possibilitats d’interactuar amb el sistema WATCHING MUSIC
són tres: notes greus, notes mitjanes i notes agudes. • •
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8. 1. 1. VIDEO MAPPING. El cantant hauria d’anar vestit de blanc
o amb roba clara. D’aquesta manera els colors dels grafismes
a projectar no s’alterarien. • S’utilitzaria el software Resolume Arena per introduir les tres possibilitats de vídeos (.mov) a
projectar: notes greus, notes mitjanes i notes agudes. Cadascú
dels subnivells són animacions tridimensionals creades prèviament amb el programa Cinema 4D. Aquestes animacions es
tenen que exportar en vídeos d’alta definició (1920 x 1080 píxels). Aquests vídeos HD s’importen a una sessió del programari Resolume Arena perquè es puguin projectar posteriorment.
• El software també pot sincronitzar la velocitat de l’animació
en funció del tempo de la cançó que estigui sonant en directe.
• Paral·lelament s’ha de vincular a Resolume Arena el programa IR Mapio per retallar la silueta del cantant que es té que
projectar. La silueta ha de ser més gran que la figura del músic
ja que, si hi ha una distància considerable entre el vocalista i
la pared del seu darrera, només es veuran les projeccions que
arribin a la figura humana. • El cantant tindrà una marca a un
lloc determinat del terra l’escenari que haurà de respectar relativament. Evidentment es necessitaria un tècnic de video map-

ping perquè controli els moviments del músic. • Per projectar
òptimament sobre aproximadament 10 metres de superfície en
interiors, es necessita un projector de 10,000 a 15,000 lúmens.
En principi amb aquest mateix projector es podrien disparar les
5 projeccions dels 5 músics d’ARS NOVA. Com ja s’ha comentat
recentment, totes les siluetes per projectar sobre els músics es
gestionarien amb el software IR Mapio i es podrien disparar amb
un únic projector d’uns 10,000 lúmens. • •

http://videomappingmx.blogspot.com.es/p/normal.html

http://resolume.com

INTERFÍCIE GRÀFICA DEL PROGRAMA RESOLUME ARENA
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8. 1. 2. ANÀLISI AUTOMÀTIC DE SENYAL MUSICAL. Cal comentar que s’ha trobat molta informació relacionada amb la detecció d’harmonies i estructura rítmica musical i l’anàlisi automàtic de senyals musicals però, degut a la complexitat d’aquest
tema i la poca relació que té amb el disseny gràfic, em limitaré
a explicar el feedback que vaig tenir de l’Andrés Pérez López
(Listening Lights, pàgina 162) quan li vaig fer una sèrie de qüestions relacionades amb WATCHING MUSIC. • El més ideal per
treballar l’anàlisi automàtic de senyals musicals és basar-se en
un entorn i un llenguatge de programació per a síntesi d’àudio
a temps real i composició algorítmica, aquest entorn s’anomena SuperCollider. Es tracta d’un eficaç i expressiu llenguatge

de programació dinàmic que proporciona un marc per a la investigació acústica, música algorítmica i programació interactiva. SuperCollider és un programari lliure i ha anat evolucionant
cap a un sistema utilitzat i desenvolupat pels científics i artistes que treballen amb el so. • Per aconseguir una interfície
gràfica, uns analitzadors i altres paràmetres necessaris per treballar, s’ha d’instal·lar el framework RTML (https://github.com/
andresperezlopez/Listening-Lights), prèviament s’han de tenir a punt l’entorn SuperCollider, els SC3-plugins i l’scmir. •
La millor manera perquè aquestes distribucions de programari funcionin òptimament és convenient situar-se en el context
del sistema operatiu Linux. En principi tot això es podria fer
amb qualsevol programa de processament d’àudio a temps real
(Pure Data, Max, ...), no obstant això, és força més potent l’entorn SuperCollider. Tota aquesta introducció tècnica servirà per
programar cadascun dels nivells del sistema WATCHING MUSIC.
• Per tant, el reconeixement de l’alçada (pitch height) de la
freqüència de la veu del cantant d’ARS NOVA es pot fer molt
fàcilment amb SuperCollider, s’haurien de determinar els rangs
dels tres subnivells: notes greus, notes mitjanes i notes agudes.
Òbviament aquesta programació hauria d’estar resolta per un
enginyer tècnic de telecomunicació de so. Aquest també hauria de vincular el reconeixement de l’alçada de la freqüència de
la veu al programa Resolume Arena, perquè aquest pogués projectar automàticament un dels tres grafismes que corresponen
al nivell 1 en funció de l’alçada de la veu del cantant. • •

8. 2. NIVELL 2: RITME BATERIA
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INTERFÍCIE GRÀFICA DE L’ entorn supercollider

La projecció d’aquest nivell va destinada a la figura del bateria.
Les possibilitats d’interactuar amb el sistema WATCHING MUSIC
són tres: ritme lent, mig temps i ritme ràpid. • •

http://es.wikipedia.org/wiki/SuperCollider

BELLO, Juan; CHO Taemin; FORSYTH Jon - Anàlisi automàtic de senyals musicals ...

http://composerprogrammer.com/code.html
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8. 2. 1. VIDEO MAPPING. El bateria hauria d’anar vestit de blanc
o amb roba clara. D’aquesta manera els colors dels grafismes a
projectar no s’alterarien. El més ideal seria que la bateria sigués
blanca, ja que gran part de la figura del músic estarà coberta
pel propi instrument de percussió, però en el cas d’ARS NOVA la
bateria és vermella. • De la mateixa manera que el nivell 1, s’utilitzarà el software Resolume Arena per introduir les tres possibilitats de vídeos (.mov) a projectar: ritme lent, mig temps i ritme
ràpid. Cadascú dels subnivells són animacions tridimensionals
creades prèviament amb el programa Cinema 4D. Aquestes animacions es tenen que exportar en vídeos d’alta definició (1920 x
1080 píxels). Aquests vídeos HD s’importen a la mateixa sessió
de Resolume que s’estava utilitzant al nivell 1 perquè es puguin
projectar posteriorment. • Paral·lelament s’ha de vincular a Resolume Arena el programa IR Mapio per retallar la silueta del
bateria que es té que projectar. La silueta ha de ser més gran
que la figura del músic i el seu instrument ja que, si hi ha una
distància considerable entre el bateria i la pared del seu darrera, només es veuran les projeccions que arribin a la seva figura.
• Normalment, a les actuacions en directe, el bateria està a la
part de darrera de l’escenari i en moltes ocasions el cantant es
situa al seu davant. En el cas de WATCHING MUSIC el bateria té
que estar visible en tot moment. Tanmateix la resta dels músics
hauran de situar-se a la seva respectiva marca del terra de l’escenari, respectant-la relativament. El tècnic de video mapping
que controla les projeccions serà el mateix que controla el nivell
1. • Per projectar òptimament sobre aproximadament 10 metres
de superfície en interiors, es necessita un projector de 10,000 a
15,000 lúmens. En principi amb aquest mateix projector es podrien disparar les 5 projeccions dels 5 músics d’ARS NOVA. Com
ja s’ha comentat recentment, totes les siluetes per projectar sobre els músics es gestionarien amb el software IR Mapio i es
podrien disparar amb un únic projector d’uns 10,000 lúmens. • •

8. 2. 2. ANÀLISI AUTOMÀTIC DE SENYAL MUSICAL. De la mateixa manera que el nivell 1, es necessita un enginyer tècnic de
telecomunicació de so perquè resolgui la programació d’aquest
nivell basant-se en el llenguatge de programació per a síntesi
d’àudio a temps real i composició algorítmica SuperCollider.
• Per aconseguir una interfície gràfica, uns analitzadors i altres
paràmetres necessaris per treballar, s’ha d’instal·lar el framework
RTML (https://github.com/andresperezlopez/Listening-Lights),
prèviament s’han de tenir a punt l’entorn SuperCollider, els
SC3-plugins i l’scmir. • La millor manera perquè aquestes distribucions de programari funcionin òptimament és convenient
situar-se en el context del sistema operatiu Linux. • El funcionament d’aquest nivell ho determina la divisió de caixes que
colpeja el bateria en un compàs musical, per tant, si colpeja una

http://audiovisualacademy.com/avin/en/software/ir-mapio-for-video-mapping/

https://www.cs.purdue.edu/homes/ninghui/papers/rtml.pdf
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caixa cada compàs s’hauria de projectar el subnivell de ritme
lent, si colpeja dos per compàs es dispararia el subnivell de mig
temps, i si colpeja quatre per compàs es projectaria el grafisme
de ritme ràpid. En principi aquests serien els paràmetres. • Cal
tenir en compte que és complicat explicar-li a un ordinador el
que és un compàs, però es podria fer d’alguna manera comptant
el temps. Com que la bateria estarà microfonejada amb un micro per instrument, en aquest cas, seria senzill detectar els cops
de la caixa amb un Onset Detector i aleshores comparar-la amb
la durada d’un compàs per saber quants cops hi ha hagut en
aquest compàs. Tot i això, el concepte de compàs per l’ordinador
és complicat. • Finalment s’hauria de vincular l’Onset Detection
al programa Resolume Arena, perquè aquest pogués projectar
un dels tres grafismes que corresponen al nivell 2 en funció de
les caixes que colpeja el bateria per compàs musical. • •

introduir les sis possibilitats de vídeos (.mov) a projectar: les
escales majors, menors, harmòniques, pentatòniques, cromàtiques, i atonals. Cadascú dels subnivells són animacions tridimensionals creades prèviament amb el programa Cinema 4D.
Aquestes animacions es tenen que exportar en vídeos d’alta
definició (1920 x 1080 píxels). Aquests vídeos HD s’importen a
la mateixa sessió de Resolume Arena que s’estava utilitzant al
nivell 1 i 2 perquè es puguin projectar posteriorment. • També
s’ha de vincular a Resolume Arena el programa IR Mapio per
retallar les siluetes dels instrumentistes de corda que es tenen
que projectar. Les tres siluetes han de ser més grans que la figura dels músics ja que, si hi ha una distància considerable entre
els guitarristes i el baixista i la pared del seu darrera, només es
veuran les projeccions que arribin a les figures humanes. • Els
tres músics, igual que el cantant, tindran una marca a un lloc
determinat del terra l’escenari que hauran de respectar relati-

