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1. Introducció 

Després de quatre anys formant-me en diversos aspectes de la comunicació i                          
l’audiovisual, he pogut aprendre diferents coses sobre cadascun dels principals mitjans de 
comunicació i formats audiovisuals que conformen la nostra era. Des dels més 
“tradicionals” com poden ser la premsa, el cinema, la ràdio o la televisió, fins als més 
actuals, com la premsa digital, les xarxes socials, les pàgines web o els videojocs, tots ells 
amb les seves particularitats pel que fa al llenguatge i als models de conducta de 
productors i consumidors. 

De la mateixa manera, aquest procès d’aprenentatge també m’ha fet sorgir nous dubtes i 
inquietuds sobre alguns formats audiovisuals, els quals he pogut comprovar que no tenen 
el mateix pes acadèmic i que, per diferents motius, no han rebut la mateixa atenció per 
part de teòrics i estudiosos de la comunicació. Però concretament, em vull referir al cas 
del videoclip musical, un tipus de producció audiovisual que a més a més, des de ben 
petit sempre m’ha cridat l’atenció precisament pel fet de combinar dos de les meves 
passions, la música, i la capacitat d’explicar històries a través de les imatges.

I es que si es parla de videoclip, es parla d’un dels formats audiovisuals que millor ha 
sobreviscut a les diferents transformacions que ha patit el sector audiovisual amb 
l’arribada d’internet. D’aquesta manera, així com altres mitjans o formats han intentat 
reinventar-se per a poder sobreviure a aquestes noves condicions sense aconseguir 
retenir part del seu públic, com és el cas de la premsa o la televisió, el vídeo musical ha 
estat capaç de mantenir la bona connexió que va establir amb l’audiència durant els seus 
inicis a la televisió, actualment a través de plataformes d’internet. 

D’aquesta manera, el format ha sigut capaç d’evolucionar amb facilitat, adaptant-se a les 
noves possibilitats que les tecnologies de la informació i la comunicació han posat al seu 
abast, com són el cas de les xarxes socials amb la utilització de Youtube com a principal 
plataforma de distribució de continguts, o l’aplicació de tècniques que permetin interactuar 
amb el públic i la conseqüent arribada dels videoclips interactius. 
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Però a mès de ser un format força canviant pel que fa a les plataformes de distribució i les 
innovacions tecnològiques, també es tracta d’un tipus de producció que no té unes 
característiques formals estandarditzades, ja que depenent del artista/productora que 
elabora el producte, així com del missatge o objectiu que pretén difondre, el tipus de 
producte final canvia notablement. I és precisament aquesta varietat, el que durant molt 
temps ha propiciat que no s’investigui des de un punt de vista acadèmic el vídeo musical, 
ja que es fa difícil establir una única metodologia d’anàlisi o enquadrament epistemològic.

És per això, que a l’hora de decidir la temàtica d’aquest treball, vaig decantar-me per 
elaborar un estudi que intentès aportar una mica mès d’informació sobre el gènere del 
videoclip musical, i més concretament sobre el cas de l’estètica visual i la narrativa dels 
videoclips que acompanyen a les cançons de rock independent britànic. Un gènere 
musical, que des de sempre m’ha cridat l’atenció més enllà de per la preferència musical, 
pel fet de ser un gènere molt variat i poc definit, de la mateixa manera que ho són els 
videoclips.

Aquest estudi, per tant, busca intentar trobar elements coincidents des del punt de vista 
de l’estètica visual, tenint en compte els aspectes sintàctics i semàntics del llenguatge 
audiovisual, així com les dimensions narratives entre diferents videoclips del gènere del 
rock independent concretament britànic. Una acotació del estudi que es fa al ser un 
gènere que té en el Regne Unit un dels seus principals productors, així com part del seus 
orígens, compartits també amb Estats Units.

D’aquesta manera, l’estudi també busca elements que permetin elaborar uns patrons 
estètic i narratiu que s’identifiquin amb el gènere del rock independent britànic. Un gènere 
que musicalment i estèticament es molt reconeixible i que habitualment es relaciona amb 
una escena “Underground” o contra-cultural pròpia, en el cas britànic, propera a les ciutats 
del nord del país, i dominada per grups que, en un principi, no busquen fer música per al 
gran públic i que tenen també un estil particular a l’hora de vestir i fer les seves 
actuacions. 
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Així, les primeres pàgines d’aquest treball es centren en definir el corpus teòric de la 
investigació, tenint en compte, en primer lloc les diferents definicions de videoclip i la seva 
evolució històrica com a format. Seguidament s’analitzen els elements formals, així com 
les tipologies i les característiques narratives del format, i es desgrana també, la teoria de 
les funcions i significats de l’edició de videoclips de l’autora Carol Vernallis. Per altra 
banda, també s’analitzen les dimensions del llenguatge audiovisual, i els eixos narratius, a 
més de la definició del que es el gènere musical del rock independent, fent referència 
també als seus orígens, així com a les seves característiques. 

Seguidament es defineix la metodologia d’investigació, començant per l’objecte d’estudi, 
en aquest cas els videoclips de rock independent britànic d’els darrers 15 anys així com 
els objectius de l’investigació i les preguntes o hipòtesis d’aquesta. Pel que fa a la mostra, 
s’han seleccionat 15 videoclips entre els anys 2000 i 2014, tenint en compte el èxit de les 
seves cançons pel que fa a la crítica musical, a partir d’una llista per anys de la revista 
britànica especialitzada NME, i el nombre de reproduccions que ha tingut el videoclip a 
Youtube.  

Per elaborar la metodologia d’anàlisi, s’utilitzen plantilles per a cadascun dels videoclips a 
analitzar, les quals en defineixen la seva tipologia, les seves característiques pel que fa 
als aspectes sintàctics i semàntics del llenguatge, i les seves dimensions narratives 
Seguidament es presenten els resultats purs, i la seva interpretació en relació al corpus en 
l’apartat de Discussió. Per últim, al apartat de conclusions s’ofereix un radiografia clara i 
precisa dels resultats de l’investigació, així com d’elements que sería interessant seguir 
investigant. 

En definitiva, aquest estudi busca endinsar-se una mica en el desconegut i en molts casos 
menyspreat gènere/format del videoclip musical, a partir de un anàlisi dels elements 
audiovisuals que conformen els videoclips d’un gènere musical concret, com és el cas del 
Rock independent. Així, es busca també intentar definir clarament part de les 
característiques d’aquest format i d’aquesta manera contribuir a facilitar-ne la seva 
definició com a objecte d’estudi, i a afavorir-ne futurs estudis 
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2.  Corpus Teòric 

2.1-  Videoclip: definicions i recorregut històric 

Des de la consolidació del videoclip als anys vuitanta, diferents autors han elaborat 
definicions que busquen intentar concretar que és realment aquest concepte, però degut a 
la seva complexitat i varietat pel que fa a estructura formal i temàtica, s’ha fet difícil 
aconseguir una definició al voltant de la qual existeixi unanimitat.

Aquest fet, lligat a la varietat de camps d’estudi que s’han apropat a la figura del videoclip, 
així com la falta de connexió entre diferents publicacions sobre aquesta temàtica, fan que 
moltes definicions arribin a ser, fins i tot, contradictòries. (Caro, 2014) 

És per això que, aquest apartat, es fixarà en les definicions més generals i poc 
especialitzades que donen els diccionaris de la llengua, concretament el diccionari del 
Institut d’Estudis Catalans, així com el de la Real Academia Española de la Lengua.           

El DIEC  el defineix com un “Curtmetratge filmat en vídeo que il·lustra una composició 1

musical”, una definició molt concisa i que sense entrar en la seva estructura com a format, 
tampoc té en consideració una de les principals característiques que a priori se li poden 
atribuir, el de l’intencionalitat comercial o publicitària. 

En un cas semblant, el DRAE  defineix el videoclip com a “Cortometraje en el que se 2

registra, generalmente con objetivos promocionales, una canción o pieza musical”. Com 
en el cas anterior, es tracta també d’una definició molt concisa i poc especialitzada en la 
que es fa referència al concepte de curtmetratge, referint-se a la seva curta durada, així 
com a la idea d’imatges que acompanyen a una peça musical. Però a diferència de la 
definició anterior, en aquest cas si que es fa menció a la finalitat comercial del format, per 
tant, es pot considerar que es una radiografia una mica mès completa, encara que es 
segueix abordant el concepte des de una perspectiva molt general.

 https://goo.gl/oe1XXm 1

 https://goo.gl/RELWYC 2
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Però si anem a fixar-nos en el que diuen alguns autors que aborden la temàtica des de 
una perspectiva lligada al camp de la comunicació i l’audiovisual, trobarem descripcions 
que fan referència al vídeo musical des de diferents vessants, com en funció de la seva 
estructura com a format o la seva finalitat. 

Així, Weiber (2003:11) esmenta que: “Los vídeos musicales representan un desarrollo 
electrónico del arte del cine y del vídeo y los convierten en el centro de un nueva estética: 
collage electrónico (imágenes movidas de objetos movidos en varias capas espaciales), 
división, simultaneidad, fragmentación de la narración (niveles) de planos y significados, 
espacio inmaterial no cartesiano, tiempo no lineal, color televisivo, manipulación digital de 
todos los colores y formas, absoluta artificialidad de la composición de la imagen, 
simulación de escenas, transformaciones geométricas libres, nuevos efectos gráficos, 
etcétera.”

En aquest cas, l’autor posa èmfasi en la seva estructura, i argumenta com els videoclips 
han suposat un desenvolupament del art del cinema i el vídeo fins a desenvolupar una 
estètica pròpia i innovadora en la que predomina l’artificialitat, així com certa llibertat a 
l’hora de fragmentar la narració i la linealitat temporal. Una definició que pot ajudar a l’hora 
de tenir en compte el videoclip des de la seva vessant més estructural i estètica per a 
poder desenvolupar la metodologia d’aquest estudi.

De la mateixa manera però, altres autors elaboren una definició que té mes en compte la 
seva finalitat com a producte, i no es centren tant en la seva estructura estètica. 
Levin (citat per Sedeño, 2003:14) defineix el videoclip com “recreación visual, con música 
de fondo, de una canción que tiene como objetivo la promoción y venta de los discos que 
editan las casas discográficas y es producido por estas o por los agentes de los artistas.” 
Una descripció que remarca clarament la seva intencionalitat com a producte, i que 
senyala a les pròpies cases discogràfiques productores de la música, com a productores 
també del videoclip per incentivar la venda de la música.

Per altra banda, la Music Visual Alliance fa una descripció que té més en compte la 
vessant artística de la producció, (Sedeño, 2007) i es centra menys en la seva finalitat 
comercial. 
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“Una forma de arte dinámico en la cual lo visual y el musical se combinan, a través del 
que se produce una interacción entre las dos partes. Con esto se consigue un efecto 
único que seria imposible sin la interacción entre las dos partes. La forma ideal es la 
música visual, es una fascinante combinación de disciplinas que se complementan 
mutuamente, esta combinación de formas, colores y música crea ilimitadas posibilidades 
de expresión artística” (Body i Weibel, 1987:53)

En aquesta definició, es dona molt pes al benefici artístic que aconsegueixen els 
videoclips al combinar música amb imatges, i es parla del concepte de la “música visual“, 
un altre enfoc al que és el concepte del vídeo musical.

Però també es destacable, l’enfoc que li donen alguns autors com a fenòmen social, tenint 
en compte el context dels seus orígens, així com la seva repercussió entre el jovent i el 
seu reflex de la societat actual

El videoclip musical es “ una creación audiovisual de vocación cinematográfica surgida al 
calor del mundo contemporáneo y el vendaval de los medios de masas., Un testigo 
excepcional de las expectativas e inquietudes de las subculturas y tribus urbanas, un 
reclamo consumista para la juventud en su calidad de soporte publicitario de los productos 
de la industria discográfica y un vehículo por la autoafirmación y/o difusión y/o 
propaganda de los respectivos grupos y movimientos que alientan e inspiran su génesis al 
identificarse con una declaración de intenciones, un código ético y una forma determinada 
de vivir, comportarse y pensar, siendo también consecuentemente un documento 
antropológico polivalente, contradictorio y versátil.” (Sánchez, 1996: 566)

En definitiva, tot i haver diferents descripcions sobre el que es el format del videoclip, 
aquest estudi tindrà en compte la següent definició com a referència, elaborada a partir de 
cadascuna de les anteriors. Es tracta d’un format de curta durada, que mescla música 
elaborada prèviament amb imatges, que posseeix uns elements estètics propis i que té 
com a finalitat principal la promoció i venda de la música que hi apareix, així com 
l’experimentació i la creació de peces artístiques. A més a més, suposa un reflex de les 
subcultures i tribus urbanes del moment, que al seu torn l’utilitzen per seduir al públic i 
inspirar-lo a a seguir el seu mateix estil de vida.
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Però per entendre millor el concepte de videoclip però, és important fixar-se primer de tot 
en el que es considera el seu predecessor, el videoart, un format que va aparèixer durant 
els anys seixanta i que buscava rebutjar a la societat del consúm que s’havia establert a 
l’època. 

De la mateixa manera que el videoclip, el videoart mesclava imatges de vídeo amb 
música, encara que en el cas del segon la seva finalitat no era promocionar la música, 
sinó fer un peça artística amb la que poder experimentar i descobrir noves possibilitats 
audiovisuals. En aquest sentit, el videoart tenía molta relació amb les noves avantguardes 
artístiques i s’identificava amb els moviments socials del moment com el pacifisme, 
l’alliberació sexual, o els drets humans. S’ajudava del magnetoscopi i la televisió com a 
elements de producció i reproducció, i es considera que l’any 1965 va aparéixer la primera 
peça de videoart, creada per l’artista coreà Nam June Paik. 

De fet, per alguns autors, el videoclip es veu com una corrent del videoart , però la majoría 
coincideixen en senyalar que tant els objectius com les característiques de uns i altres són 
completament oposades, encara que si que es cert que un es pot veure com el precursor 
de l’altre.

Però si avancem fins als anys setanta, trobarem diferents fenòmens i mecanismes 
econòmics socials i culturals que van portar a la indústria fonogràfica a crear el videoclip. 
La societat occidental va començar a tenir cada cop més temps per a l’oci a partir de la 
reducció de les jornades laborals. La creixent industrialització, va augmentar el rendiment 
de fabricació dels productes, i les empreses es van veure abocades a donar més 
protagonisme a les tècniques publicitàries i de màrqueting, per tal de donar sortida al 
volum de nous productes que es generava diàriament.   

Per altra banda, l’augment de la natalitat, juntament amb l’allargament de l’edat en que els 
joves començaven a treballar, van provocar que aquest sector de la població tingués cada 
vegada més pes entre els departaments de màrqueting de les industries culturals del 
moment,  ja que els veien com a consumidors potencials dels seus productes. 
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La música Rock, així com les avantguardes audiovisuals que anaven apareixent, 
constituïen alguns dels principals interessos d’aquests joves, que estaven oberts a 
consumir tots els productes innovadors que estiguessin relacionats amb els seus gustos. 
(Sedeño, 2006)  En aquest context va néixer el format del vídeo musical. 

Els seus precursors però, van ser algunes gravacions d’actuacions en directe que les 
empreses discogràfiques facilitaven als distribuïdors musicals, i que a poc a poc es van 
anar generalitzant i modificant, afegint efectes visuals i ritme en els talls.

De la mateixa manera, el context musical també va contribuir en l’aparició d’aquest nou 
format, i més concretament el moviment New Wave britànic que apostava per renovar el 
rock i deixar enrere el punk , juntament amb el re-sorgiment de la figura del Rockstar, amb 
una imatge i estil que calía promocionar. (Sedeño, 2006)

Aquests factors, van provocar també una nova moda entre la població juvenil que 
consumía música moderna, la d’intentar identificar-se amb els estils dels grups musicals 
que escoltaven a partir de copiar la seva manera de vestir, així com els comportaments 
que veien que tenien en els seus videoclips. 

Així, l’any 1975 va aparèixer el que és considerat el primer videoclip de la història, el 
single Bohemian Rhapsody  del grup britànic Queen. Encara que existeix certa 3

controvèrsia a l’hora de tenir-lo en compte com el primer, ja que altres artistes havien 
elaborat vídeos promocionals anteriorment, aquest va ser el primer en tenir una edició 
molt específica al darrera, afegint efectes especials i imatges fora de la pròpia actuació.

A partir dels anys vuitanta, els videoclips van viure la seva etapa de consolidació, tant 
entre el públic com entre les discogràfiques, amb el naixement de la televisió americana 
MTV (Music Television). L’empresa va néixer a partir de l’aliança entre les multinacionals 
American Express i Warner Communications creant l’empresa WASEC (Warner Amex 
Satellite Entertainment Company), responsable del llançament de la MTV a través de la 
televisió per cable americana. 

 https://goo.gl/x2ptxR 3
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La cadena va inaugurar les seves emissions el dia 1 d’Agost de 1981, i va emetre el 
primer videoclip de la seva història, la cançó Video Killed The Radio Star  del grup The 4

Buggels, realitzat per Russel Mulcahy. Una cançó amb un títol premonitori, ja que la 
cadena va començar a competir amb moltes cadenes de ràdio que emetien cançons de 
grups consagrats, però va anar agafant protagonisme i va canviar la manera de 
promocionar la música.

D’aquesta manera, el públic jove es va acostumar a consumir música a través de la 
televisió i els videoclips van anar agafant forma, amb imatges variades, ritmes trepidants, 
narratives senzilles i efectes especials, van aconseguir establir-se en diferents zones 
comunes, i la MTV es va convertir en una espècie de ràdio però amb format televisiu, la 
qual estava en funcionament habitualment, però a la que no era necessari centrar-hi tota 
la atenció, com en el cas de la televisió convencional. 

Durant aquest període, a més, els vídeos musicals van començar a convertir-se en 
productes audiovisuals més valorats per l’audiència, a partir de posar crèdits com en el 
cas de les pel·lícules, on apareixien els noms dels directors juntament amb els noms de la 
canço i dels artistes que la representaven. 

“Los vídeos producidos durante los años 80 se llenaron de color, efectos electrónicos y 
pop: se desarrollaban en escenografías simples con colores pastel y revelaban los 
escasos recursos con los que se realizaban, aunque también los geniales artistas que los 
concebían. En realidad, el trabajo de los directores se apreciaba más bien poco, hasta 
que MTV empieza a insertar los créditos del director en la emisión del vídeo junto con el 
nombre del grupo la canción y el disco.”(Sedeño, 2006: 6)

Aquest fet va provocar que diversos directors comencessin a ser valorats entre el públic, 
com és el cas de Brian de Palma, Nick Morris o Nigel Dick, i de la mateixa manera van 
aparèixer alguns dels videoclips més coneguts actualment, com són els casos de les  
mítiques cançons: Take On Me (A-Ha), o Thriller  (Michael Jackson).5 6

https://goo.gl/AWQbc3 4

 https://goo.gl/GGhRre 5

 https://goo.gl/EUZZGz 6
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Aquest últim, el videoclip de Thriller, de Michael Jackson, es va estrenar l’any 1983 de la 
má del conegut director de cinema John Landis, i va suposar un canvi en tots els sentits 
pel que fa a la realització i la narrativa habitual dels videoclips de l’època. La història era 
complexa i elaborada, la seva durada s’ampliava fins als 20 minuts, i la realització no 
buscava un ritme ràpid d’imatges inconnexes, sinó que pretenia explicar una història 
seguint cànons cinematogràfics. Aquesta manera de fer a més, es va convertir en un 
segell de Michael Jackson, que des de el llançament de Thriller va estrenar més treballs 
amb videoclips dirigits per coneguts realitzadors, i de llarga durada. 

Amb l’arribada dels anys noranta, les característiques del videoclip es comencen a centrar 
cada cop més en ritmes de muntatge molt alts, molt moviment, i en ensenyar cada cop 
més elements propis del gènere musical al qual pertany l’artista. Un fet que es deu a la 
creixent especialització i divisió per gèneres que va patir la música moderna en aquells 
moments, com el naixement del Grunge o les Boy Bands, i a la necessitat d’expressar i 
transmetre certes ideologies, estètiques, comportaments, i imatges pròpies de cadascun. 
D’aquesta manera, els videoclips de Hip Hop, els de Pop, o els de Grunge van començar 
a tenir característiques pròpies molt marcades, i cada cop es van començar a diferenciar 
més els uns dels altres. 

Posteriorment amb el canvi de mil·lenni, i amb la consolidació de les xarxes d’internet a 
les llars, l’aparició de nous canals de distribució digitals i les descàrregues il·legals de 
continguts musicals, la indústria musical va patir una greu crisi. De la mateixa manera, 
molts estudiosos van pensar que els videoclips també serien víctimes d’aquesta greu crisi, 
però la veritat es que van saber adaptar-se a les noves possibilitats que oferia internet i 
van saber situar-se ràpidament en aquest nou mercat. 

Un fet que va provocar que el canal MTV deixés de ser el principal mitjà de reproducció de 
videoclips, i que canviés la seva programació, apropant-se a la d’una televisió tradicional 
amb els programes de telerealitat com a format estrella, i abandonant la reproducció diària 
de videoclips. El seu lloc però, va ser ocupat per la plataforma d’internet de reproducció 
de vídeos Youtube, que ràpidament es va convertir en el portal principal de reproducció de 
videoclips a nivell mundial. 
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Tot i això, durant els inicis dels videoclips a Youtube, hi havia dubtes de com 
s’aconseguiría rendibilitzar les produccions a través de la publicitat, però finalment les 
discogràfiques van aconseguir pactar amb l’empresa propietària Google, per repartir-se 
els guanys provinents de la publicitat. Un fet que, per altra banda va provocar la negativa 
d’alguns artistes i que va portar a la creació de la plataforma de reproducció de videoclips 
Vevo.

Per acabar aquest recorregut a través de la història del vídeo musical, és important 
destacar també algunes de les últimes novetats que han incorporat els videoclips en els 
darrers anys. En primer lloc, els videoclips interactius, en els que els espectadors poden 
participar i incidir en certs aspectes de la trama, així com els videoclips en realitat 
augmentada, seguit dels que permeten disfrutar de les escenes amb càmeres de 360 
graus, o aquells generats pels propis espectadors, els quals pugen muntatges a 
plataformes com Youtube o Vimeo. 

2.2- Elements formals, tipologia i narrativa del videoclip 

Pel que fa als elements formals que conformen el format videoclip, Selva (citat per Caro, 
2014) els divideix, basant-se en els criteris de distinció de components del text audiovisual 
de Casetti i di Chio, en components visuals i components sonors. 

En els components visuals trobem la imatge, i el text escrit, i en els components sonors 
s’englobarien el text oral, que pot ser cantat o parlat, és a dir la lletra de la cançó, 
juntament amb el soroll, i la pròpia música. De tots ells però, els que millor definirien el 
vídeo musical són la imatge i la música, ja que són els elements bàsics per que pugui 
considerar-se un format audiovisual basat en una cançó feta prèviament, encara que 
sense els altres tres elements (el text escrit, el text oral, i el soroll) el format també 
deixaría de ser el que és. 

Per altra banda, respecte a la tipologia dels videoclips, no existeix un consens entre 
acadèmics a l’hora de fer-ne una distinció, però gairebé tots coincideixen en tenir en 
compte la narrativa i les actuacions dels artistes com a elements que permeten classificar-
los.
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D’aquesta manera, es important destacar les diferents teories que han anat sorgint sobre 
aquesta temàtica des dels inicis del videoclip tenint en compte diferents autors. Així,         
Wolfe (1983), oferia una primera distinció entre videoclips de performance o d’actuació en 
els que el grup musical apareixia interpretant la música, i concept videos, en els que 
s’explicava una petita història amb la música com acompanyant. Un tipus de distinció que 
responía molt bé als videoclips que es feien en aquella època, que solien incloure una 
actuació del grup musical en directe o estudi, o una petita història. 

Poc temps després, Lynch (1984)  fa una segona classificació en la que distingeix tres 
tipus de videoclips en funció de la seva narrativa y les actuacions en directe dels grups 
musicals. La distinció es la següent:

-  Videoclips d’actuació: En els que el grup musical apareix interpretant la música en 
directe o estudi.