8. 3. NIVELL 3:
TONALITAT GUITARRES I BAIX
Aquest nivell compta amb tres projeccions alhora, totes elles
amb el mateix grafisme animat. Cadascuna d’aquestes projeccions va destinada a la figura d’un instrumentista de cordes:
guitarrista 1, guitarrista 2, i baixista. Les possibilitats d’interactuar amb el sistema WATCHING MUSIC són sis: Escala Major
(Mode Jònic), Escala Menor (Mode Dòric), Escala Harmònica
Menor (Mode Frigi), Escala Pentatònica, Escala Cromàtica, i
Escala Enigmàtica (Atonal). • •
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8. 3. 1. VIDEO MAPPING. Els dos guitarristes i el baixista haurien d’anar vestits de blanc o amb roba clara. D’aquesta manera
els colors dels grafismes a projectar no s’alterarien. • Igual
que els nivells 1 i 2, s’utilitzaria el software Resolume Arena per
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INTERFÍCIE GRÀFICA DE CINEMA 4D

8. 3. 2. ANÀLISI AUTOMÀTIC DE SENYAL MUSICAL. De la mateixa manera que el nivell 1 i el nivell 2, es necessita un enginyer
tècnic de telecomunicació de so perquè resolgui la programació
d’aquest nivell basant-se en el llenguatge de programació per
a síntesi d’àudio a temps real i composició algorítmica SuperCollider. • Per aconseguir una interfície gràfica, uns analitzadors i altres paràmetres necessaris per treballar, s’ha d’installar el framework RTML (https://github.com/andresperezlopez/
Listening-Lights), prèviament s’han de tenir a punt l’entorn
SuperCollider, els SC3-plugins i l’scmir. • La millor manera
perquè aquestes distribucions de programari funcionin òptimament és convenient situar-se en el context del sistema operatiu
Linux. • En aquest nivell 3 s’han d’analitzar les notes de les
melodies polifòniques per determinar quina és l’harmonía o tonalitat de la cançó (per exemple, mode dòric). Això és una mica
complicat encara que no improbable. Es possible analitzar les
polifonies amb Pitch Detector o Chroma Detector. Ara bé, si
per exemple s’han analitzat les notes (do, re, mi, fa, sol, la, si)
no hi ha manera de saber si és un do jònic, re dòric, mi frigi, etc.
ja que són totes la mateixa escala donant voltes. Per aconseguir-ho és necessari treure els acords amb un Chord Detector,
però amb els sons tan distorsionats de les guitarres d’ARS NOVA
seria complicat, per tant, seria més senzill solucionar-ho agafant
les notes del baix. Així i tot, distingir els modes d’una mateixa
escala és problemàtic, ja que s’hauria de fer una anàlisi de la tonalitat de tot el tema, suposant que la tonalitat es manté. En el
cas d’ARS NOVA, moltes cançons tenen variants de tonalitat, per
tant s’hauria de tenir en compte aquest factor a la programació.
Com ja s’ha dit abans, programar aquest contingut no és impossible però sí que és molt complexe. • Per acabar tota la part de
programació s’hauria de vincular el Chord Detector al programa
Resolume Arena, perquè aquest pogués projectar automàticament un dels sis grafismes que corresponen al nivell 3 en funció
de la tonalitat de la cançó. • •

http://www.adimex.com.au/brands/maxon-cinema-4d.html

Chord Detection

vament. En principi, amb un tècnic de video mapping que controlés els moviments de tots els músics seria suficient. • Com
ja s’ha comentat prèviament, per projectar òptimament sobre
aproximadament 10 metres de superfície en interiors, es necessita un projector de 10,000 a 15,000 lúmens. En principi amb
aquest mateix projector es podrien disparar les 5 projeccions
dels 5 músics d’ARS NOVA. Com ja s’ha comentat recentment,
totes les siluetes per projectar sobre els músics es gestionarien
amb el software IR Mapio i es podrien disparar amb un únic
projector d’uns 10,000 lúmens. • •
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8. 4. NIVELL 4: COMPASSOS IRREGULARS

La projecció d’aquest nivell va destinada a la figura de tots els
músics. Només hi ha una possibilitat per interactuar amb el sistema WATCHING MUSIC, quan aquest analitza un compàs irregular, és a dir, els no convencionals (5/4, 7/8, ...). Els compassos
convencionals serien els 4/4 i 3/4, per tant si el sistema analitzés
aquests paràmetres no interactuaria. • •
8. 4. 1. VIDEO MAPPING. En el cas d’aquest hipotètic quart nivell
el funcionament de la tecnologia de video mapping seria exactament igual que les especificacions dels nivells previs. • Els mateixos músics estarien vestits de blanc o amb roba clara perquè
els colors dels grafismes a projectar no s’alteressin. • S’utilitzaria el software Resolume Arena per introduir l’única possibilitat
de vídeo (.mov) a projectar en aquest nivell: compassos irregulars. Aquest nivell seria una animació 3D creada prèviament amb
el programa Cinema 4D i exportada en vídeo d’alta definició
(1920 x 1080 píxels). Aquest vídeos HD s’importaria a la mateixa sessió de Resolume Arena que s’estava utilitzant al nivell 1, 2 i
3 perquè es pugui projectar posteriorment. • El software també
pot sincronitzar la velocitat de l’animació en funció del tempo
de la cançó que estigui sonant en directe. • Com que les siluetes dels músics ja estarien retallades prèviament (IR Mapio)
a causa dels nivells 1, 2 i 3, no seria necessari realitzar aquesta
acció en aquest cas. • Per tant, la resta d’aspectes (marques al
terra de l’escenari, tipus de projector, tècnic de video mapping)
no cal comentar-los ja que estan explicats als nivells 1, 2 i 3. • •
8. 4. 2. ANÀLISI AUTOMÀTIC DE SENYAL MUSICAL. Segons l’enginyer de telecomunicació de so Andrés Pérez López, la tecnologia no es capaç d’analitzar els compassos irregulars d’una cançó.
Tot i això, dissenyaré aquest nivell per desenvolupar el videoclip,
ja que la cançó d’aquest conté compassos progressius. • • •
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9. REFERENTS

Per concloure la segona fase de la memòria del projecte s’il·lustraran els referents que es tindran en compte en el moment de
realitzar la materialització gràfica. • Primer de tot es mostraran
els referents artístics (pàgines 278 i 279). Degut a alguns conceptes de la marca (sinestèsia, abstracció, sensorial, espiritual,
geometria, ...) es interessant analitzar referents pictòrics com
l’abstracció no figurativa de Kandinsky, el neoplasticisme de
Mondrain, o l’expressionisme abstracte de Fredy Holzer. Conceptes com “quimera”, “moviment” o “vibració” també obliguen
a incorporar com a documentació gràfica el moviment artístic
Optical Art. • Després d’aquest episodi artístic es presentaran
el referents gràfics (pàgina 280). Aquest apartat es desglossarà en dues parts. La primera mostrarà referents gràfics relacionats amb tecnologia afí al projecte (video mapping i reproductors visuals de música) i grafismes fractals (paterns digitals)
que s’utilitzaran per a la realització dels grafismes del sistema
WATCHING MUSIC. La segona part (pàgines 290 i 291) exposarà referents gràfics (logotips i tipografies) relacionats amb els
conceptes “futur” i “tecnologia”. • La darrera part de l’estudi
dels referents gràfics i artístics explicarà una síntesis en format
Mood Board (pàgines 294 i 295). Aquesta tècnica es proposarà
per començar la fase de materialització de la part gràfica del
projecte. És una metodologia que té la funció d’inspirar al dissenyador en la corresponent execució del disseny. S’il·lustren amb
imatges i referents gràfics quatre conceptes que defineixen el
projecte. En aquest cas s’han triat els següents conceptes clau:
Vibració, Futur, Abstracció i Quimera. • • •
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9. 1. REFERENTS ARTÍSTICS: Kandinsky, Mondrian, Holzer, Op-art
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9. 2. 1. REFERENTS GRÀFICS: Video Mapping
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http://es.forwallpaper.com/wallpaper/fractals-fractal-pattern-glow-108248.html

9. 2. 1. REFERENTS GRÀFICS: Fractals
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http://www.wallconvert.com/wallpapers/abstract/

9. 2. 1. REFERENTS GRÀFICS: Fractals
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http://www.wallconvert.com/wallpapers/abstract/fractal-curves-6517.html

9. 2. 1. REFERENTS GRÀFICS: Fractals
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9. 2. 1. REFERENTS GRÀFICS: Reproductors visuals de música
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9. 2. 2.
REFERENTS GRÀFICS:
GRÀFICS: Reproductors
Logotips i imagotips
1. REFERENTS
visuals de música

291
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9. 2. 2. REFERENTS GRÀFICS: Tipografies
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MOOD BOARD per a la realització de la part gràfica del projecte.
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10. CONCLUSIONS FASE 2

La recopilació de les enquestes ha fet possible realitzar un estudi estadístic i comparatiu entre altres investigacions. A partir de
les conclusions extretes s’ha aconseguit formar una base sòlida
per tenir en compte durant la creació dels grafismes a la fase
3. • Tota la fase de màrqueting ha permès donar-li un caràcter
i una personalitat a la marca i al target. L’anàlisi benchmarking
ha donat suport al branding. Tot i que no s’han trobat competències clarament directes respecte al projecte, aquest apartat
ha consolidat la diferenciació del producte. • La tendència que
s’ha triat (Mychiatry) ha sigut un punt clau per engendrar la marca i el seu públic objectiu (Heavy consumer i target secundari),
així com tota la secció posterior d’essència i esperit corporatiu. Els eixos de posicionament han permès trobar una ubicació
de la marca respecte a la competència, així com la proposta de
l’anàlisi DAFO, ja que permet plantejar-se futures estratègies de
màrqueting. • S’ha aconseguit resoldre el naming de la marca
i, posteriorment, s’ha desenvolupat un briefing corporatiu per
deixar constància en un breu informe tot el que s’ha treballat a la
fase de màrqueting. • També ha sigut important l’explicació de
la tecnologia del sistema WATCHING MUSIC. La documentació
obtinguda permet enfocar el projecte cap a una possible materialització a la realitat. Aquest desenvolupament tècnic dóna
l’oportunitat d’oferir el producte a possibles inversors. A partir
de treballar la tecnologia del sistema, ha sorgit un plantejament
que encara està per resoldre: Què passarà quan un dels músics
no emeti senyals musicals? Hi haurà una projecció blanca o, per
contra, la seva figura desapareixerà a la foscor? • Un dels punts
més importants d’aquesta fase ha sigut la consolidació de tota
la part conceptual del projecte, amb la síntesi d’una única concepció projectual: les vibracions anímiques a partir de la unificació sensorial. • La darrera part d’aquesta fase ha documentat,
gràfica i artísticament, tots els referents que es faran servir per a
la materialització gràfica del projecte a la fase 3. • • •
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Fase 3
MATERIALITZació
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11. Cançó WATCHING MUSIC
11. 1. Composició