-  Videoclips narratius: En els que es desenvolupa una petita història en que els artistes 
són els herois i que té relació amb la música que els acompanya. 

- Videoclips anti-narratius: En els que es mesclen conjunts d’imatges sense aparent 
connexió, i que són molt propers al cinema experimental. 

En aquest cas l’autor també considera els videoclips d’actuacions en directe com una 
categoria, de la mateixa manera que Wolfe, però per altra banda es divideix la categoria 
de concept video en dos, els vídeos narratius i els anti-narratius o experimentals, tenint en 
compte si hi ha o no hi ha diegesis en les històries. 

Anys més tard però, Shwintenberg (1992) torna a redefinir la tipologia reduint-la de tres a 
dos, els videoclips narratius i els videoclips conceptuals, en els que els primers es 
succeeixen de manera lineal seguint una lògica de causa-efecte, i els segons, es centren 
en el contingut musical, intentant adaptar les imatges als ritmes i tempos de la música. 

�16



L’autora en aquest cas ja no té en compte els videoclips d’actuació o performance, ja que 
durant aquells anys aquest tipus de vídeos musicals cada vegada es donen menys en 
benefici dels videoclips amb algun tipus de contingut narratiu.

Com a última classificació, també tindrem en compte la feta per Sedeño (2007),  que torna 
a distingir entre tres categories de vídeo musical, basant-se en les mateixes 
característiques que els autors anteriors, i la qual s’utilitzarà com a referència a l’hora 
d’elaborar la fitxa d’anàlisi dels videoclips seleccionats a la mostra. 

-  Videoclips anarratius descriptius: En els que no existeix cap tipus d’estructura  
narrativa, i es basen en la reiteració d’imatges i el ritme de muntatge com a instruments 
d’atenció de l’espectador. 

-   Videoclips narratius: En els que apareixen elements propis d’un llargmetratge, el·lipsis 
temporals, transicions, raccord juntament amb elements propis del format com el 
trencament dels paràmetres espacials-temporals. 

-  Videoclips descriptius narratius: En els que apareixen una mescla d’elements de les 
tipologies anterior. 

Aquesta classificació de Sedeño té també relació amb els nivells definits per Leguizamón 
(1998) els quals l’autor anomena “nivell polièdric” i “nivell seqüencial”. El primer d’ells fa 
referència al canvi constant del espai on es desenvolupa l’acció, i el segon a l’avanç del 
temps. (Caro, 2014)

Per tant, podríem relacionar el “nivell polièdric” amb els videoclips anarratius descriptius, 
en els que els canvis d’espais acostumen a ser constants al no haver-hi una estructura 
narrativa que els condicioni. Pel que fa al “nivell seqüencial” podríem relacionar-lo amb els 
videoclips narratius, en els que les accions transcorren tenint en compte el pas del temps.
Per últim, els videoclips descriptius narratius, podrien ser una combinació dels dos nivells 
“polièdric” i “seqüencial”.

�17



Però com s’ha dit a l’inici d’aquest punt, a l’hora de crear categories per diferenciar els 
videoclips un dels elements que es té en compte en tots els casos es el discurs narratiu 
del vídeo musical, un element que com s’ha explicat no es dona en tots els videoclips, 
però que en representa almenys una part. 

De fet, Sedeño (2007:6) esmenta: “La mayoría de los teóricos sobre el vídeo musical 
insisten en su naturaleza antinarrativa, propia de un tipo de pastiche puesto-moderno que, 
de hecho, gana energía en oposición a las convenciones narrativas clásicas (…) El hecho 
es que la mayor parte de los vídeos musicales tienden a ser no narrativos. Y cuando lo 
són, no encarnan narrativas complejas ni complican sus historias (…)”

Tot i això, hi ha alguns factors que permeten entendre la narrativa d’aquest tipus de 
vídeos musicals, com per exemple les diferències temporals que existeixen entre la 
música, la lletra i les imatges. El sentit de temps creat per la música, no és el mateix que 
el que creen les imatges, i aquest fet fa que es puguin contradir entre ells, al suggerir 
moments temporals diferents i aparèixer de manera simultània.

D’aquesta manera, en el videoclip la representació temporal es totalment anormal, i 
s’allunya de la representació temporal clàssica del cinema, combinant moments passats 
futurs i presents sense tenir en compte una certa congruència narrativa. Un cas semblant 
al del ritme de muntatge, que combina moments trepidants amb plans de durada molt 
curta, amb moments de ritme pausat i plans de llarga duració sense tenir massa en 
compte el seu sentit narratiu, i centrant-se molt en atreure l’atenció de l’espectador

Un altre dels factors característics de la narrativa dels vídeos musicals, és l’absència de 
certs elements que funcionen com a eina narrativa, i que permeten oferir més informació 
al espectador, com els noms de certs llocs, o la motivació de les accions, de manera que 
es fa més difícil justificar i entendre l’acció. Un fet que s’explica si es té en compte la 
necessitat constant de captar l’atenció de l’espectador a través de molta acció, obviant 
fases narratives que en un altre format, com el cinema, serien necessàries per que 
l’espectador entengués la història. 
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Finalment, la necessitat d’adaptar-se i completar la forma i el ritme de la cançó a la que 
acompanya, també actua com a element determinant i condicionant de la seva narrativa, 
ja que en la majoría de casos la estructura de les cançons es cíclica, amb una tornada 
que es va repetint diverses vegades que no afavoreix la narració. 

Per tant, es pot reconèixer que, per norma general, en la narrativa del videoclip molts 
elements clàssics de la narració audiovisual no hi són presents, de manera que la història 
que es presenta sempre va acompanyada d’un component de lliure interpretació per part 
de l’espectador, i d’una sensació de relat sense principi ni final definits.

Tot i això, aquest estudi tindrà en compte alguns els eixos clàssics de la narrativa 
audiovisual, a l’hora d’elaborar la fitxa d’anàlisi dels videoclips seleccionats a la mostra. 
D’aquesta manera es tindran en compte elements com els espais, el temps, els 
personatges i l’argument del vídeo musical. 

2.3- “Teoria de les funcions i significats de l’edició de videoclips”

Peró per tal d’entendre d’una manera més específica com es construeix el discurs visual 
del videoclip, en aquest punt es desenvoluparà el treball de l’autora Carol Vernallis “Teoria 
de les funcions i significats de l’edició de videoclips”, el qual mostra els diferents elements 
visuals i narratius més comuns del vídeo musical.

A l’hora de construir el videoclip, per tant, Vernallis (2001) distingeix quatre elements claus 
que ajuden a desenvolupar el relat, la narrativa, l’edició, el moviment de la càmera i 
l’enquadrament, i la diegesi.

En primer lloc, segons l’autora, en la narrativa del videoclip el que apareix en pantalla és 
un reflex de les lletres de la cançó, de manera que el vídeo es una resposta visual a la 
música, encara que no necessàriament ha d’haver-hi un equilibri entre narrativa i actuació. 
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A més a més, la narrativa no és sempre completa sinó que acostuma a estar fragmentada 
de manera que l’estructura del vídeo pot semblar separada, i moltes de les qüestions que 
es pot plantejar l’espectador durant el visionat poden no quedar resoltes, ja que s’obvien 
algunes parts. De la mateixa manera, pot no haver-hi una resolució final de la història, i 
acabar de manera totalment oberta. 

Pel que fa a l’edició, Vernallis creu que tots els videoclips utilitzen les mateixes tècniques, 
com el jump cut, el tall amb la lletra, les coincidències gràfiques i els canvis de ritme 
constants. A més, considera que l’edició de les imatges pot coincidir amb certes fases 
musicals o amb el ritme de la cançó, i que els videoclips solen trencar moltes de les lleis 
de continuïtat de l’edició tradicional. Així no es estrany veure-hi trencaments de la regla 
dels 180 graus, salts extrems en l’espai i el temps, o talls que segueixen el ritme de la 
música i no de la narració. 

Respecte als moviments de la càmera i enquadraments, l’autora reconeix que predominen 
els extrems pel que fa l’enquadrament, des de plans per situar a l’espectador, a plans 
curts més detallistes. Aquests plans a més, són utilitzats com a plans mestres, i apareixen 
diverses vegades. En un altre sentit, la càmera es pot moure en el temps a partir de la 
música, encara que també es pot moure tenint en compte la lletra de les cançons. 

Per últim, pel que fa a la diegesi, l’ autora reconeix que aquesta pot ser revelada de 
manera molt lenta, i que apareixen elements que es repeteixen durant el transcurs del 
vídeo. També fa referència al fet que moltes accions no es completen del tot, de manera 
que poden aparèixer llacunes entre els espectadors, a l’hora d’entendre la pròpia diegesi. 

En definitiva, Vernallis distingeix un seguit d’elements que es repeteixen en la majoría      
dels muntatges dels vídeos musicals, i intenta elaborar un patró per a l’edició de 
productes amb aquest format. Un cas molt semblant al d’aquest estudi, que també busca 
crear un patró estètic en els vídeos musicals, però en aquest cas centrats en el gènere del 
rock independent britànic. 
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2.4- Dimensions del llenguatge audiovisual i eixos de la narració

A l’hora de construir una fitxa d’anàlisi estètica i narrativa dels videoclips seleccionats a la 
mostra, es tindran en compte, a més de la tipologia de videoclips elaborada per (Sedeño, 
2007) les diferents dimensions del llenguatge audiovisual, així com els eixos de narració 
de  (Greimas,1979) 

Respecte a les dimensions del llenguatge, s’analitzaràn els aspectes sintàctics i semàntics 
dels elements visuals dels videoclips, per tal de definir quina es la seva dimensió estètica. 
Així, els aspectes sintàctics són aquells que permeten construir el missatge audiovisual, a 
partir d’una certa normativa que pot influir en el significat final.

El primer d’aquests aspectes són els tipus de plans, que determinen la distància que hi ha 
entre la càmera i la realitat que s’està gravant, i els quals es classifiquen en funció 
d’aquesta distància i la seva finalitat en: 

• Plans descriptius, els quals tenen com a finalitat fer una descripció general dels 
personatges o el entorn en que es desenvolupa l’acció, dividint-se en: 

  
- Gran pla general: que presenten un escenari molt ampli, on poden haver-hi, o no, molts 

personatges que no es distingeixen clarament.

- Pla general: que presenten també un escenari ampli, però que permeten distingir amb 
certa claredat els personatges que hi apareixen. 

• Plans narratius, els quals tenen com a objectiu principal narrar l’acció que porten a 
terme els personatges, i es classifiquen en:   

- Pla sencer: més propers que els anteriors, presenten a un personatge mostrant tot el 
seu cos, des de els peus fins al cap.

- Pla americà: presenten a un personatge des del cap fins a la part superior dels genolls. 
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- Pla mitjà: presenten a un personatge de cintura cap amunt, mostrant la acció que duen 
a terme i ignorant més l’entorn que els rodeja.

• Plans expressius, els quals tenen com a objectiu mostrar les expressions i les emocions 
dels personatges. Es divideixen en: 

- Primer pla: presenten el rostre del personatge juntament amb les seves espatlles.

- Pla detall: mostren un objecte o una part d’aquest de manera molt propera.

Però a més a més de la distància entre la càmera i l’acció, també hi ha un altre factor que 
determina la composició dels plans, l’angulació de la càmera. Aquesta angulació, fa 
referència a l’angle imaginari que forma una línia perpendicular al objectiu de la càmera, i 
que passa per la cara del personatge. Existeixen diferents plans en funció de la posició 
des de la que grava la càmera:

• Pla picat: en que la càmera es situa per sobre del personatge mirant cap avall, és a dir 
amb una certa inclinació de dalt abaix. 

• Pla contrapicat: oposat a l’angle picat, la càmera es situa per sota el personatge mirant 
cap amunt, amb una certa inclinació d’abaix a dalt. 

• Pla zenital: en que la càmera es situa just a sobre del personatge, de manera 
perpendicular al terra de l’imatge. 

• Pla nadir: oposat a l’angle zenital, la càmera es situa just a sota del personatge  de 
manera perpendicular al terra de l’imatge.

• Pla frontal: en que la càmera es situa paral·lela al terra, mirant de cara al subjecte que 
apareix. 
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• Pla perfil: en que la càmera es situa paral·lela al terra, mirant al subjecte que apareix 
des del seu perfil.

• Pla dorsal: en que la càmera es situa paral·lela al terra, mirant al subjecte que apareix 
des del seu darrere. 

• Pla escorç: en que la càmera es situa a uns quaranta cinc graus darrere del 
personatge, mostrant par de la seva esquena, el seu perfil i el que té davant. 

• Pla holandès: en que la càmera s’inclina uns quaranta cinc graus cap a un costat o un 
altre, alterant la posició natural en que haurien d’aparèixer els elements.

Per altra banda, també es tindran en compte els moviments que fa la càmera a l`hora de 
captar les imatges, ja siguin físicament amb l’ajuda del càmera, o òpticament a través de 
l’objectiu. Així es diferenciaran les següents tipologies: 

Moviments físics:

• Panoràmica: consisteix en un moviment de rotació de l’eix de la càmera, d’un costat a 
un altre de l’escenari (Panoràmica horitzontal) o de dalt abaix de l’escenari (Panoràmica 
vertical).

• Travelling: consisteix en un desplaçament de la càmera en la seva totalitat, ja sigui 
seguint els passos de un personatge, o mostrant un escenari. Pot ser lateral, d’avanç o 
retrocés, o circular. 

Moviments òptics: 

• Zoom: nomès es pot realitzar en cas de tenir un objectiu de focal variable, i consisteix 
en el moviment d’acostar o allunyar la imatge de un personatge o element a través de 
l’objectiu, i sense moure físicament la càmera
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Seguint amb els aspectes sintàctics del discurs audiovisual, també es tindrà en compte el 
ritme del muntatge, el qual provocarà que el producte pugui ser atractiu per l’espectador 
en funció de la seva intencionalitat. Els elements que el determinen són el tipus de plans 
utilitzats, juntament amb la seva durada, distingint dos tipus de ritmes principals:

• Ritme dinàmic: el qual s’aconsegueix mitjançant la utilització de multitud de plans curts 
(primers plans, plans mitjans) de curta durada que es van alternant ràpidament. 

• Ritme suau: el qual s’aconsegueix mitjançant la utilització de alguns plans generals de 
llarga durada que s’alternen lentament. 

Però com qualsevol discurs narratiu, el llenguatge audiovisual també disposa de signes 
de puntuació, els quals tenen com a funció fer d’enllaç entre diferents plans entesos com 
a  una unitat. Aquests són:

• Tall: consisteix en canviar de pla directament, sense afegir cap element intermedi. 

• Fosa a negre: consisteix en dissoldre lentament una imatge fins arribar a negre. Dona 
sensació de final. 

• Cortineta: consisteix en tancar la última imatge de costat a costat, o en obrir la  primera 
imatge de la següent presa.  

• Encadenat: consisteix en l’aparició progressiva d’una imatge, sobre una altre que va 
desapareixent també progressivament. 

• Desenfoc: consisteix en tancar un pla desenfocant una imatge i obrir el següent a 
través d’un altre desenfoc que es va corregint. 

• Escombrat: consisteix en un desplaçament molt ràpid de la càmera que dona pas a una 
altre escena.
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Si anem a la distribució dels elements que intervenen en una imatge, trobem també 
diversos elements que conformen la composició de les imatges, i que poden influir també 
en el missatge que es vol transmetre a l’espectador. Els elements són els següents: 

• Línies verticals: les quals provoquen a l’espectador una certa sensació de quietud i 
vigilància, associant-se a l’estabilitat. Per tant, en aquesta composició els objectes 
estàn disposats verticalment.

• Línies horitzontals: les quals provoquen a l’espectador una sensació de pau, quietud i 
serenor general, associant-se també a la sensació d’estabilitat. En aquesta composició 
els objectes estàn disposats horitzontalment.  

• Línies corbes i inclinades: les quals provoquen a l’espectador una sensació de 
moviment, agitació i dinamisme. També aporten sensació de continuïtat entre les 
imatges i un ritme més dinàmic a les seqüències.

• El aire: es tracta de l’espai més o menys buit que es deixa entre els elements principals 
que apareixen a una imatge i els límits de l’enquadrament.

• La simetria: la qual es produeix quan en una imatge apareixen elements repetits situats 
a la mateixa distància. Les composicions simètriques resulten molt agradables, i a més 
donen sensació d’estabilitat i d’equilibri.

• La profunditat de camp: es l’àrea que apareix nítida per davant i per darrere de l’objecte 
enfocat per la càmera. En funció de si aquesta àrea es gran o petita, es pot reconèixer 
un pla amb poca profunditat de camp o molta profunditat de camp. 

Pel que fa a l’il·luminació, a més de tenir un valor purament funcional, també pot tenir un 
valor expressiu ressaltant o suprimint formes, o creant una atmosfera determinada. 
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Existeixen dos tipologies principals d’ il·luminació en funció de la seva utilitat a l’hora de 
crear diferents atmosferes:

• Il·luminació suau: també anomenada il·luminació tonal, és un tipus d’il·luminació que 
redueix les ombres molt marcades i permet apreciar bé els detalls de l’imatge. És 
també una il·luminació agradable i menys dramàtica que la dura. 

• Il·luminació dura: és un tipus d’il·luminació direccional que té com a objectiu ressaltar 
els contorns dels objectes i personatges, produint un fort contrast. Provoca sensació de 
dramatisme a les escenes, i també s’utilitza per causar terror a l’espectador. 

Com a últim element sintàctic que s’analitzarà, es troba el color, el qual apareix a partir de 
la llum que reflecteixen els objectes que apareixen a l’escena, sent negres aquells que no 
en reflecteixen. Els color es també, inconscientment, un element que provoca diversos 
sentiments i sensacions al espectador, i també es utilitzat en productes audiovisuals per 
transmetre segons quins missatges. En funció de la seva tonalitat es poden classificar en 
dos grups: 

• Colors càlids: que aporten sensació de volum i proximitat, i resulten excitants i 
estimulants. En formen part el blanc, el groc, el taronja i el vermell. 

• Colors freds: que provoquen que els espais semblin més petits i llunyans, i resulten 
més tranquils i sedants. En formen part el verd, el blau, el violeta, el gris i el negre. 

Respecte als aspectes semàntics del llenguatge audiovisual, tot producte audiovisual té, a 
més de una funció narrativa-descriptiva, una funció semàntica, és a dir un o més 
significats. Aquest significats depenen de l’articulació dels elements morfosintàctics dins 
del missatge que es vol transmetre, i se’n poden diferenciar dos, el significat denotatiu o 
propi de la imatge, i els possibles significats connotatius, subjectius a l’interpretació. 
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D’aquesta manera, les imatges i els productes audiovisuals, acostumen a ser polisèmics, 
és a dir tenen més d’un significat, i existeixen alguns recursos estilístics que contribueixen 
en modificar el significat denotatiu de les imatges, i que també en poden modificar el 
connotatiu. Els recursos visuals i lingüístics són els següents: 

• El·lipsi: que consisteix en la omissió d’un element o elements que tot i així es poden 
deduir. S’identifiquen també amb salts temporals que ignoren fets poc importants dins 
d’una narració audiovisual. 

• Hipèrbole: que consisteix en fer una exageració de les imatges a partir de trucs i 
efectes especials per tal de provocar un major impacte a l’espectador. 

• Metàfora: que consisteix en una comparació molt exagerada en la que s’elimina un 
element i es substitueix per un altre que té relació i que transmet el mateix missatge. 

• Personificació: que consisteix en donar a un objecte o un animal, alguns atributs propis 
de un ésser humà.

• Hipèrbaton: que consisteix en una alteració del ordre lògic dels elements d’una imatge o 
seqüència.  

Definides per tant, les dimensions sintàctica i semàntica del llenguatge audiovisual, 
seguidament es desgranaran els eixos de la narració determinats per A.J Greimas, el qual 
considerava que per crear un univers diegètic, és a dir un món on es desenvolupi l’acció, 
s’havia de tenir en compte la configuració de tres eixos. 

En primer lloc, l’eix del temps, ja que és necessari crear una dinàmica temporal en la que 
els successos del relat passin i es vagin movent. Seguidament l’eix de l’espai, ja que          
també es necessari crear un espai on passi l’acció, i per últim, l’eix dels personatges, ja 
que és imprescindible comptar amb individus que pateixin o visquin en primera persona 
els successos.  
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Pel que fa a l’eix del temps, és imprescindible fer una distinció en primer terme entre el 
temps extern a la narració, que és la durada objectiva del text així com la data d’estrena o 
el temps d’emissió, i el temps diegètic, que expressa l’època en que transcorre l’acció, així 
com el temps referent, el fílmic i el narratiu. 

L’època en que transcorre l’acció pot ser actual, històrica, futura, futurible, o irreal, així 
com el temps referent pot ser d’anys, mesos, dies, hores o minuts. Però en el cas del 
temps narratiu, aquest estudi es fixarà únicament en l’ordre dels successos per fer 
l’anàlisi, ja que en funció de l’ordre es poden distingir dos tipologies de relats:

• Relat lineal: en que es narren els successos de forma cronològica.

• Relat no lineal: en que es trenca l’ordre cronològic, en funció de la direcció de l’ordre 
dels successos, i l’extensió de temps en que es produeixen. 

En funció de la direcció de l’ordre dels successos es poden identificar:

• Analepsis o flashback, en que els fets es situen en el passat del temps present. 

• Prolepsis o flashforward, en que els fets es situen en el futur real del temps present. 

• Prefiguració o foreshadowing, en que els fets es situen en un futur possible del temps 
present. 

En funció de l’extensió de temps entre successos es poden identificar: 

• Anacronia completa: en que tots els fets es situen en el passat des de que s’explica 
l’història. 
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• Anacronia incompleta: en que nomès es rememoren fets de manera breu, i ràpidament 
es reprèn l’història principal. 

• Anacronia heterodiegètica: en que els fets passats intervenen en el present de l’història. 

• Anacronia homodiegetica: en que els fets passats no formen part de l’història principal. 

• Silepsis: en que es trenca la continuïtat temporal amb imatges de contingut metafòric 
que no tenen relació aparent amb l’història.

Per últim, també influeix en l’eix del temps l’ordre dels successos simultanis, o el muntatge 
de les imatges, el qual pot ser un:

• Muntatge paral·lel: on dos trames es presenten de manera paral·lela, i el final és 
diferent per a cadascuna. 

• Muntatge altern: on varies trames es presenten de manera alterna i convergeixen en un 
mateix final. 

• Pantalla partida: on varies trames es presenten simultàniament en diferents parts de la 
pantalla. 

En el cas de l’eix de l’espai, aquest estudi tindrà en compte algunes característiques dels 
tipus d’espais audiovisuals, com són: 

• La naturalesa de l’espai: si és interior o exterior, natural o artificial, o urbà o rural. 

• La qualificació de l’espai: si esta ple o buit, o si és obert o tancat. 
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• L’identificació de l’espai: si fa referència a una zona geogràfica o un període històric.

• La relació de l’espai amb els personatges: si els personatges si relacionen d’una 
manera íntima, social o pública.

Finalment pel que fa a l’eix dels personatges, l’estudi tindrà en compte, en primer lloc, si 
els personatges que apareixen són interpretats per actors o per els propis artistes que fan 
la música, així com el nombre de personatges que apareixen. També tindrà en compte els 
tipus de personatges que apareixen en funció de si són protagonistes, antagonistes, o 
secundaris. I per últim, també s’analitzarà la seva forma, poden ser personatges humans,  
no humans, fantàstics, o animats. 

2.5- Gènere del rock independent: Característiques i recorregut històric 

Per saber una mica més sobre el gènere musical dels videoclips que s’analitzaran en 
aquest estudi, en els següents paràgrafs es desgranarà el gènere del rock independent, 
tenint en compte la seva definició com a gènere musical, així com el seu recorregut 
històric.