La cançó de presentació del sistema WATCHING MUSIC és
una recopilació de diferents fragments de composicions d’ARS
NOVA dels darrers tres anys. Degut a que les diverses cançons
tenien tonalitats diferents, aquests fragments s’han transposat
per aconseguir una línia tonal coherent i agradable. S’ha fet servir un programa de composició musical midi (Guitar Pro). • La
intenció és crear una història amb la cançó que expliqui el sistema i els valors de la marca. • La primera part instrumental
representa la foscor i la tristesa. Quan s’incorpora la veu arriba
l’alegria i l’excitació. L’interludi connota misteri. La part instrumental barreja felicitat i malenconia. A la tornada de la veu s’expressa optimisme. La cançó finalitza amb una instrumentació
totalment abstracte, irregular i sarcàstica. • •

INTERFÍCIE GRÀFICA DE GUITAR PRO
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ALONSO, Dani; FERRÀNDIZ, Damià - Música de la cançó WATCHING MUSIC
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11. 2. Lletra
Verso
La luz está irradiando
entre la oscuridad del silencio de mi alrededor.
Las notas oscilando,
mis ojos se agitan, percibo sonido y color.
Puente
Siento en mi alma una intensa vibración,
una quimera externa a mi razón. • •
INTERLUDIO
Escucho el misterio y siento su sabor,
una presencia sugiere mi atención y conexión. • •
Estribillo
Ritmo entre música y color,
lo espiritual de la abstracción,
vibran la llama y el fulgor
unificando la emoción.
Ritmo entre música y color,
lo espiritual de la abstracción,
vibran la llama y el fulgor
unificando la emoción. • • •
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ALONSO, Dani - Lletra per a la cançó de presentació del sistema WATCHING MUSIC
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12. GRAFISMES
12. 1. LECTURA:
“SEIS SOMBREROS PARA PENSAR”
Abans de començar a treballar la materialització gràfica dels 14
nivells-subnivells del sistema watching music, és interessant
realitzar i analitzar aquesta lectura del doctor De Bono ja que el
llibre pot obrir el pensament creatiu cap a nous indrets. L’exemplar explica un mètode utilitzat mundialment en diferents disciplines afins a la creativitat. • INTRODUCCIÓ. El mètode dels sis
barrets es basa en el pensament paral·lel, és a dir, dos punts de
vista diferents argumentant en la mateixa direcció. Separa l’emoció de la lògica i dirigeix els nostres pensaments. El color dels
barrets són senzills ganxos mentals. Cada barret indica un paper,
sis direccions mentals: blanc, vermell, negre, groc, verd i blau. El
color ajuda a visualitzar fàcilment el paper de cada barret. • La
idea d’aquest sistema és eliminar l’ego i aconseguir un pensament constructiu, explorar els temes de forma neutra i objectiva.
La confusió és el major enemic del pensament eficaç, s’han de
fer les coses d’una en una. • Aquest mètode se sol utilitzar en
reunions o treballs en grup, però també és efectiu utilitzar-lo individualment. L’estructura seqüenciada redueix la confusió i garanteix un tractament complet de tots els aspectes. •
BARRET BLANC: FETS. El barret blanc centra la informació de
manera conscient. És neutre i objectiu. Destina la seva energia a cercar i a plantejar informació. La pregunta que es fa el
pensament del barret blanc és: De quin fet parlem? Res s’ha de
plantejar a un nivell més alt del que en realitat ocupa. • El pensament del barret blanc tracta d’informació útil. Convé oferir
xifres reals per evitar informacions errònies involuntàries. L’ob304

DE BONO, Edward - “Seis sombreros para pensar”

Editorial Espasa libros, S.L.U. - Barcelona, 2012 / Penguin Books - Londres, 2000
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jectiu és ser pràctic. • No hi ha res absolut en el pensament del
barret blanc, és una direcció que triem per intentar millorar. El
pensador del barret blanc no ofereix interpretacions ni opinions. El blanc (absència de color) suggereix neutralitat. •
BARRET VERMELL: INTUÏCIÓ I SENTIMENT. El pensament del
barret vermell és contrari al del barret blanc. Suggereix ira,
sentiments i intuïció sense necessitat de donar explicacions.
Aporta el punt de vista emocional. Foc, calor, ... • El barret vermell sempre s’aplica de manera individual. L’objectiu
del barret vermell és expressar sentiments tal com sorgeixen,
sense forçar el judici i sense justificació. Les emocions donen
rellevància al nostre pensament i l’adapten a les nostres necessitats i context. • El pensament del barret vermell fomenta
la recerca: Quines emocions hi ha implicades en aquesta qüestió? La intuïció no és infal·lible però pot ajudar. Les emocions
no han de ser lògiques o consistents. El barret vermell legitima les emocions i els sentiments com a parts importants del
pensament. •
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BARRET GROG: BENEFICIS. És alegre, positiu, optimista i
inclou l’esperança. Busca els possibles beneficis i els valors.
El barret groc és més difícil de portar que el barret negre,
ja que hi ha un mecanisme natural al cervell per evitar el perill. • És important despullar la sensibilitat cap al valor de la
idea. El barret groc es basa en el judici, no en la fantasia. El
pensament del barret groc és constructiu i fa que les coses
passin. Se centra en les coses positives de la situació. És especulatiu-positiu perquè amb qualsevol pla o acció mirem cap
al futur. • El punt clau del barret groc consisteix a observar
l’acció que segueix a l’optimisme. L’aspecte constructiu i generatiu recau sobre el barret groc. La proposta es modifica,
es millora i es reforça. • La funció del barret groc consisteix
a explorar l’equivalent positiu del risc (oportunitat). El color
groc simbolitza el sol, la lluminositat, suggereix optimisme. És
un pensament positiu que va des de la lògica i la pràctica fins
als somnis i esperances. •

BARRET NEGRE: PRECAUCIÓ. El barret negre és seriós i ombrívol. És previngut, evita errors i excessos. Assenyala els punts
febles de les idees i el possible perill. És el barret de la supervivència. Un simple error pot treure’ns del mig per molt creatius
que siguem, per això és necessari l’ús del barret negre. • El
barret negre és la base del pensament crític. El seu pensament
sempre és lògic. El pensament del barret negre assenyala els
punts febles de la idea per poder solucionar-los. • El barret
negre tracta de plantejar els riscos i els problemes potencials
en el futur. És més senzill ser crític que constructiu, per això cal
evitar caure en l’abús del barret negre. •

BARRET VERD: CREATIVITAT. És el barret de l’energia. Inclou
la creativitat i busca noves idees. Pensa en vegetació, en creixement i en noves fulles i branques. Amb el barret verd s’intenta modificar i millorar les idees suggerides. La creativitat
és un ingredient bàsic pel pensament. • El barret verd pot
plantejar noves possibilitats. Fuig de les velles idees per trobar
altres millors. Planteja idees il·lògiques a manera d’estímul. •
El pensament del barret verd exigeix noves

idees reals, nous
enfocaments i més alternatives. Té a veure amb el pensament
lateral (canvi de model en un sistema asimètric i autoorganitzat). En la percepció, el sistema lateral tracta d’alterar els models establerts. S’empra per generar nous conceptes i percepcions. • La provocació i el valor de moviment van de la mà. Un

DE BONO, Edward - “Seis sombreros para pensar”
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FETS I DADES
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SENTIMENTS I
INTUÏCIÓ

PERILLS, DIFICULTATS
I RISCOS

BUSCA EL COSTAT
POSITIU

CREATIVITAT

FACILITADOR

http://www.pxsglobal.net/blog/2014/01/27/
seis-sombreros-para-pensar-seis-sombreros-para-lograr-el-punto-de-vista-de-pxs/

error o un accident poden proporcionar una nova idea. Podem
produir la provocació de forma deliberada (PO: simbologia de
la idea de provocació i el seu valor de moviment). La persona que porta el barret verd pot plantejar idees desgavellades
(PO). Una manera senzilla de plantejar una provocació consisteix a plantejar la inversió d’un fet, o l’ús de paraules aleatòries. • El barret verd busca alternatives i noves solucions. Les
alternatives constitueixen una part fonamental del pensament
creatiu. Es pot trobar la creativitat quan sortim dels marcs establerts, allò conegut i allò que és obvi. •
BARRET BLAU: VISIÓ GENERAL. El barret blau és fresc i està
per sobre de tot (com el cel). Pensa en una perspectiva general. Aquest barret correspon a pensar sobre el pensament. Té a
veure amb el control, l’organització del procés de pensament
i l’ús dels altres barrets. Coordina i manté l’ordre. Suggereix
calma, distància i control. • El barret blau és l’organitzador.
Aporta opcions d’acció i tria les més adequades. Per pensar
per un mateix es fa més necessària l’estructura organitzativa
del barret blau. • El pensament del barret blau s’ocupa de
formular les preguntes adequades. És el dissenyador del programari per tractar situacions concretes. El seu pensament ha
de realitzar el resum final per fer l’informe, resumeix el pensament que ha tingut lloc. Una eficaç manera de tractar les
idees oposades consisteix en suposar que cada una és correcta en determinades circumstàncies. • La formalitat del
barret blau permet a qualsevol pensador ser molt més directe
que en qualsevol altra situació. El pensament del barret blau
estableix el focus, defineix els problemes, dóna forma a les
preguntes i determina les tasques de pensament que es van a
dur a terme. • •

DE BONO, Edward - “Seis sombreros para pensar”
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12. 2. NIVELL 1: FREQÜÈNCIA VEU
12. 2. 1. NOTES greus. Conceptes com lent, relaxació, tristesa,
aflicció, desesperança, torbació, pena, penediment, desànim,
masculí, gran, confusió, foscor o terbolesa són algunes de les
connotacions que evoquen les notes vocals greus. • Aquesta
projecció està basada en formes arrodonides, una gamma monocromàtica blava i espais molt oberts. Tots aquests factors
estan relacionats amb els conceptes esmentats al començament
de paràgraf. • Si observem les dades estadístiques utilitzades
per aquest projecte (pàgina 186), tot i ser subjectives, tenen certa afinitat amb el resultat obtingut ja que predominen els blaus,
així com els acords cromàtics extrets del llibre d’Eva Heller “La
psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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TRISTESA

TRIST

Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de l’alçada de veu (notes greus) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de l’alçada de veu (notes greus) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura del cantant.
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12. 2. NIVELL 1: FREQÜÈNCIA VEU
12. 2. 2. NOTES MITJANES. Conceptes com bondat, tranquil·litat, alegria, cordialitat, pietat, humilitat, amor, compassió o indulgència són algunes de les connotacions que evoquen les notes vocals mitjanes. • Aquesta projecció està basada en formes
arrodonides amb contrast d’elements geomètrics amb vèrtex i
una gamma monocromàtica verda. Tots aquests factors estan
relacionats amb els conceptes esmentats al començament de
paràgraf. • Si observem les dades estadístiques utilitzades per
aquest projecte (pàgina 186), tot i ser subjectives, tenen certa
afinitat amb el resultat obtingut ja que predominen els colors
pastel i el verd, així com els acords cromàtics extrets del llibre
d’Eva Heller “La psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de l’alçada de veu (notes mitjanes) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de l’alçada de veu (notes mitjanes) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura del cantant.
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12. 2. NIVELL 1: FREQÜÈNCIA VEU
12. 2. 3. Notes agudes. Conceptes com ràpid, petit, tensió,
feridor o femení són algunes de les connotacions que evoquen
les notes vocals agudes. • Aquesta projecció està basada en
geometries amb vèrtex i una inclinació aleatòria, una gamma
monocromàtica vermella i espais tancats. Tots aquests factors
estan relacionats amb els conceptes esmentats al començament
de paràgraf, principalment connoten tensió. • Si observem les
dades estadístiques utilitzades per aquest projecte (pàgina
186), tot i ser subjectives, tenen força afinitat amb el resultat obtingut ja que predomina el color vermell, així com els acords cromàtics extrets del llibre d’Eva Heller “La psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de l’alçada de veu (notes agudes) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de l’alçada de veu (notes agudes) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura del cantant.
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12. 3. NIVELL 2: RITME BATERIA

12. 3. 1. RITME LENT. Conceptes com greu, apatia, somnolència, tranquil·litat, afable, silenci, poca activitat rítmica, tristesa,
malenconia. calma,
Calma, relaxació,
relaxació, neteja,
neteja, descans,
descans, meditació,
meditació, reflemalenconia,
xió, tendresa, intimitat o concentració són algunes de les connotacions que evoquen els ritmes de bateria lents. • Projecció
basada en formes arrodonides i hexagonals i una línia d’horitzó
que representa un oceà oníric. El moviment dels elements és
rectilini, la gamma cromàtica és blava i verda i la composició
consta d’espais oberts. Tots aquests factors estan relacionats
amb els conceptes esmentats al començament de paràgraf. •
Si observem les dades estadístiques utilitzades a la pàgina 186,
tot i ser subjectives, tenen força afinitat amb el resultat obtingut,
així com els acords cromàtics extrets del llibre d’Eva Heller “La
psicologia del color”. • •
• •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de ritme de bateria (ritme lent) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de ritme de bateria (ritme lent) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura del bateria.
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12. 3. NIVELL 2: RITME BATERIA

12. 3. 2. MIG TEMPS. Conceptes com normalitat, constància,
equilibri. grandesa,
Grandesa: valor,
valor, honor,
honor, orgull,
orgull, esperança,
esperança, ànima, esequilibri,
disposició d’ànim
d’ànim oopassió
passiósón
sónalgunes
algunesde
deles
lesconnotaciconnotaperit, disposició
cions
evoquen
elsels
ritmes
dedebateria
ons
que
evoquen
ritmes
bateriaaamig
migtemps.
temps. •• Projecció
basada en elements geomètrics amb vèrtexs, una gamma de
colors policromàtica (verd, blanc, vermell, i blau), encara que
predomina el verd. Tots aquests factors estan relacionats amb
els conceptes esmentats al començament de paràgraf. • Si observem les dades estadístiques utilitzades a la pàgina 186, tot
i ser subjectives, tenen força afinitat amb el resultat obtingut,
així com els acords cromàtics extrets del llibre d’Eva Heller “La
psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de ritme de bateria (mig temps) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de ritme de bateria (mig temps) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura del bateria.
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12. 3. NIVELL 2: RITME BATERIA
12. 3. 3. RITME RÀPID. Conceptes com agut, nerviosisme, optimisme, alegria, còlera, ira, agitació, perill, dinamisme, felicitat,
agilitat, rapidesa, eufòria, excitació, sobresalt, acció, activitat o
passió són algunes de les connotacions que evoquen els ritmes
de bateria ràpids. • Aquesta projecció representa la creació del
foc, un concepte afí a la banda ARS NOVA i al seu estil de música. El foc és dinamisme, excitació i altres conceptes esmentats al començament de paràgraf. • Les dades estadístiques
d’aquest projecte (pàgina 186), tot i ser subjectives, es relacionen completament amb el resultat obtingut (vermell, ataronjat
i groc), així com els acords cromàtics extrets del llibre d’Eva
Heller “La psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de ritme de bateria (ritme ràpid) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme 2D del nivell de ritme de bateria (ritme ràpid) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura del bateria.
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12. 4. NIVELL 3:
TONALITAT GUITARRES I BAIX

12. 4. 1. ESCALA menor (MODE DÒrIC). Conceptes tancats o
foscos (ombrívol) com tristesa, aflicció, malenconia, nostàlgia,
enyorança, gravetat, incertesa, entristit, incert, pensatiu, preocupat, aflicció, desesperança, torbació, pena, penediment, desànim, sofriment, angoixa o amarg són algunes de les connotacions que evoquen les tonalitats menors. • Aquest grafisme està
composat per formes orgàniques i arrodonides i una gamma
cromàtica de colors poc saturats i apagats (blaus i púrpures).
Tots aquests factors estan relacionats amb els conceptes esmentats al començament de paràgraf. • Si observem les dades
estadístiques utilitzades per aquest projecte (pàgina 186), tot i
ser subjectives, tenen molta afinitat amb el resultat obtingut ja
que predominen els blaus, així com els acords cromàtics extrets
del llibre d’Eva Heller “La psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de tonalitat (escala menor) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de tonalitat (escala menor) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura dels guitarristes i el baixista.
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12. 4. NIVELL 3:
TONALITAT GUITARRES I BAIX
12. 4. 2. ESCALA MAJOR (MODE JÒNIC). Conceptes oberts o
brillants com felicitat, optimisme, patriotisme, amistat, la gràcia,
estable, afable, content, satisfacció, grandesa, valor, honor, orgull, esperança, ànima, esperit, disposició d’ànim o passió són algunes de les connotacions que evoquen les tonalitats majors. •
El grafisme està format per elements geomètrics amb vèrtexs;
una gamma policromàtica de colors vius i saturats (groc, ataronjat, vermell, verd i blau); i una composició dinàmica. Tots
aquests factors estan relacionats amb els conceptes esmentats
al començament de paràgraf. • Si observem les dades estadístiques utilitzades per aquest projecte (pàgina 186), tot i ser
subjectives, tenen molta afinitat amb el resultat obtingut ja que
predominen els blaus, així com els acords cromàtics extrets del
llibre d’Eva Heller “La psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de tonalitat (escala major) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de tonalitat (escala major) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura dels guitarristes i el baixista.
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12. 4. NIVELL 3:
TONALITAT GUITARRES I BAIX
12. 4. 3. ESCALA harmònica menor (MODE frigi). Conceptes com misteriós, exòtic, evocador, espaiat, psicodèlic, món
àrab, el flamenc, incertesa, inestabilitat o suspens són algunes
de les connotacions que evoca la tonalitat harmònica menor. •
El misteri, concepte principal afí a l’escala harmònica menor, és
el que volia transmetre en aquest grafisme. La gamma monocromàtica púrpura i les formes orgàniques amb un moviment
suggerent, són recursos gràfics que personalment em connoten
aquesta sensació misteriosa. En aquest cas m’he deixat guiar
més pel meu instint que per les estadístiques, encara que el resultat no és molt dispar en alguns aspectes. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de tonalitat (escala harmònica menor) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de tonalitat (escala harmònica menor) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura dels guitarristes i el baixista.
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12. 4. NIVELL 3:
TONALITAT GUITARRES I BAIX
12. 4. 4. ESCALA PENTATÒNICA. Conceptes com Àsia, relaxant,
tranquil·litzant, agradable o satisfactori són algunes de les connotacions que evoquen les escales pentatòniques. • La projecció està basada en formes arrodonides i hexagonals i a la seva
gamma cromàtica predominen els colors suaus (blau i verd).
Tots aquests factors estan relacionats amb conceptes de significat agradable i relaxant. • Si observem les dades estadístiques
utilitzades per aquest projecte (pàgina 186), tot i ser subjectives,
tenen gaire afinitat amb el resultat obtingut ja que predominen
els colors pastel, així com els acords cromàtics extrets del llibre
d’Eva Heller “La psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de tonalitat (escala pentatònica) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de tonalitat (escala pentatònica) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura dels guitarristes i el baixista.
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12. 4. NIVELL 3:
TONALITAT GUITARRES I BAIX
12. 4. 5. ESCALA CROMÀTICA. Conceptes com queixa, plors,
lament, nerviosisme o desconsolat són algunes de les connotacions que evoquen les escales cromàtiques. • S’ha fet servir
pel grafisme un fons amb una gamma monocromàtica blava i
formes orgàniques amb el contrast d’una filera de cubs amb el
seu color contrari (vermell). El moviment dels cubs transmeten
cert nerviosisme, així com el seu contrast en la forma i color. •
Les dades estadístiques utilitzades per aquest projecte (pàgina 186) no es corresponen gaire amb el resultat obtingut. Per
contra, trobem aspectes més propers amb els acords cromàtics
extrets del llibre d’Eva Heller “La psicologia del color”. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de tonalitat (escala cromàtica) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de tonalitat (escala cromàtica) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura dels guitarristes i el baixista.