El rock independent o indie rock és en realitat un subgènere musical provinent del rock 
alternatiu que va néixer durant els anys vuitanta principalment al Regne Unit i als Estats 
Units. El terme indie o independent, fa referència a aquells artistes que treballen en 
segells discogràfics independents, fora de les que són considerades com les grans 
productores discogràfiques, Sony BMG, Warner Music Group, Universal Music Group, o 
EMI Music.

Els seus artistes, es caracteritzen per encarregar-se d’organitzar la seva carrera sense 
dependre de les demandes de les productores. Així, decideixen les seves gires i 
actuacions, i confien la promoció del grup al boca a boca, les ràdios petites, i en l’actualitat 
a internet, a través de plataformes de distribució amateurs, així com xarxes socials.
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Tot i això, en les últimes dècades molts artistes etiquetats com a indies han firmat per 
grans discogràfiques, i han fet promocions molt importants a través de mitjans de 
comunicació tradicionals, a més d’obrir-se més enllà dels circuits alternatius començant a 
actuar en grans festivals musicals. D’aquesta manera, molts entesos consideren que el 
gènere ha perdut la seva essència, ja que a més s’ha convertit en un estil musical molt 
popular entre la població jove, i el seu abast s’ha estès més enllà del petit públic 
especialitzat. 

A la vegada, també hi ha molts entesos que consideren que el terme indie no nomès fa 
referència a la manera de produir la música i en el seu context de creació original, sinó 
que consideren que té més a veure amb una estètica artística específica, així com amb un 
cert estil de vida, manera de vestir i de pensar. Però també són molts els que consideren 
que el gènere indie engloba una mescla de totes dues característiques, encara que en 
alguns artistes que s’identifiquen amb aquest estil musical no compleixen cap d’aquestes 
“regles”.

Pel que fa a les característiques musicals del gènere, habitualment s’utilitza d’instruments 
com la guitarra elèctrica, el baix elèctric, la batería, el teclat, i  els sintetitzadors. El portal 
especialitzat en música (All Music, 2018) l’identifica com a: "Sensitive and melancholic, 
very soft and delicate, too dreamy, up to a certain point pop; His letters reveal what is 
personal and intimate, also of low fidelity and low budget in his production; Too simple in 
their melodies and riffs, too crude and abrasive, enveloped in groups such as Sonic Youth, 
Dinosaur Jr., Pixies, and The Jesus & Mary Chain, with a loose style of guitars, very 
oblique and influenced by musical styles experimental or unpopular "

Tot i aquesta definició, és un error pensar que l’indie rock és un derivat suau del rock 
tradicional, ja que sovint el propi subgènere s’identifica amb diferents estils musicals 
derivats del rock, de manera que poden haver grups d’indie rock amb un so més melòdic, 
guitarres suaus i un ritme pausat, i de la mateixa manera, grups amb riffs trepidants de 
guitarra, melodies estridents, i lletres d’un ritme molt elevat. 

Tot seguit es descriuen alguns dels estils que es relacionen amb el gènere, fent especial 
referència els que tenen més relació amb el indie rock britànic, i els quals servirán a l’hora 
de construir la mostra del estudi. 
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- Post- punk:  estil propi dels anys vuitanta, amb música “obscura”, melodies tristes i molt 
protagonisme de les guitarres. Alguns grups representatius són, Joy Division, The Cure, 
U2, o Echo & the Bunnymen. 

- Britpop: estil que mescla els estils de diferents grups britànics de les darreres dècades, 
de melodies suaus i simples. Com a grups representatius trobaríem, Oasis, Blur, 
Supergrass, Pulp o Suede.

- Pop barroc: estil basat en música dels anys seixanta, que experimenta amb diferents 
instruments, afegint instruments clàssics a ritmes pop. En són exemples els grups, 
Belle & Sebastian, Arcade Fire, The Decembrists, o The Last Shadow Puppets. 

- Garage Rock: estil que es basa en el rock més dur dels anys seixanta, amb ritmes de 
guitarra ballables i repetitius, combinats amb algunes melodies suaus i elements propis 
del rock ’n’ roll. Com a grups representatius trobem, The Strokes, The Libertines, Iggy 
Pop, The Hives, Arctic Monkeys o Royal Blood. 

- Madchester: estil propi de principi dels anys noranta que va néixer a la ciutat de 
Manchester. Mescla elements de pop psicodèlic, música ballable, i rock clàssic. En són 
representatius grups com, The Stone Roses, Inspiral Carpets, o The Charlatans. 

- Post-punk revival: estil sorgit a finals dels any noranta que es considera un renaixement 
del post-punk dels anys setanta i vuitanta, i que incorpora elements més actuals com 
sons electrònics i melodies ballables. En són representants multitud de grups actuals 
com, Interpol, Bloc Party, Franz Ferdinand, The Strokes o Arctic Monkeys.

- Indie Folk: estil que barreja la música folk dels anys seixanta amb música indie rock. En 
són representants grups i artistes com, Kings of Convenience, Devendra Banhart, Jake 
Bugg, o The Decembrists. 

Respecte als orígens i la història del gènere, tal com s’ha dit al inici va aparèixer durant la 
dècada dels anys 80 al Regne Unit i als Estats Units. Durant aquells anys, moltes ràdios 
universitàries d’Estats Units van començar a emetre música de grups amb pocs recursos.  
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Aquest grups però, es van anar estenent i el seu estil va passar a anomenar-se college 
rock, a més d’anar actuant a circuits cada cop mès grans. 

Per altra banda, al Regne Unit aquest tipus de música també es va anar estenent entre la 
població jove a través de la ràdio, ja que alguns dj’s com John Peel o Richard Skinner van 
començar a posar música de grups emergents com The Cure The Smiths o New Order. 
Tots ells amb un tipus de música que s’allunyava del so pop i disco, molt popular a 
l’època, per acostar-se a un rock ballable d’estètica més depriment. De fet es deia que els 
líders d’aquests grups, Roger Smith, Steven Patrick Morrisey, o el difunt cantant de Joy 
Division, Ian Curtis, cantaven cançons happy-sad. Una manera de dir que la música 
d’aquest gènere tenía una melodia alegre, i a la vegada un so trist i depriment. 

De la mateixa manera, durant aquesta dècada també van aparèixer diverses productores 
independents d’aquest gènere com Matador Records, Tuch and Go Records, Sub pop 
Records als Estats Units, o Factory Records i Cherry Red Records al Regne Unit. 

Però a principis dels anys noranta, van començar a sorgir diferents estils dins del indie 
rock, i el gènere va passar a englobar diversos tipus de música sempre amb un 
component de rock alternatiu al darrere. 

A Estats Units va aparèixer l’estil Grunge, de la má de Nirvana i el seu mediàtic cantant 
Kurt Cobain, així com el Post-punk revival, amb grups com The Offspring o Green Day al 
capdavant. Tots ells però, van sortir definitivament de l’escena més underground al 
convertir-se en autèntics èxits entre el públic i assolint posicions altes a les llistes d’èxits 
comercials. D’aquesta manera el terme indie o alternatiu va començar a perdre el seu  
significat contracultural, especialment a Estats Units, ja que grups classificats com a tal  
van entrar ràpidament al circuit més mainstream.

Paral·lelament, al Regne Unit van sorgir diversos grups que trencaven amb l’estil 
Madchester dels anys vuitanta, i que estaven disposats a discutir l’hegemonia dels grups 
americans independents que havien entrat als circuits comercials. L’estil d’aquests grups 
va ser batejat amb el nom de Britpop per la premsa musical del moment, degut a la forta 
identificació dels grups amb la cultura britànica, i la mescla de rock i pop que feien.         
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Els seus màxims exponents van ser els grups Oasis, Blur, Pulp o The Verbe, i de la 
mateixa manera que el Grunge americà, va convertir-se en un impuls per al rock 
independent, arribant també als llocs més alts de les llistes d’èxits i sortint dels circuits 
alternatius. 

Prova d’això, n’és el naixement del moviment Cool Britannia, que buscava la renovació de 
la cultura juvenil britànica, així com l’aparició de la coneguda com a batalla del Britpop.   
Un suposat conflicte, que va publicitar la premsa entre els membres dels grups 
capdavanters del moment, Oasis i Blur, i que va derivar en un gran èxit de vendes per tots 
dos, convertint l’àlbum d’Oasis (What’s the Story) Morning Glory?, en el tercer disc més 
venut de l’història del Regne Unit. 

Amb el canvi de mil·leni però, el moviment Britpop havia perdut el seu èxit, i nous grups 
d’indie rock van començar a destacar entre el públic com Coldplay, Travis, o Keane, que 
s’allunyaven força del so tradicional del rock, per fer melodies mes suaus i ballables, 
incorporant teclats, pianos o guitarres clàssiques. A més, la consolidació d’internet a totes 
les llars, també va canviar les maneres de promocionar la música, i molts grups indies  
van donar-se a conèixer entre el públic a partir d’incloure els seus treballs a plataformes 
d’internet.

D’aquesta manera també van tornar a re-sorgir grups que heretaven el so de les bandes 
post-punk dels anys 80 i 90 com The Stokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand o The 
Libertines, tornant al gènere un èxit que havia perdut durant els últims anys de la dècada 
dels noranta. 

Actualment les bandes d’indie rock han seguit augmentant la seva popularitat, 
especialment entre el públic jove, i han començat a aparèixer com a caps de cartell en 
diversos festivals de música de tot el món, compartint escenaris amb altres gèneres 
populars del moment, com el techno, el house o el rock psicodèlic. 
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2.6-  Antecedents 

A l’hora de fer aquest estudi, es buscarà aprofundir en el que és la estètica del videoclip 
musical, a partir d’analitzar-ne certs elements com el llenguatge audiovisual, o les 
dimensions narratives. En aquest sentit però, altres estudi previs també han intentat 
aprofundir en la temàtica de l’estètica del vídeo musical, encara que a diferència d’aquest, 
no s’han centrat en cap gènere musical concret a l’hora d’intentar determinar un patró 
estètic. 

Aquest és el cas de la tesi doctoral de l’autora Ana María Caro Oca, de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat de Sevilla, titulada “Elementos narrativos del videoclip: 
desde el nacimiento de la MTV a la era Youtube (1981-2011)”. La qual analitza l’estètica 
del videoclip des de un punt de vista general, sense tenir en compte el gènere musical al 
que acompanya. 

De fet, més concretament, l’autora intenta determinar si realment existeix una estètica 
pròpia de videoclip, a partir de fer una immersió en la relació del llenguatge del videoclip 
juntament amb els mecanismes narratius i la música a la qual acompanya. A més a més, 
també busca descobrir si aquesta estètica s’allunya de la manera tradicional de fer de 
l’industria cinematogràfica. 

Per a fer l’estudi, utilitza una fitxa d’anàlisi on es configuren les seqüències narratives i 
descriptives, l’estructura argumental, els ambients o espais, el temps, els personatges, la 
focalització, la veu i lletra de la cançó, la transtextualitat i la relació entre la música i la 
diègesi. 

La mostra de videoclips analitzats és d’un total de trenta, un per any des de l’any 1980 
fins al 2011, de diferents gèneres musicals, des de pop i rock fins a rap, tots ells de gran 
èxit entre el públic i d’artistes molt coneguts. D’aquesta manera, l’anàlisi de la mostra no 
vol aprofundir en cap gènere concret sinó que busca analitzar un concepte del videoclip 
molt general. 
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Aquest estudi, per tant, s’apropa força al que es vol desenvolupar en aquestes pàgines, 
encara que es centra en analitzar l’estètica dels videoclips únicament a partir de la seva 
estructura narrativa i no fa referència al llenguatge audiovisual emprat en els videoclips.      
A més a més, tampoc es centra en estudiar els vídeos musicals a partir del gènere 
musical al que acompanyen, fent un estudi menys concret però molt acurat. 

Per altra banda, aquest estudi també tindrà en compte el treball fet per l’autora Ana María 
Sedeño, de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Màlaga, que porta per títol  
“Videoclip musical: Desarrollo industrial y últimas tendencias internacionales” el qual fa 
una revisió breu sobre les característiques del format i la situació actual del seu sector 
productiu. 