353

12. 4. NIVELL 3:
TONALITAT GUITARRES I BAIX
12. 4. 6. ESCALA ENIGMÀTICA (ATONAL). Conceptes com abstracció, terror, tensió, moviment, maldat, irreverència, ingratitud,
vilesa, enveja, gelosia, crueltat, menyspreu, fred, artificial, desequilibri, son, malaltís, demoníac, estranyesa, angoixa, desconegut,
abstracte, expressionisme, ira, irritació o còlera són algunes de les
connotacions que evoquen les escales atonals. • En aquest cas,
les dades estadístiques utilitzades per aquest projecte (pàgina 186) mostren un color predominant (vermell sang), així com
una relació amb els elements geomètrics amb vèrtexs. Aquests
factors estan relacionats amb els conceptes terror i abstracció.
• El moviment que s’ha fet servir per aquesta animació i la disposició aleatòria dels elements geomètrics transmeten angoixa,
desequilibri i irritació. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)
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Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de tonalitat (escala atonal) per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de tonalitat (escala atonal) per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura dels guitarristes i el baixista.
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12. 5. NIVELL 4:
COMPASSOS IRREGULARS
COMPÀS D’AMALGAMA (PROGRESSIUS: 5/4, 7/8, 15/16, ...).
Conceptes com sofisticació, irregularitat, ironia, original o sarcasme són algunes de les connotacions que evoquen els compassos progressius. • La irregularitat queda reflectida en el
moviment aleatori del grafisme barrejat amb els efectes de
càmera ràpida i lenta. La tria d’aquest color vermell està associada a una percepció personal que tinc al relacionar els compassos progressius amb aquest color (experiència sinestèsica).
• Aquestes formes d’anells representen les cordes del documental “El universo elegante. El sueño de Einstein” de la teoria
de cordes. M’ha semblat interessant representar aquesta teoria
degut a la idea unificadora que té aquest projecte, igual que la
teoria de cordes. • •

Dades Estadístiques: dani alonso (2015)

ORIGINAL

INADEQUAT

ELEGÀNCIA

INSEGURETAT

DINAMISME

Acords cromàtics: Dades Estadístiques d’Eva heller (2004)
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Grafisme 2D del nivell de compassos irregulars per projectar amb video mapping (2015)

ROMÁN, Alejandro - “El Lenguaje Musivisual.” - Visión Libros, 2008
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Grafisme animat 3D del nivell de compassos irregulars per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura de tots els músics.
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12. 6. NIVELL 5: silenci
QUALSEVOL DELS MÚSICS QUE NO EMETI SENYALS MUSICALS.
Conceptes com espai, nit, quietud, drama, infinitud, univers,
pensament, reflexió o mort són algunes de les connotacions que
evoca el silenci. • Com deia el mestre Kandinsky, és cert que,
a occident, el dol de la mort està associat al color negre. No
obstant això, a orient, el color blanc està associat al dol de la
mort. Encara que tots dos colors siguin oposats, els sentiments
dels conceptes blanc i negre tenen una afinitat molt arrelada:
signifiquen silenci. • Per tant, com que l’única il·luminació de la
sala seran les projeccions de video mapping, és a dir, tot el que
no siguin els músics projectats és veurà negre, conceptualment
té sentit projectar un grafisme blanc a aquells músics que no
estiguin emetent senyals musicals. • • •

Vassili KandinskY vers el 1913
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Grafisme 2D del nivell de silenci per projectar amb video mapping (2015)
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Grafisme animat 3D del nivell de silenci per projectar amb video mapping (2015)

Projecció de l’animació 3D sobre la figura d’aquells músics que no emetin senyals musicals.
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13. Identitat corporativa
Des de bon començament m’interessava utilitzar la geometria
de l’hexàgon per representar la identitat del sistema WATCHING
MUSIC. En simbologia, l’hexàgon representa el perpetu moviment
de la creació. És l’hexàgon o morir. Les imatges inferiors mostren fotografies microscòpiques d’aigua congelada. Són estructures hexagonals de molècules d’aigua al seu naixement. L’aigua és
vida, la música és vida. Una nova cançó simbolitza una nova vida
perquè abans de materialitzar una composició musical es té que
treballar i formar al “ventre” del compositor fins que finalment
aquesta peça veu la llum, com el naixement d’un fill. • D’altra banda també es pot justificar l’ús de la figura hexagonal associant-la
amb la teoria unificadora de l’univers (teoria de cordes). Segons
Nassim Haramein, un científic multidisciplinar conegut per la seva
recerca en la construcció d’una teoria unificada de l’estructura de
l’univers, les geometries més fonamentals a l’univers són els sòlids
platònics (pàgina 368) inicialment descrits als temps moderns
per Plató. Mitjançant la col·locació de dos cercles concèntrics en
un patró hexagonal al voltant d’un cercle central, es forma el que
es coneix com el patró de la “flor de la vida”. Si es connecten els
centres de tots els cercles amb línies rectes formen el que es coneix com a “Cub de Metatrón”, de la qual sorgeixen tots els sòlids
platònics. “La geometria és l’estudi de l’estructura de l’espai i l’espai és l’única cosa que està a tot arreu en l’univers i connecta tot

ESTRUCTURA HEXAGONAL D’UNA MOLÈCULA D’AIGUA AL SEU NAIXEMENT
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http://es.slideshare.net/pacoarmero/mensajes-del-agua-masaru-emoto?related=1
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Els “sòlids platònics”: les geometries més fonamentals de l’univers

en l’univers per a cada una altra cosa en l’univers a través del teixit
espai-temps” (The Resonance Project). • Per tant, l’imagotip de
la imatge definitiva (pàgina 374) és un hexàgon amb una intenció de moviment, per això s’han emprat uns talls a cada un dels
costats de l’hexàgon que suggereixen el moviment giratori d’una
hèlix. Dins de la figura hexagonal trobem el cercle cromàtic dels
colors llum (video mapping). El recurs utilitzat explica que l’hexàgon (la música) és una porta que et pot fer viatjar a un univers
completament nou d’audicions acolorides. • La tipografia emprada pel naming (WATCHING MUSIC) s’anomena Gotham, amb
una serie entre Book i Medium. La lletra A s’ha tractat, eliminant
la seva barra, per aconseguir una mica més d’exclusivitat. En un
principi es volia fer servir la tipografia Orbitron (aspecte futurista),
però Gotham és molt més funcional i té molt més caràcter que la
famosa Helvetica. • A la paraula MUSIC s’ha fet servir un recurs
gaire utilitzat a les arts visuals, però que empasta molt bé amb el
concepte principal de la marca: la vibració. S’han agafat tres paraules (MUSIC) amb tres colors diferents (RGB) i el mode de fusió
trama, degut a que la imatge només es fa servir sobre fons negre,
com l’espectacle WATCHING MUSIC. Aquest procediment provoca una sensació visual de vibració. Només s’ha aplicat aquesta
sensació vibratòria a la paraula MUSIC (així com a la figura de
l’hexàgon) per fer esment de què la música són vibracions que es
transmeten per un mitjà. • Finalment s’ha implementat una línia
a tota la part ascendent del logotip per potenciar la solidificació
del conjunt estructural de la imatge. • A les pàgines següents
s’il·lustra el procés gràfic que s’ha portat a terme fins arribar a
la imatge definitiva. La pàgina 373 mostra la versió de la imatge
en positiu, però clarament no funciona. La identitat només pot
ser aplicada sobre fons negre. • També es planteja l’alternativa
(pàgina 377) de fer servir la marca com una màscara farcida amb
qualsevol dels 14 grafismes del sistema WATCHING MUSIC. • Per
acabar aquest punt s’ha fet una adaptació del logotip de la banda
ARS NOVA per contemplar la seva aplicació amb colors llum. • •

https://convergenciarmonica.wordpress.com/tag/nassim-haramein/

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/hexagonos_830330.html
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13. 1. Procés

370

http://span.childrenofthesun.org/resonance-project-foundation/

http://resonance.is

https://www.facebook.com/TheResonanceProject
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https://www.behance.net/gallery/21399771/5-Keys-for-a-Successful-Branding-Journey

http://graffica.info/11-pasos-disenar-logo-perfecto/
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13. 2. IMATGE DEFINITIVA

374

Imatges primàries de la marca WATCHING MUSIC.

Imatges secundàries de la marca WATCHING MUSIC.

375

376

Imatges terciàries de la marca WATCHING MUSIC.

Alternatives amb els grafismes del sistema de la marca WATCHING MUSIC.
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13. 3. ADAPTACIÓ IMATGE ARS NOVA

378

Imatge antiga de la banda ARS NOVA (2013)

Imatge redissenyada de la banda ARS NOVA i adaptada per WATCHING MUSIC (2015)
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14. Videoclip
14. 1. GUIÓ

A l’audiovisual no hi hauran actors, únicament els músics d’ARS
NOVA. Es comptarà amb una petita introducció de 15 segons
on es presentarà la imatge de WATCHING MUSIC mitjançant la
tècnica de motion graphics. • El procediment per a la gravació
del videoclip es pot veure a les imatges de peu de pàgina. Degut
a que el croma és gaire petit per als cinc músics d’ARS NOVA,
s’ha plantejat l’opció de gravar cadascú dels intèrprets per separat. Cada músic compte amb diferents tomes de càmera, és a
dir, si la cançó dura uns 200 segons, hi hauran 200 segons per
3 enquadraments diferents per a cada figurant: pla general, pla
americà i pla de detall amb moviment de càmera. D’aquesta manera hi haurà material de sobra per classificar la tria dels plans
en funció de les connotacions que tingui la música en relació
amb els enquadraments enregistrats del determinat músic. •
També seran necessaris els plans generals del grup sencer (5
músics), això serà possible gracies a l’edició de video. Un cop
es tinguin muntats tots els plans del videoclip s’exportarà el video per tractar-lo a After Effects. En aquest programari s’haurà
que eliminar el fons verd i substituir-lo per fons negre. Un cop
s’aconsegueixi la màscara de tots els músics s’incorporaran els
grafismes per sota amb un determinat mode de fusió. • • •
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http://www.bcnestudiofotografico.com
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14. 2. LÍnia de temps
0.00

382

Fotografies ARS NOVA: Dani Alonso (2012)

0.28

0.40

0.57

1.19

1.33

1.46

2.14

2.41

Línia de temps gràfica de la cançó del sistema WATCHING MUSIC.

3.09

3.37
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14. 3. STORYBOARD (Preproducció)

384

00’02” - Introducció

00’12” - Introducció

02’02” - PLA DE DETALL GUITARRA 1

02’35” - PLA DE DETALL GUITARRES

00’29” - PLA GENERAL

00’45” - PLA AMERICÀ BATERIA

02’43” - PLA GENERAL

02’51” - PLA DE DETALL BATERIA

01’00” - PLA AMERICÀ GUITARRA 1

01’09” - PLA MITJÀ CURT GUITARRA 2

03’07” - PLA MITJÀ CURT CANTANT

03’18” - PLA MITJÀ CURT BAIXISTA

01’29” - PLA MITJÀ CANTANT

01’46” - PLA DE DETALL BAIXISTA

03’25” - PLA DE DETALL GUITARRA 2

03’27” - PLA GENERAL

Enregistrament d’imatges: Alberto Pérez (2015)

http://www.bcnestudiofotografico.com
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14. 4. STORYBOARD (Postproducció)

386

00’04” - Introducció

00’14” - Introducció

01’27” - PLA AMERICÀ GUITARRA 2

01’42” - PLANS CANTANT I BAIXISTA

00’28” - PLA GENERAL

00’37” - PLA MITJÀ CURT CANTANT

01’50” - PLA AMERICÀ GUITARRA 1

02’13” - PLA GENERAL

00’42” - PLA GENERAL

00’55” - PLA MITJÀ BATERIA

02’34” - PLA DE DETALL GUITARRES

03’13” - PLA GENERAL

01’06” - PLA AMERICÀ BAIXISTA

01’21” - PLA GENERAL

03’23” - PLA AMERICÀ GUITARRA 1

03’36” - CREDITS

https://vimeo.com/128024657		

http://market.envato.com

Enregistrament d’imatges: Alberto Pérez (2015)
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15. Campanya publicitària
Un cop desenvolupat tot el sistema WATCHING MUSIC i resolt
el videoclip, arriba el moment de distribuir el producte per donar-lo a conèixer, per aquesta raó es realitzarà una petita campanya publicitària desglossada en tres branques: papereria,
merchandising i accions online. • •

15. 1. PAPERERIA
Per a la realització d’aquest apartat es dissenyaran els tres elements més utilitzats a la papereria: cartell, flyer i targetes. • CARTELL. El disseny del cartell (pàgina 390) està basat en el concepte “vibració”. He inserit com a element principal la meva guitarra
(utilitzada al videoclip de WATCHING MUSIC) amb un efecte de
vibració, moviment i llum, és a dir, tres conceptes bàsics del projecte. • El format plantejat és 840 x 438 mm, mida de la qual forma un rectangle d’or (proporció àuria) proper al format Din-A2.
• La composició (formada, per descomptat, sobre fons negre),
és simple i ordenada i la formen la guitarra, la imatge primària de
WATCHING MUSIC, una franja vermella amb l’URL del website del
producte (juntament amb el codi QR), i tres pentàgons (geometria bàsica de la imatge) amb informació de les xarxes socials de
la marca. • El conjunt del cartell es força inquietant, misteriós i
suggerent. S’ha evitat evidenciar el contingut del producte amb
molta informació, així s’incita a l’observador a visitar la web o les
xarxes socials. • FLYER. Dissenyat a dues cares (pàgina 392), la
frontal es composa per la imatge primària de WATCHING MUSIC
i, a la part inferior del format (també auri: 148 x 90 mm), s’ha
col·locat informació de les xarxes socials. • El dors del flyer segueix el mateix patró que el cartell: URL del website (juntament
amb el codi QR), i una imatge dels membres d’ARS NOVA amb
un efecte de vibració, moviment i llum. • TARGETA. La targeta
(pàgina 394), també dissenyada a dues cares, respon a un disseny més auster i seriós, ja que aquesta aplicació està destinada
a possibles inversors. • La cara frontal té informació personal i la
imatge secundària de la marca en un terç del format, mentre que
els elements de la cara posterior, també ocupants de menys d’un
terç del format auri de la targeta, contenen la informació de les
xarxes socials i el codi QR amb forma hexagonal. • •
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https://translate.google.es

http://es.wikipedia.org/wiki/Rectángulo_dorado
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15. 1. 1. CARTELL (4+0 tINTES)

390

Retícula: modular de 18 x 27 (múltiple de 3) 			

FORMAT: auri

Mida del suport: 840 x 438 mm (Rectangle d’or)

TIPUS DE suport: òfset 100 g/m2

391

15. 1. 2. FLYER (4+4 tINTES)

392

Retícula: modular de 27 x 18 (múltiple de 3)		

FORMAT: auri (rectangle d’or)

Mida DEL SUPORT: 148 x 90 mm

TIPUS DE suport: estucat mate 200 g/m2

393

15. 1. 3. TARGETA (4+4 TINTES + VERNÍS acrílic)

394

Retícula: modular de 18 x 9 (múltiple de 3)

FORMAT: auri (rectangle d’or)

Mida DEL SUPORT: 85 x 52 mm

TIPUS DE suport: estucat mate 300 g/m2
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396

Mock Up del cartell de WATCHING MUSIC (420 x 260 mm)

Mock Ups del flyer (148 x 90 mm) i les targetes (85 x 52 mm) de WATCHING MUSIC
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15. 2. MERCHANDISING

15. 2. 1. Samarretes: Home

És habitual tenir productes de merchandising a les actuacions
en directe de grups de música. Per tant, és interessant dissenyar
samarretes d’home i dona i els dos accessoris més característics
dels músics de rock: pues i baquetes. • SAMARRETES. S’ha
optat per fer el disseny de samarretes tenir en compte un sistema d’impressió amb possibilitats infinites per imprimir en tèxtil:
la sublimació. La sublimació tèxtil és una tècnica relativament
recent que permet personalitzar o imprimir peces blanques de
polièster 100%. L’avantatge d’aquest sistema d’impressió és que
es pot imprimir a tots els espais del suport tèxtil (davant, darrera
i laterals) amb un únic disseny i, a més, la tinta no marxa amb res
ja que es fon químicament amb el teixit. • Aprofitant aquestes
característiques, m’ha semblat adient utilitzar tot el suport de la
samarreta amb els propis grafismes del sistema WATCHING MUSIC. Degut a que la sublimació permet fer un tiratge curt sense
augmentar les despeses, es podria fer un petit número de samarretes (home i dona) per a cadascú dels 14 grafismes existents.
D’aquesta manera s’aconseguiria molta varietat de producte. •
Continuant amb el caràcter suggerent de la marca, s’ha col·locat
només (al frontal de la samarreta) l’imagotip de la identitat corporativa en blanc per aconseguir més neteja gràfica. • Les arts
finals del disseny s’han de preparar en format vectorial. • PUES.
El disseny de les pues de guitarra (pàgina 399) està format per
la imatge secundària vertical de WATCHING MUSIC a una tinta.
Les pues són d’un plàstic negre anomenat Tortex. Aquests plàstics provenen de la DuPont Delrin qui després d’un tractament
especial aconsegueix un plàstic d’acabat mat, de superfície opaca i sorprenentment fàcil d’agafar per als que tenen dits suats.
Avui en dia, són les més venudes. • BAQUETES. En el cas de
les baquetes (pàgina 400), s’ha fet servir la identitat terciària de
WATCHING MUSIC en color. Continuant amb la línia de les pues i
la marca, els dos accessoris tenen un acabat de color negre. • •
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http://www.camisetas.info/sublimacion.php

TIPUS DE suport: Polièster

SISTEMA D’IMPRESSIÓ: Sublimació

399

400

15. 2. 1. Samarretes: dona

15. 2. 2. PUES

TIPUS DE suport: Polièster

TIPUS DE suport: Plàstic Tortex de Jim Dunlop

SISTEMA D’IMPRESSIÓ: Sublimació

SISTEMA D’IMPRESSIÓ: Tampografia

401

15. 2. 3. BAQUETES

402

TIPUS DE suport: Fusta de Hickory (acabat negre)

SISTEMA D’IMPRESSIÓ: Serigrafia

http://www.taringa.net/posts/info/8768428/Puas-de-Guitarra-lo-q-siempre-quisiste-saber-y-no-t-dijeron.html
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15. 3. Accions ONLINE

15. 3. 1. Website:

www.watchingmusic.net

WEBSITE. Per a la realització de les accions online de la campanya publicitària és imprescindible disposar d’un website. En aquest cas s’ha comprat un domini .net, degut a que
www.watchingmusic.com no està disponible. • La home del
web il·lustra uns segons del videoclip de WATCHING MUSIC en
bucle i sense àudio. Això és força oportú tenint en compte que
la traducció del naming de la marca és “Mirant la música”. • El
primer dels menús de la pàgina (WATCHING MUSIC) redirecciona
a un apartat (cadascun d’aquests consta d’un subtil fons il·lustrant
un dels grafismes del sistema) on explica breument la identitat de
la marca. Aquest text està acompanyat d’una miniatura que pot
reproduir el videoclip. • El segon menú (SISTEMA) explica tècnicament com funciona el sistema WATCHING MUSIC. Posterior
al text es pot trobar una galeria de vídeos classificada en els 5
nivells del producte. Al clicar sobre les imatge s’obre una finestra
emergent que reprodueix 20 segons del grafisme triat. • El tercer
menú (ARS NOVA) explica amb text i imatges qui és la banda que
presenta aquest projecte. Aquí trobarem hipervincles per descarregar el CD d’ARS NOVA o anar a la pàgina del grup. • Per acabar,
el menú CONTACTE mostra el meu mail i telèfon de contacte, a
part de les corresponents xarxes socials de WATCHING MUSIC. •
BANNER. El banner s’ha dissenyat (pàgina 410) per inserir-ho al
portal de Facebook. Aquesta aplicació és una eina efectiva i assequible per promocionar una pàgina web. En aquest cas s’ha creat
un GIF animat de la imatge principal de la marca amb un moviment
de vibració i llum. A la part inferior hi ha un link del website i el text
de posicionament de la marca. • NEWSLETTER. Aquesta eina de
mail massiu dóna l’opció de promocionar el projecte de manera
gratuïta, gràcies al portal web Mail Chimp (pàgina 411). Aquest
mailer s’envia a tots els contactes musicals d’ARS NOVA. Amb totes aquestes maniobres el públic pot conèixer tot el plantejament
teòric del projecte, i es poden trobar possibles inversors per materialitzar la idea. • XARXES SOCIALS. Evidentment s’han creat
pàgines de WATCHING MUSIC a les xarxes socials més significatives: Facebook (pàgina 412) i Twitter (pàgina 414). També s’ha pujat el videoclip a Vimeo i You Tube (pàgina 415) amb determinats
etiquetes per posicionar-lo a les primeres pàgines de cerca. • •
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http://www.wordreference.com/sinonimos/

www.watchingmusic.net

DISSENY: Dani Alonso

PROGRAMACIÓ: Jabi Suárez

405

406

www.watchingmusic.net

DISSENY: Dani Alonso

PROGRAMACIÓ: Jabi Suárez

http://www.1and1.es/domaincheckresult
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www.watchingmusic.net