Pel que fa a l’estructura d’aquest article, en primer lloc es centra en fer una descripció de 
les diferents característiques i definicions sobre el format videoclip a partir de les 
definicions d’alguns autors, a més de explicar quin és el context actual de l’indústria 
fonogràfica i del videoclip. Seguidament es fa un breu recorregut històric per les diferents 
etapes que ha passat el format, i per últim s’analitzen quines són les últimes tendències 
internacionals relacionades amb els videoclips. 

D’aquesta manera, aquest article no s’encarrega de fer un estudi que es centri 
concretament en l’estètica dels videoclips, sinó que pretén fer una radiografia general 
sobre les característiques del format, així com de les tendències relacionades més 
actuals. 

Per tant, tot i no assemblar-se massa a aquest estudi pel que fa a objectius i metodologia, 
si que pot ser un referent a l’hora de construir un marc teòric que serveixi de referència a 
l’hora d’analitzar les característiques estètiques dels videoclips, ja que permet definir bé el 
format, així com entendre la seva evolució i acceptació per part del públic.

Tot i aquests dos referents però, és important destacar també que no s’han trobat estudis 
que analitzin l’estètica del format videoclip tenint en compte el gènere musical al que 
representen, i per tant, aquest estudi vol també portar més llum sobre aquest format des 
d’aquest punt de vista. 
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3. Metodologia d’investigació

3.1- Objecte d’estudi 

En aquest apartat, s’estableix que l’objecte d’estudi són els videoclips d’artistes britànics 
entre els anys 2000 i 2014.

Com s’ha deixat veure en anteriors punts d’aquest estudi, l’objecte que s’analitzarà serà, 
el format del vídeo musical o videoclip. Però a l’hora de concretar més aquest objecte 
d’estudi, que de per si es molt ampli, s’han tingut en compte tres passos, la delimitació de 
l’objecte en l’espai físic-geogràfic, la delimitació temporal, i la delimitació semàntica.       

Pel que fa a la delimitació en l’espai físic-geogràfic, l’investigació es centrarà en l’anàlisi 
de videoclips d’artistes britànics, ja que el Regne Unit és un dels representats del gènere 
musical dels vídeos que s’analitzaran, el rock independent. Tot i això, és important 
destacar que la delimitació geogràfica nomès es tindrà en compte a l’hora de referir-se a 
l’origen i no a l’abast dels videoclips, ja que el seu abast, com a producte que es 
consumeix a internet, és mundial. 

Respecte a la delimitació temporal, s’analitzaran videoclips d’artistes britànics en un 
període de temps de quinze anys, entre els anys 2000 i el 2014, ja que suposa un període 
de temps força ampli i representatiu per determinar les característiques estètiques del 
videoclip, així com els seus canvis a través dels anys. 

Finalment, pel que fa a la delimitació semàntica, s’utilitzarà la següent definició, 
esmentada al corpus teòric i d’elaboració pròpia, com a referència per entendre que és el 
format videoclip: Es tracta d’un format de curta durada, que mescla música elaborada 
prèviament amb imatges, que posseeix uns elements estètics propis i que té com a 
finalitat principal la promoció i venda de la música que hi apareix, així com 
l’experimentació i la creació de peces artístiques. A més a més, suposa un reflex de les 
subcultures i tribus urbanes del moment, que al seu torn l’utilitzen per seduir al públic i 
inspirar-lo a a seguir el seu mateix estil de vida.
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3.2- Objectius de la investigació 

A l’hora de definir els objectius de la investigació, s’ha fet una distinció entre l’objectiu 
general o principal, i els objectius específics. 

Objectiu general:

- Determinar si existeix un “patró” estètic i narratiu en els videoclips de rock independent  
britànic entre els anys 2000 i 2014.

Objectius específics:

- Veure quina és la tipologia de videoclip més comuna en els videoclips de rock 
independent britànic.

- Identificar quines són les temàtiques més comunes en el cas dels videoclips de rock 
independent britànic de tipologia narrativa.

3.3- Preguntes 

- Existeix un patró estètic i narratiu entre videoclips de rock independent britànic?

- Quina és la tipologia de videoclip més utilitzada en videoclips de rock independent 
britànic?

- Quines són les temàtiques més comunes en videoclips de rock independent britànic de 
tipologia narrativa? 
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3.4- Metodologia 

Per tal d’aconseguir completar els objectius, tant el general com l’específic, i respondre les 
preguntes que s’han plantejat en els punts anteriors, s’ha elaborat una metodologia 
d’anàlisi en funció de la bibliografia esmentada al corpus, que s’aplicarà a una mostra de 
videoclips representatius.

Aquesta, està formada per una fitxa que s’utilitzarà en el cas dels quinze vídeos musicals, 
i que explorarà diferents característiques relacionades amb el seu llenguatge audiovisual,  
els seus eixos narratius i la seva tipologia, tal com s’han desgranat al corpus teòric. Tot i 
això, en el cas de cinc videoclips que s’especificaràn a la mostra, a més de la fitxa 
principal, s’utilitzarà una segona fitxa per analitzar els aspectes sintàctics de cada pla per 
separat. D’aquesta manera, es buscarà fer un anàlisi més profund que permeti treure 
conclusions més precises. 

Des d’un punt de vista qualitatiu, la realització d’aquestes fitxes suposarà la consecució 
d’un anàlisi fílmic de cadascun dels videoclips, tenint en compte els seus aspectes 
sintàctics semàntics i narratius. Aquest anàlisi fílmic, permetrà veure d’una manera 
general, quines són les característiques principals dels videoclips d’aquest gènere a partir 
de possibles variables coincidents. Per altra banda, des d’un punt de vista quantitatiu, es 
procedirà a fer un recompte entre els aspectes sintàctics de cadascuna d’elles i a 
quantificar les variables que es puguin repetir. Així, s’utilitzarà aquesta metodologia 
quantitativa i qualitativa per tal de veure si existeixen variables coincidents entre els 
diferents vídeos musicals que  permetin identificar si hi ha un patró estètic i narratiu.

Tot seguit, s’adjunten les fitxes d’anàlisi que s’utilitzaràn per a estudiar les diferents 
característiques audiovisuals i narratives dels videoclips seleccionats a la mostra. 
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3.4.1- Fitxa d’anàlisi 

-  Nom de la cançó

- Nom de l’artista

- Estil 

- Any

-  Direcció

-  Tipologia de videoclip: narratiu, anarratiu descriptiu, o descriptiu narratiu. 

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: pla detall, primer pla, pla mitjà, pla sencer, pla americà o pla general

- Angulació de la càmera: frontal, perfil, 3/4, picada, contra-picada, zenital, nadir, escorç.

- Moviments de càmera i òptics: zooms, travellings o panoràmiques. 

- Ritme i durada dels plans: ritme dinàmic, o suau. 

- Signes de puntuació: talls, fosses, cortinetes, encadenats, escombrats o desenfocs.

- Composició: línies verticals, horitzontals, diagonals, corbes, profunditat de camp, o aire.

-  Il·luminació: dura o suau. 

-  Color: colors freds o colors càlids. 
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Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: el·lipsi, metàfora, hipèrbole, hipèrbaton o personificació.

Elements Narratius 

-  Temàtica 

- Argument

- Espai: interior/exterior, urbà/natural, obert/tancat, identificació de l’espai, i relació dels 
personatges. 

- Temps: época, temps referent i linealitat del discurs. 

-  Personatges: nombre, forma i rol.
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3.4.2- Fitxa d’anàlisi per plans 
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3.5- Mostra 

Tal com s’ha explicat en punts anteriors, per a poder fer un anàlisi visual i narratiu dels 
vídeos musicals de rock independent britànic, s’han seleccionat un total de quinze 
videoclips del gènere que s’utilitzaràn com a mostra representativa de l’immens univers 
que conformen aquest tipus de videoclips.

Per fer aquesta selecció de videoclips s’han tingut en compte dos criteris, l’èxit de les 
cançons entre la crítica especialitzada, i el nombre de visualitzacions que han tingut a la 
plataforma Youtube. 

En el cas del primer criteri, aquest estudi ha utilitzat una classificació elaborada per la 
revista musical britànica NME, especialitzada en música d’aquest gènere, que descriu 
quines són les millors cinquanta cançons indies de cada any. Aquesta classificació recull 
dades entre els anys 1975 i 2014, motiu pel qual aquest estudi ha seleccionat videoclips 
dels anys 2000 al 2014, ja que són els darrers quinze anys sobre els que existeixen 
aquestes dades.

Un cop escollida aquesta classificació i aquest espai temporal, s’han tingut en compte les 
cançons d’artistes britànics de rock que estaven en posicions superiors, i s’ha procedit a 
aplicar el segon criteri, observar quin nombre de visualitzacions tenien els seus videoclips 
a Youtube. 

Així, s’ha seleccionat cada any el videoclip que té un major nombre de visualitzacions a 
Youtube, que forma part de la llista de cinquanta millors cançons de la revista, i que 
pertany a artistes britànics de rock independent. D’aquests quinze videoclips, els cinc amb 
major nombre de visualitzacions seràn analitzats utilitzant les dos fitxes anteriorment 
nombrades

D’aquesta manera, s’ha configurat la mostra de quinze videoclips que es desglossa a 
continuació, i on s’especifica quins serán analitzats amb més profunditat. 
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3.5.1- Videoclips seleccionats 

1-  2000: Coldplay - Yellow    249.218.070 visualitzacions (anàlisi pla a pla) 
https://goo.gl/Bg8iaY 

2-  2001: Radiohead - Pyramid Song    8.686.980 visualitzacions 
https://goo.gl/6pbMzz 

3-  2002: The Coral - Dreaming of You   5.226.579 visualitzacions
 https://goo.gl/cakUzc 

4-  2003: The Libertines - Don’t Look Back into The Sun  12.173.487 visualitzacions
https://goo.gl/2BGrXb

5-  2004: Franz Ferdinand - Take Me Out   24.460.075 visualitzacions 
 https://goo.gl/dZ2hqR 

6-  2005:  Bloc Party - Banquet    24.614.620 visualitzacions
 https://goo.gl/ZzPpw8  

7-  2006: Arctic Monkeys - When The Sun Goes Down  26.732.950 visualitzacions 
(anàlisi pla a pla) https://goo.gl/H54CXL  

8-  2007:  Klaxons - Golden Skans   6.025.220 visualitzacions 
https://goo.gl/Enonqz 

9- 2008: The Last Shadow Puppets - The Age Of The Understatement  6.540.145 
visualitzacions  https://goo.gl/ALgjYW 

10-  2009: Kasabian - Fire   24.846.680 visualitzacions (anàlisi pla a pla) 
https://goo.gl/2dZ1zN 
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11-  2010: Biffy Clyro - Bubbles   8.174.340 visualitzacions
https://goo.gl/LzaRyH  

12-  2011: The Vaccines - If You Wanna   7.882.760 visualitzacions 
https://goo.gl/MNmdGY 

13-  2012: Arctic Monkeys -  R U Mine  195.210.165 visualitzacions (anàlisi pla a pla)
https://goo.gl/mWVsMg  

14-  2013: Arctic Monkeys - Do I Wanna Know  644.832.066 visualitzacions (anàlisi pla a 
pla)  https://goo.gl/QmTrVE 

15-  2014: Jamie T - Zombie  9.104.012 visualitzacions 
https://goo.gl/BAUdZB 

3.6-  Eines 

Per tal de poder fer l’anàlisi explicat a l’apartat de metodologia, s’han utilitzat un seguit 
d’eines que es desglossaran a continuació. 

En primer lloc, s’ha fet ús en tot moment d’un ordinador i de connexió a internet per a 
poder accedir als videoclips seleccionats a la mostra, a través de la plataforma de 
visualització de vídeos Youtube. Un cop visualitzats els videoclips, s’han utilitzat els 
programes informàtics Pages i Numbers per a poder construir el cos del treball en el cas 
del primer, i per elaborar i completar la fitxa d’anàlisi pla a pla en el cas del segon. 
D’aquesta manera, han sigut necessaris únicament dos programes informàtics per a 
poder fer l’anàlisi dels videoclips, a més de connexió a internet per a poder accedir als 
videoclips de la mostra.
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3.7- Limitacions 

A l’hora d’elaborar aquesta investigació, s’ha intentat dissenyar una metodologia i una 
mostra que permetessin arribar als objectius i contestar les qüestions que s’han plantejat 
anteriorment d’una manera clara i precisa. Tot i això, alguns aspectes s’han volgut incloure 
en la investigació per tal de fer-la encara més precisa i representativa, però finalment no 
s’han inclòs i han suposat una limitació en el disseny d’aquest estudi. 