DISSENY: Dani Alonso

PROGRAMACIÓ: Jabi Suárez

https://wrapbootstrap.com/theme/vitality-multipurpose-one-page-theme-WB02K3KK3
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410

15. 3. 2. BANNER: FACEBOOK

15. 3. 3. NEWSLETTER: Mail CHIMP

https://www.facebook.com/ads/create/?campaign_id=
		
282141474901&placement=emuca&extra_1=not-admgr-user

http://mailchimp.com/

411

15. 3. 4. XARXES SOCIALS: Facebook

412

Pàgina oficial de Facebook de la marca WATCHING MUSIC.

https://www.facebook.com/dani.watchingmusic

413

15. 3. 4. XARXES SOCIALS: Twitter

414

Pàgina oficial de Twitter de la marca WATCHING MUSIC

15. 3. 4. XARXES SOCIALS: VIMEO, YOU TUBE

https://twitter.com/daniwatchmusic

https://vimeo.com/user39900591

https://www.youtube.com/watch?v=cBXYnPBUjc8
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16. CONCLUSIONS FASE 3

S’ha composat una cançó que té en compte totes les possibilitats sentimentals (subnivells) del sistema WATCHING MUSIC. La
lletra està escrita en base a l’essència i esperit de la marca. S’ha
aconseguit crear una estructura lírica i musical coherent i afí al
projecte i al target. • Els esbossos del disseny gràfic dels subnivells en 2D han permès una materialització tridimensional posterior fidel a la idea inicial. Gràcies a les enquestes de la fase 2 i la
investigació de la fase 1, s’ha resolt justificadament cadascú dels
grafismes. En tot moment s’han tingut en compte els conceptes
clau del projecte (misteri, vibració, abstracció, espiritual, ...), així
com els conceptes que defineixen cadascú dels paràmetres que
té en compte el sistema WATCHING MUSIC. • La utilització de
l’hexàgon com a forma geomètrica principal ha provocat una investigació que ha aconseguit solidificar encara més el concepte
de la identitat corporativa. S’han treballat moltes fases fins arribar a la imatge definitiva, arribant finalment a una neteja i unitat
anàloga al concepte cercat. • Extraordinàriament, s’ha redissenyat la imatge d’ARS NOVA degut a que la seva antiga aparença
no funcionava amb l’aplicació de colors llum o colors plans. •
L’experiència de la gravació i edició del videoclip a ocasionat
una adquisició de coneixements propis i fonamentals de direcció d’art. El fet de treballar amb un grup de gent, cadascú d’ells
especialista amb una determinada disciplina, fa possible apropiar-se d’una experiència necessària per porta a terme aquest
tipus de projectes. El resultat final demostra com ha sigut possible interrelacionar l’art visual amb la música, deixant una porta
oberta a la materialització real del mapping interactiu del sistema WATCHING MUSIC. • La campanya publicitària també ha
fet possible la materialització d’aplicacions gràfiques importants
(papereria, merchandising, website, ...) per reforçar l’estructura
del projecte, així com l’execució real de totes les accions online
(creació de pàgines de WATCHING MUSIC a les xarxes socials,
banner publicitari preparat per publicar, newsletter, ...). • • •
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http://www.wordreference.com/sinonimos/
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17. TIMING REAL
FEBRER_2015
DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

16/01/2014

24/11/2014

1

Previ del Projecte Final per a l’assignatura de Projectes
III (Sistema d’organització a partir de gammes
cromàtiques i/o paterns) del 3r curs dels Estudis
Superiors de Disseny Gràfic (EEES).

Escrit i maquetació d’avantprojecte
per a l’assignatura de Seminari
d’introducció als projectes finals.

Lectura i prendre notes llibre
DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE.

Professora: Ingrid Marqués

Professors: Montse Sayol,
Marià Vilarò, Jordi Cuyàs.

128 hores

12 hores

3 hores

2

3

4

5

6

7

8

Lectura i prendre notes llibre
DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE.

Lectura i prendre notes llibre
DE LO ESPIRITUAL EN EL ARTE.

Lectura i
prendre notes
llibre SEMIÓTICA
DE LA MÚSICA
VOCAL.

Lectura i
prendre notes
llibre SEMIÓTICA
DE LA MÚSICA
VOCAL.

Lectura i
prendre notes
llibre SEMIÓTICA
DE LA MÚSICA
VOCAL.

Lectura i prendre notes llibre
EL LENGUAJE
MUSIVISUAL.

Lectura i prendre notes llibre
EL LENGUAJE
MUSIVISUAL.

3 hores

3 hores

3 hores

3 hores

4 hores

5 hores

5 hores

9

10

11

12

13

14

15

Lectura i prendre notes llibre
EL LENGUAJE
MUSIVISUAL.

Veure
conferència
Listening Lights
+
Reunió tutor PF

Investigació
anàlisi automàtic
senyals musicals
+
Timing projecte

Lectura i prendre notes llibre
SINESTESIA: Los
fundamentos...

Lectura i prendre notes llibre
SINESTESIA: Los
fundamentos...
+ Investigació
sinestèsia

Lectura i prendre notes llibre
SINESTESIA: Los
fundamentos...

Lectura i prendre notes llibre
SINESTESIA: Los
fundamentos...
+ Maquetació
memòria PF

5 hores

5 hores

6,5 hores

8 hores

7 hores

8 hores

4,5 hores

16

17

18

19

20

21

22

Índex PF
+
Maquetació
memòria PF

Índex PF
+
Maquetació
memòria PF
+
Reunió tutor PF

Maquetació
memòria PF
+
Reunió tècnic
video mapping

Maquetació
memòria PF
(Avantprojecte,
Color, ...)

Maquetació
memòria PF
(Color, ...)
+
Probes
impressió

Disseny i
programació
del formularienquesta PF

Maquetació
memòria PF
(Color, ...)
+
Enviament
enquestes

2,5 hores

4,5 hores

5 hores

3 hores

8 hores

7 hores

23

24

25

26

27

28

Maquetació
memòria PF
(Color, Paterns, ...)
+ Reserva estudi
+ Apilament
d’enquestes

Maquetació
memòria PF
(Paterns,
Música, ...)
+
Reunió tutor PF

Visionat de
tutorials
After Effects
(intros, picell
rotoscòpia, ...)

Maquetació
memòria PF
(Escales, ...)
+
Probes modes
fusió (Photoshop)

Maquetació
memòria PF
(Conclusions
llibres, ...)

Maquetació
memòria PF
(Conclusions
llibres, ...) +
Recerca templates After Effects

4,5 hores

4 hores

1,5 hores

6 hores

8 hores

11 hores

TOTAL HORES FEBRER = 146
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Timing real del Projecte Final d’ESDAP (Febrer de 2015).

8 hores

hores
419

MARÇ_2015
DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM
1

ABRIL_2015

Maquetació
memòria PF
(Sinestèsia,
Conclusions
llibres, ...)

DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

2 hores
2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

Maquetació
memòria PF
(Acromatòpsia,
Conclusions
llibres, Teoria
de cordes, ...)

Maquetació
memòria PF
(Tecnologia, ...)
+
Reunió tutor PF

Maquetació
memòria PF
(Estadístiques
enquestes, ...)
+ Mail Neil
Harbisson

Maquetació
memòria PF
(Estadístiques
enquestes, ...)

Maquetació
memòria PF
(Estadístiques
enquestes, ...)
+
Benchmarking

Maquetació
memòria PF
+
Benchmarking

Maquetació
memòria PF
+
Benchmarking
+
Tendència

Disseny Motion
Graphics (3D)
+ Tutorials
Cinema 4D +
Reunió tècnic
de càmera

Còpies seguretat + Lliurament
espai disc dur +
Gravació bateria
cançó WATCHING MUSIC

Disseny Motion
Graphics (3D)
+ Tutorials
After Effects +
Instal·lar
Premier CC

Disseny Motion
Graphics (3D)
+
Tutorials After
Effects i
Cinema 4D

Disseny Motion
Graphics (3D)
+
Tutorials After
Effects i
Cinema 4D

7,5 hores

9 hores

7 hores

5,5 hores

9 hores

4 hores

10 hores

9 hores

6 hores

6 hores

5 hores

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

Maquetació
memòria PF
+
Essència i
esperit de
la marca

Maquetació
memòria PF
(Essència i esperit de la marca)
+
Reunió tutor PF

Maquetació
memòria PF
(Essència i esperit de la marca)
+ Recerca de
referents gràfics

Maquetació
memòria PF
(Essència i esperit de la marca)
+
Naming

Maquetació
memòria PF
+
Briefing

Maquetació
memòria PF
+ Briefing +
Sistema
WATCHING
MUSIC

Maquetació
memòria PF
+ Sistema
WATCHING
MUSIC
+ Referents

Disseny Motion
Graphics (3D)
subnivells
WATCHING
MUSIC

Disseny Motion
Graphics (3D)
+ Practicar
cançó WATCHING MUSIC +
Reunió tutor PF

Disseny Motion
Graphics (3D)
+ Redisseny
logo ARS NOVA
+ Gravació
baix cançó

Digitalització
redisseny logo
ARS NOVA

Texturització
logo ARS NOVA
+ Equalització
amplificador
+ Gravació
guitarra 1 cançó

Gravació
guitarra 1 cançó
WATCHING
MUSIC (Rítmica,
Melodies i Solos)

Gravació
guitarra 2 cançó
WATCHING
MUSIC (Rítmica,
Melodies i Solos)

5 hores

4 hores

7 hores

7 hores

2 hores

8 hores

16

17

18

19

20

21

Maquetació
memòria PF
(Referenys,
Conclusions, ...)