Per altra banda, el fet de no utilitzar una mostra de videoclips més àmplia a partir 
d’augmentar el nombre d’anys a analitzar, també ha suposat una limitació, ja que una 
mostra més àmplia hauria suposat una representació més completa de l’evolució dels 
videoclips del gènere durant els anys. Però degut al temps, i a la falta d’una classificació 
de les millors cançons que s’estengues fins als darrers anys, aquest element no s’ha 
pogut incloure en el estudi final.

Per últim, no poder analitzar cadascun dels videoclips seleccionats a la mostra amb més 
profunditat, a partir de la utilització de les dos fitxes d’anàlisi, també ha suposat una 
limitació. En aquest cas el temps també ha sigut un factor determinant, i ha provocat que 
l’anàlisi pla a pla s’hagi reduït als cinc videoclips amb major nombre de visualitzacions.   
Un element que tot i no ser un problema a l’hora d’aconseguir resultats significatius, si que 
implica una menor precisió. 
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4. Resultats de la investigació 

4.1- Quantitatius 

A partir de les fitxes d’anàlisi d’anàlisi pla a pla dels videoclips seleccionats, es 
quantifiquen, en aquest apartat, el total de cada una de les variables sobre els aspectes 
sintàctics dels cinc videoclips. Destacar que no s’han tingut en compte els plans 
seqüència a l’hora de quantificar aquestes variables, ja que no contenen talls que els 
separin per plans i permetin quantificar-los.

Tipus de plans:

- Plans detall: 4 plans
- Primers Plans: 58 plans
- Plans mitjans: 51 plans
- Plans americans: 15 plans
- Plans sencers: 27 plans
- Plans generals: 40 plans

Angulacions de la càmera:

- Frontal: 73 plans
- Perfil: 52 plans
- Dorsal: 9 plans
- 3/4: 32 plans
- Escorç: 4 plans
- Picat: 18 plans
- Contrapicat: 1 pla
- Zenital: cap pla
- Nadir: 1 pla 
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Moviments de càmera: 

- Travellings: 14 plans
- Panoràmiques: 8 plans
- Zoom In/out: 2 plans
- Moviments curts: 11 plans
- Sense moviment: 150 plans

Durada dels plans: 

- 1 segon: 76 plans
- 2 segons: 65 plans
- 3 segons: 28 plans
- 4 segons: 12 plans
- 5 segons: 2 plans 

Composició dels plans: 

- Línies horitzontals: 86 plans
- Línies verticals: 93 plans
- Línies diagonals: 20 plans
- Línies corbes: 30 plans
- Poca profunditat de camp: 72 plans
- Força profunditat de camp: 26 plans
- Aire als costats del personatge: 64 plans
- Simetria:13 plans
- Desenfoc: 5 plans
- Punt de fuga: 2 plans 
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Il·luminació:

- Dura: 118 plans
- Suau: 70 plans 

 
4.2- Qualitatius 

A partir de les fitxes d’anàlisi generals, es desgranen en aquest apartat les 
característiques coincidents que s’han trobat entre els quinze videoclips analitzats 
respecte a la seva tipologia, als aspectes sintàctics, als semàntics i als narratius.

En primer lloc, pel que fa al a tipologia de videoclips, els anàlisis han determinat  que la 
tipologia més utilitzada en els videoclips d’aquest gènere és la dels videoclips anarratius 
descriptius. Un total de onze, dels quinze videoclips analitzats, han sigut de tipologia 
anarratius descriptius, seguits de tres de tipologia narratius, i un únic de tipologia 
descriptiu narratiu.

Respecte als aspectes sintàctics, les fitxes d’anàlisi generals corroboren els resultats 
obtinguts en l’anàlisi quantitatiu. Els tipus de plans més utilitzats són els plans curts, com 
els primers plans, i els plans mitjans, seguits de plans més amplis com els generals.       
Les angulacions de càmera són principalment frontals i perfils, o es troben entre aquestes 
dos, com són les angulacions 3/4. 

Pel que fa als moviments de càmera, en la majoria de casos els videoclips no inclouen 
moviments, encara que en els casos en que si que n’hi ha, són els travellings de 
seguiment els més freqüents. Respecte a la composició dels plans i la il·luminació, la 
majoría es componen de línies verticals i horitzontals, tenen poca profunditat de camp, 
deixen aire als costats dels personatges, i a més a més utilitzen una il·luminació dura.     
Els colors més utilitzats, per la seva part, són una mescla de colors càlids i freds en tots 
els casos, destacant el negre, el gris, el blau, el groc i el vermell . 
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Finalment, pel que fa al ritme i durada dels plans, i als signes de puntuació, en la majoría 
de casos s’utilitzen ritmes dinàmics, amb una durada dels plans d’entre 1 i 2 segons, i 
s’apliquen talls entre les imatges, seguits d’algunes fosses a blanc o negre, i en menor 
mesura encadenats, cortinetes i escombrats. 

Respecte als aspectes semàntics, es repeteixen principalment com a recursos visuals i 
lingüístics les hipèrboles, per aportar espectacularitat a les imatges i cridar l’atenció de 
l’espectador, i en menor mesura les el·lipsis temporals i les metàfores visuals.

Sobre els aspectes narratius, les temàtiques són variades, la melancolia per l’amor perdut, 
la tristesa d’una prostituta que vol deixar de ser-ho, o el suposat atrac frustrat a un banc. 
Tot i això totes tenen en comú un component de frustració i desengany per part dels 
personatges.

Els eixos narratius també són variats. Els espais exteriors són en dos ocasions urbans i 
oberts, i en una altre natural, i són més nombrosos que els interiors els quals també són 
variats ja que apareixen una habitació d’hotel, i un banc. Els personatges, per altra banda, 
s’hi relacionen principalment de manera íntima, però també social i pública.

Respecte a l’eix temporal, en tots els casos les històries es situen en un temps actual, 
encara que en dos casos transcorren durant un període d’hores i en un altre en un 
període dies. També en dos casos, les històries son lineals, i les accions es desenvolupen 
en un ordre cronològic, encara que en un altre la història es no lineal i trenca l’ordre 
cronològic a partir d’una prefiguració o foreshadowing. 

Per últim,  pel que fa a l’eix dels personatges, en tots els casos són humans i reals pel que 
fa a la seva forma, i els propis membres del grup participen en rols protagonistes en dos 
dels dels tres videoclips de tipologia narrativa
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5. Discussió

Un cop desgranats els resultats quantitatius i qualitatius de la investigació en els apartats 
posteriors, es procediràn a interpretar tenint en compte el corpus teòric.

En primer lloc, pel que fa a la tipologia, es pot observar que la majoria dels videoclips 
analitzats, dotze dels quinze, són anarratius descriptius, és a dir que tal com s’explica al 
corpus teòric no tenen cap tipus d’estructura narrativa, i es basen en la reiteració 
d’imatges i el ritme de muntatge com a instruments d’atenció de l’espectador.

Per contra, els videoclips restants, són en dos casos de tipologia narrativa, és a dir que 
contenen elements propis d’un llargmetratge, com el·lipsis temporals o transicions, 
juntament amb elements propis del format. Tan sols en un cas, trobem un videoclip de 
tipus descriptiu narratiu, que combina elements propis de les dos tipologies anteriors.

Un fet que podria respondre al ritme musical alt de la majoria de les cançons del gènere, 
les quals poden lligar millor amb una reiteració d’imatges al ritme de la música, que amb 
una narració convencional on és necessari aplicar moments de menor intensitat amb 
altres d’una intensitat major. Tot i això, tampoc sembla haver-hi un motiu clar pel qual els 
vídeos musicals es decantin per aquesta tipologia a l’hora d’acompanyar cançons de rock 
independent.

Pel altra banda, pel que fa als aspectes sintàctics, en primer lloc s’observa que la tipologia 
de plans més utilitzada amb diferència són els primers plans, els plans mitjans i en menor 
mesura els plans generals. Un fet que mostren les fitxes d’anàlisi pla a pla, on apareixen 
un total de 58 primers plans, 51 plans mitjans i 40 plans generals, quantitats molt 
allunyades de les de la resta de tipus de plans. 

Probablement, aquest fet s’expliqui precisament per la tendència de mostrar els diferents 
membres del grup o personatges per separat, ja sigui tocant instruments o cantant en el 
cas dels videoclips anarratius descriptius, o per les temàtiques tristes dels videoclips de 
tipologia narrativa, en que els plans curts evoquen un major dramatisme, tal com s’exposa 
en el corpus teòric.
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Tot i això, aquests resultats també es poden identificar com a una característica pròpia del     
format, reconeguda en la teoria de les funcions i significats de l’edició de videoclips de 
Carol Vernallis, desenvolupada al corpus teòric. I es que tal com exposa l’autora, el  
format videoclip tendeix a l’ús dels extrems pel que fa als enquadraments, utilitzant plans 
curts combinats amb plans generals.

Les angulacions de la càmera, també tenen posicions que es repeteixen en un nombre 
més elevat d’ocasions, com són les angulacions frontals, perfils i mescla de les dos o 3/4.
En aquest cas les fitxes d’anàlisi pla a pla mostren uns resultats de 73 plans frontals, 52 
plans perfils, i 32 plans 3/4, quantitats també en aquest cas, molt allunyades de les de la 
resta de tipologies. 

Un fet que, tal com s’ha exposat abans, també pot respondre a les característiques dels 
videoclips anarratius descriptius, on es mostren els membres del grup tocant per separat 
de forma clara i propera, i dels videoclips narratius de temàtica dramàtica, en que 
aquestes angulacions també afavoreixen la dramatització al mostrar els rostres i els 
moviments dels personatges de manera propera.

Pel que fa als moviments de càmera, durada dels plans i ritme, en aquest cas també 
s’aprecien elements coincidents entre els videoclips analitzats. La gran majoria de plans 
analitzats no contenen moviments de càmera, un total de 150 com mostren les fitxes 
d’anàlisi pla a pla, sent els travellings i els moviments curts, els moviments més freqüents, 
amb 14 i 11 plans respectivament. 

Respecte a les duracions, les més habituals són d’entre 1 i 2 minuts, amb 76 i 65 plans 
respectivament, proporcionant en la majoria de casos ritmes dinàmics. Un conjunt de 
dades que poden estar relacionades entre si, ja que la curta durada dels plans pot tenir 
relació amb el ritme ràpid, en general, de les cançons d’aquest gènere, així com els 
moviments de càmera poden estar relacionats amb aquesta curta durada dels plans, la 
qual pot impossibilitar els moviments de càmera llargs i continuats.
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Però, per altra banda, aquestes dades també es poden relacionar, novament, amb una de 
les característiques pròpies del format, exposada en la teoria de les funcions i significats 
de l’edició de videoclips de Carol Vernallis. I es que l’autora reconeix que els talls entre 
plans tenen venen determinats per el ritme de la música i no de la narració, de manera 
que la seva curta durada pot ser deguda a la necessitat d’adaptar-se al ritme musical alt 
de les cançons.

Així, també és fàcil entendre per que els signes de puntuació més utilitzats són els talls, 
per sobre de les fosses, els escombrats o les cortinetes, ja que són els que permeten 
impregnar a la totalitat del muntatge un ritme més alt entre pla i pla.

Respecte a la composició dels plans, la il·luminació i els colors, novament també 
s’aprecien elements coincidents entre els diferents vídeos musicals. Segons les fitxes 
d’anàlisi pla a pla, els plans amb línies verticals i horitzontals, amb poca profunditat de 
camp, i amb aire als costats dels personatges són també els més habituals, amb 93, 86, 
72 i 64 plans respectivament. 

En aquest cas, una possible explicació a aquest tipus de composicions pot estar 
relacionada amb dos factors. En primer lloc, amb la majoria d’espais urbans que 
apareixen en els videoclips narratius, els quals contenen un gran nombres de línies 
verticals i horitzontals pròpies dels carrers i els edificis, així com amb l’ús de plans curts i 
dramàtics que en la majoria de casos, poden relacionar-se amb la poca profunditat de 
camp i el aire als costats des personatges.