Composar cançó
i programar-la
en MIDI
+
Reunió tutor PF

Composar lletra
cançó
WATCHING
MUSIC

Composar lletra
cançó
WATCHING
MUSIC

Lectura i prendre notes llibre
6 sombreros
para pensar
+ Maquetació
memòria PF

Disseny
grafismes (2D)
subnivells
WATCHING
MUSIC

6,5 hores

10 hores

3 hores

2 hores

8 hores

2 hores

8 hores
22

4 hores

6 hores

13

14

15

Gravació
guitarra 1 cançó
WATCHING
MUSIC (Solo i
Harmonies)

Disseny Motion
Graphics (3D)
+ Tutorials
+ Gravació
errors bateria
i veus cançó

Gravació errors
guitarra 1
+
Enviament
material a
tècnic de so

1 hora

5 hores

12,5 hores

2 hores

6 hores

16

5 hores

5 hores

17

18

19

Disseny Motion
Graphics (3D)
+
Tutorials After
Effects

Disseny Motion
Graphics (3D)
+ Tutorials
After Effects
+ Esbós imatge
corporativa

Esbós imatge
corporativa
WATCHING
MUSIC

4,5 hores

6 hores

8,5 hores

1 hores

23

24

25

26

27

28

29

20

21

22

23

24

25

26

Visionat de
tutorials
+
Instalar
Cinema 4D

Disseny
grafismes (2D)
subnivells
WATCHING
MUSIC

Disseny
grafismes (2D)
subnivells
WATCHING
MUSIC

Disseny
grafismes (2D)
subnivells
WATCHING
MUSIC

Disseny
grafismes (2D)
subnivells
WATCHING
MUSIC

Visionat de
tutorials
+
Masterclass
Cinema 4D

Visionat de
tutorials
Cinema 4D i
After Effects

Esbós i digitalització imatge
corporativa
WATCHING
MUSIC

Opcions
(manual) Imatge
WATCHING
MUSIC
+
Reunió tutor PF

Disseny de
wireframes
(estructura i
funcionalitats)
website

Disseny de
wireframes
(estructura i funcionalitats) website + Escolta 1a
edició cançó

Disseny de
wireframes
(estructura i funcionalitats) website + Escolta 1a
edició cançó

Gravació
videoclip
WATCHING
MUSIC

Feedback mails
tècnic so i programador web
+
comprar
templates

3 hores

5 hores

7 hores

2 hores

6 hores

4,5 hores

6 hores

7 hores

7 hores

4,5 hores

7,5 hores

6 hores

30

31

27

28

29

30

Disseny Motion
Graphics (3D)
+
Preparar
microfonia
estudi gravació

Disseny Motion
Graphics (3D)
+
Assaig cançó
WATCHING
MUSIC

Motion Graphics
introducció
videoclip

Bolcar dades
videoclip
+
Reunió tutor PF

Probes postproducció croma
+ Escolta 2a
edició cançó
+ Recerca
templates

Lectura conceptes afins al projecte + Escolta
2a edició cançó
+ Maquetació
memòria PF

9 hores

7 hores

4 hores

TOTAL HORES MARÇ = 181

420

6,5 hores

9

Timing real del Projecte Final d’ESDAP (Març de 2015).

hores

3 hores

3 hores

7 hores

3,5 hores

4,5 hores

TOTAL HORES ABRIL = 151

Timing real del Projecte Final d’ESDAP (Abril de 2015).

hores
421

MAIG_2015
DILL

DIMA

DIME

DIJO

DIVE

DISS

DIUM

DILL

DIMA

1

2

3

1

2

Maquetació
memòria PF
(Grafismes
3D, ...)
+ Escolta 3a
edició cançó

Maquetació
memòria PF
(Grafismes 3D,
...) + Escolta
4a edició
cançó (OK)

Maquetació
memòria PF
(Justificació grafismes i imatge
corporativa)

Disseny
presentació PF

Disseny
presentació PF
+
Reunió tutor PF

6 hores

3 hores

9 hores

5 hores

DIME
3

DIJO
4

DIVE
5

3 hores

7

8

9

10

8

9

10

11

12

Maquetació
memòria PF
(Justificació
grafismes,
Timing real,
Bibliografia, ...)

Maquetació
memòria PF
(Timing real, ...)
+
Reunió
Professors PF

Edició videoclip
(Quadrar 25
vídeos amb
la música)

Edició videoclip
(Pla general)
+ Disseny
samarretes
+ Reunió programador web

Edició videoclip
(Pla general)
+ Disseny
samarretes
+ Redisseny imatge corporativa

Edició videoclip
(Pla general)
+ Redisseny imatge corporativa
+ Lliurar espai
disc dur

Edició videoclip
(Pla general)
+ Redisseny imatge corporativa
+ Accions online

Impressió i
preparació
tot el material
per entregar

Assajar
presentació PF
+
Reunió tutor PF

Assajar
presentació PF

Assajar
presentació PF

Presentació
Projecte Final
d’Estudis
WATCHING
MUSIC

7 hores

7 hores

9 hores

4 hores

15 hores

4,5 hores

18

19

20

21

23

Disseny
papereria
+
Maquetació
memòria

Accions online
+ Maquetació
memòria
+ Reunió programador web

Conclusions
+
Revisió ortografia
memòria PF

Disseny coberta
+ Revisió
ortografia
memòria PF
+ Arts finals

Resum conceptual i imatges PF
+ Disseny plafò
Din-A1 PF +
Reorganització
material PF

12 hores

10,5 hores

8 hores

8 hores

4 hores

26

28

29

30

31

Disseny
presentació PF
+
Reunió tutor PF

Recollida de
memòria PF
a impremta
(2 llibres en
format rústica)

Entrega
memòria PF

Disseny
presentació PF

Disseny
presentació PF

1 hora

6 hores

TOTAL HORES MAIG = 190

Timing real del Projecte Final d’ESDAP (Maig de 2015).

PF

hores

TOTAL HORES PROJECTE FINAL = 128

8 hores

1 hora

IÓ

TOTAL HORES JUNY = 32

Disseny
presentació PF

5 hores

8 hores

24

25

5 hores

14

AV
AL
UA
C

Storyboard
+ Disseny
merchandising
+ Accions online

PF

Exportació
videoclip (OK)
+
Accions online
(Material
web, ...)

IÓ

Edició videoclip
(Inserció grafismes i crèdits)

13

19

AV
AL
UA
C

Edició videoclip
(Inserció
grafismes)

2 hores
18

PF

Edició videoclip
(Croma)
+ Redisseny
Imatge
Corporativa

2 hores
17

IÓ

Edició
videoclip (Plans
expressius)
+
Reunió tutor PF

5 hores
16

AV
AL
UA
C

Edició
videoclip (Plans
expressius)
+ Redisseny
logo + Maquetació memòria

5 hores
15

PF

8 hores
17

IÓ

11 hores
16

AV
AL
UA
C

9,5 hores
15

PF

5 hores
14

IÓ

9,5 hores
13

AV
AL
UA
C

5 hores

7

8 hores

6

12

DIUM

Assajar
presentació PF

5

11

DISS
6

4

7 hores

422

JUNY_2015

hores
+ 12 hores
+ 146 hores
+ 181 hores
+ 151 hores
+ 190 hores
+ 42 hores

6 hores

850 hores

hores
Timing real del Projecte Final d’ESDAP (Juny de 2015).
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18. EPÍLEG
Desprès de més de quatre intensos mesos d’investigació, ideació
i materialització gràfica d’un projecte tan complexe i abstracte
com el que plantejo, és curiós veure com la meva filla Sofia, de
només quatre anys d’edat, corrobora la meva feina en veure el
videoclip. En el fragment de la cançó de tonalitat major (grog)
diu: «Mira papa, esteu contents»; mentre que a les melodies d’escales menors (blau) comenta preocupada: «I ara esteu tristos»;
i, sorprenentment, a la darrera part de la cançó on la música és
atonal i els compassos són irregulars (vermell fosc) manifesta:
«Perquè esteu enfadats ara?». Diuen que els nens sempre diuen
la veritat. • Tot i això, aquest projecte no deixa de ser un experiment i el que és segur és que la música és un art definitivament
subjectiva, així com la interpretació psicològica dels colors i les
formes. Està clar que la percepció dels colors està condicionada
per la cultura i la ubicació geogràfica, però, com deia el mestre
Kandinsky, assíduament es troben afinitats psicològiques en la
interpretació dels colors. Per tant, sembla ser que tots compartim una paleta de colors emocional. • Per això és important
que quan comuniquem gràficament, sigui quina sigui l’abstracció
projectual, sempre tinguem en compte les emocions humanes
(no és el cas dels reproductors visuals de música existents, ja que
interpreten la música amb grafismes aleatoris). • Qualsevol estil
de música té una estructura teòrica i, independentment, aquesta
teoria sempre transmet unes determinades sensacions. L’associació de les impressions que ocasionen els colors i les formes amb
els mateixos efectes que s’originen en escoltar les diferents seccions de la música ratifica el meu treball. Encara que no seria prudent que presentés aquest projecte com un sistema de traducció
músicovisual universal, ja que, tot i que m’he allunyat de l’estètica
Heavy Metal i m’he centrat en l’abstracció, sóc conscient que, pot
ser, WATCHING MUSIC podria no funcionar en qualsevol context musical. • El llenguatge de la música és universal. Per això
he pretès unificar la globalitat de la música amb la interconnexió
d’altres sentits (experiència sinestèsica) ajudant a que el públic
pugui entendre el sentiment que el compositor ha pretès transmetre amb la creació d’una cançó. WATCHING MUSIC no és un
acte persuasiu, més aviat pot arribar a ser didàctic en molts aspectes perceptius, sentimentals i teoricomusicals. • • •
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