Fets que també poden condicionar el tipus d’il·luminació dura predominant, amb 118 plans 
per sobre dels 72 amb il·luminació suau, i l’ús també freqüent d’una combinació de colors 
freds i càlids, ja que la il·luminació dura també pot evocar un major dramatisme, i els 
espais urbans, així com els escenaris musicals, poden presentar una varietat de colors 
important.  

Per altra banda, pel que fa als aspectes semàntics, també s’aprecien recursos visuals i 
estilístics més utilitzats que altres, com són les hipèrboles, que tal com s’exposa al corpus 
teòric consisteixen en una exageració de les imatges a partir de trucs i efectes especials 
per tal de provocar un major impacte a l’espectador. 
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I en menor mesura, també apareixen algunes el·lipsis temporals i metàfores visuals. Tots 
ells, recursos que poden dotar d’una major espectacularitat i singularitat al producte, i que 
semblen respondre a les característiques pròpies del format videoclip, el qual té, tal com 
s’exposa al corpus teòric, una finalitat comercial.

Sobre els aspectes narratius, és important destacar en primer lloc que no s’han apreciat 
temàtiques coincidents entre els videoclips de tipologia narrativa. Aquestes van des de la 
melancolia per l’amor perdut, fins a la tristesa d’una prostituta que vol deixar de ser-ho, o 
al suposat atrac a un banc.  Tot i això, com es pot veure en l’apartat de resultats, les 
temàtiques si que tenen en comú un component de frustració o desengany per part dels 
personatges principals, els quals no poden veure complerts els seus desitjos.

Respecte als eixos narratius, si que s’aprecien algunes coincidències, encara que també 
s’observen alguns elements que no tenen relació entre si. 

Els espais són principalment exteriors, urbans, i oberts, encara que també apareix un 
espai exterior natural, com és una platja, o espais interiors, com l’habitació d’un hotel o 
l’estudi d’un mag. Pel que fa a la relació dels personatges, s’hi relacionen en dos casos 
d’una manera íntima, encara que també d’una manera social i pública en un altre cas. 

Per tant, es poden identificar algunes coincidències, com s’ha dit anteriorment, com els 
espais urbans i oberts, i la relació íntima dels personatges amb els espais. Uns fets que 
es poden explicar si es té en compte que el gènere musical del rock independent 
s’identifica amb una estètica underground  pròpia d’espais urbans, i la temàtica dramàtica 
predominant en la narració afavoreix la relació íntima dels personatges amb els espais.

En l’eix temporal, també apareixen alguns fets que es repeteixen. Les històries es situen 
en tots els casos en un temps actual, i en dos dels tres casos són històries lineals i 
segueixen un ordre cronològic. Fets que novament poden tenir relació amb el caràcter 
underground  i actual del gènere musical, en el cas de la representació actual del temps, i 
amb la necessitat de no explicar històries massa complicades, degut al ritme musical ràpid 
de les cançons.
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Finalment, en l’eix dels personatges també apareixen elements coincidents, ja que en tots 
els casos els personatges tenen una forma humana i són reals, a més de que els 
personatges que apareixen solen ser els membres del grup i tenir un rol protagonista en la 
història. 
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6. Conclusions 

Un cop realitzat aquest estudi, i tenint en compte els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi 
dels quinze videoclips seleccionats a la mostra, s’exposaran les conclusions extretes 
tenint en compte els objectius i les preguntes fixades en l’apartat de metodologia. 

En primer lloc, es pot completar l’objectiu principal de l’investigació, i una de les preguntes 
formulades, determinant que sí que existeixen uns patrons estètic i narratiu en els 
videoclips de rock independent britànic. 

Des del punt de vista estètic, són videoclips que utilitzen plans curts, primers plans i plans 
mitjans, amb angulacions frontals i perfils, i que no contenen masses moviments de 
càmera. També utilitzen plans amb poca profunditat de camp, compostos de línies 
horitzontals i verticals, així com d’aire als costats dels personatges i d’una il·luminació 
majoritàriament dura. A més a més, estan formats per una mescla de colors càlids i freds, 
utilitzen els talls com a signe de puntuació principal, i els seus plans són de curta durada, 
entre 1 i 2 segons, proporcionant a la producció un ritme dinàmic.

Per altra banda, des del punt de vista narratiu, són videoclips que utilitzen espais exteriors 
urbans amb els que els personatges s’hi relacionen de forma íntima, i que es situen en 
temps actuals. També utilitzen narracions lineals, i personatges humans i reals, els quals 
poden ser en molts casos els propis membres del grup, que tenen sempre rols 
protagonistes.

Tot i això, i completant també un dels objectius específics i una altre de les preguntes 
formulades, es pot reconèixer que no són videoclips amb unes temàtiques comunes, 
encara que sí que totes elles tenen un component dramàtic.

En un altre sentit, aquest estudi també ha pogut constatar que la tipologia de videoclip 
més utilitzada en les produccions d’aquest gènere musical és la de tipus anarratiu 
descriptiu, per sobre de la tipologia narrativa, i la descriptiva narrativa.
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Un fet que, com s’ha exposat en l’apartat de discussió, podria respondre al ritme musical 
alt de la majoria de les cançons del gènere, les quals poden lligar millor amb una 
reiteració d’imatges al ritme de la música, que amb una narració convencional on és 
necessari aplicar moments de menor intensitat amb altres d’una intensitat major. 

D’aquesta manera, s’ha aconseguit completar un altre dels objectius fixats i respondre a 
una de les preguntes formulades referent a la tipologia de videoclip més utilitzada en els 
vídeos musicals de rock independent britànic. 

Però tot i haver completat els objectius, i respost les preguntes plantejades en la 
metodologia, aquest estudi també ha plantejat noves preguntes que podria ser interessant  
investigar en futurs treballs relacionats amb els aspectes estètics i narratius dels 
videoclips.

Així, tot i haver determinat que efectivament existeixen uns patrons estètic i narratiu en  
els videoclips de rock independent britànic, caldria preguntar-se també si aquests patrons 
són propis únicament dels vídeos musicals d’aquest gènere, o si, per altra banda, es 
donen també en videoclips d’altres gèneres musicals. 

Per últim, també vull destacar que aquest treball ha volgut aportar, tal com es destaca a la 
introducció, una mica més de llum sobre un format de per si poc estudiat, i del qual 
existeixen unes bases teòriques confuses. Situacions, que el converteixen en un camp 
d’estudi apassionant.
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8. Annex 

Fitxa d’anàlisi  
https://goo.gl/Bg8iaY 

- Nom de la cançó: Yellow 

- Nom de l’artista: Coldplay 

- Estil: Britpop 

- Any: 2000


- Direcció: James Frost i Alex Smith 


- Tipologia de videoclip: narratiu


Aspectes sintàctics 

- Ritme i durada dels plans: suau, ja que es tracta d’un únic pla seqüència amb un 
efecte de càmera lenta. 


- Signes de puntuació: no s’aprecien signes de puntuació, ja que es tracta d’un pla 
seqüència.
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Yellow - Coldplay,  2000 

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminaci
ó

Colors 

1 pla mitjà i 
pla sencer

frontal travelling 
seguint les 
passes del 
personatge

00:04:30
 - línies corbes

- poca 

profunditat de 
camp


- aire als costats 
del personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds al 
inici, i 
càlids al 
final, 
negre, 
blau i groc

https://goo.gl/Bg8iaY


Aspectes semàntics  

- Recursos visuals i lingüístics: una el·lipsi temporal que es desenvolupa en el mateix pla 
a través d’un efecte visual, ja que es veu com l’escenari passa de la nit al dia en un 
temps molt reduït. Aquesta el·lipsi, a la vegada, també actua com a metàfora, 
representant dos dels elements que apareixen en la lletra de la cançó, com són les 
estrelles i el color groc, que es relacionen amb la nit i el dia. 

Elements narratius 

-  Temàtica: la melancolia del personatge per l’amor perdut.

- Argument: la història es centra en el cantant del grup, el qual va caminant per la vora 
d’una platja i cantant la cançó. A la vegada, el temps canvia de la nit al dia representant 
dos dels elements que es repeteixen en la lletra de la cançó, les estrelles i el color groc, 
els quals es relacionen amb un amor perdut.

- Espai: es tracta d’un espai exterior, natural i obert. No fa referència a cap zona 
geogràfica o període històric. El personatge s’hi relaciona d’una manera íntima, ja que 
el que expressa en la lletra de la cançó, apareix representat metafòricament en l’espai 
en que es troba. 

- Temps: la història es situa en un temps actual, que transcorre en un període d’hores, ja 
que es passa de la nit al dia. Pel que fa a la linealitat, és un relat lineal, ja que el temps 
avança de manera cronològica a la lletra de la cançó.

- Personatges: únicament apareix un personatge, el qual té el rol de protagonista.        
Pel que fa a la seva forma, és un personatge humà, ja que es tracta del cantant del 
grup, el qual es representa a si mateix.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/6pbMzz 

- Nom de la cançó: Pyramid Song 

- Nom de l’artista: Radiohead

- Estil: Britpop

- Any: 2001

- Direcció: Shynola 

-  Tipologia de videoclip: narratiu 

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans generals, i plans sencers del personatge. 

- Angulació de la càmera: frontal, perfil, i zenital 

- Moviments de càmera i òptics: travellings que mostren les restes que hi ha sota el mar, i 
que segueixen al protagonista. 

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és en general llarga, d’entre 6 i 20 
segons per pla. El ritme és, per tant, suau. 

- Signes de puntuació: apareixen principalment talls, juntament amb foses a negre i  
blanc, i encadenats entre imatges.

- Composició: les imatges es componen principalment de línies horitzontals i corbes que 
dibuixen les formes de l’aigua, així com el cable que arrossega el personatge que 
busseja.
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- Il·luminació: es combinen moments amb una il·luminació suau, sense gaires ombres,  
amb altres amb una il·luminació dura que destaca les ombres que projecta el 
bussejador en els objectes del fons del mar. 

- Color: igual que la il·luminació es combinen moments de colors càlids i freds. Al inici, i 
durant gran part del videoclip son colors freds, verds i blaus, encara que al final 
s’utilitzen colors càlids al cel, com taronja i groc. 

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen el·lipsis temporals per representar com el 
bussejador baixa fins al fons del mar. 

Elements Narratius 

-  Temàtica: la necessitat de tornar a casa del personatge principal. 

- Argument: la història es centra en un personatge, que des d’una plataforma enmig del 
mar, es submergeix amb un equip de busseig per arribar a una ciutat subterrània que hi 
ha al fons. Al arribar al fons entra en una de les cases i s’hi queda. 

- Espai: es tracta d’un espai exterior, natural i obert. No fa referència a cap zona 
geogràfica o període històric.  El personatge s’hi relaciona d’ una manera íntima, ja que 
vol tornar a la que sembla ser casa seva la qual es troba al fons del mar. 

- Temps: la història sembla situar-se en un temps actual, i que transcorre en minuts. Pel 
que fa a la linealitat, és un relat lineal, ja que els diferents successos es van succeint de 
manera cronològica. 

- Personatges: únicament apareix un personatge, el qual té el rol de personatge 
protagonista. Aquest personatge imita una forma humana però no ho és realment, ja 
que es tracta d’una animació feta digitalment.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/cakUzc

-  Nom de la cançó: Dreaming Of You 

- Nom de l’artista: The Coral

- Estil: Indie Folk, Post-punk revival 

- Any: 2002

-  Direcció: Laurence Easeman

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu 

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans sencers i plans americans principalment, també algun pla general.

- Angulació de la càmera: picat i frontal.

- Moviments de càmera i òptics: alguna panoràmica, però en general poc moviment.

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és molt curta, entre 1 i 4 segons per pla. 
El ritme és, per tant, dinàmic. 

- Signes de puntuació: apareixen principalment cortinetes laterals i verticals, juntament 
amb talls i alguna fosa a negre.

- Composició: les imatges es componen de línies horitzontals aire als costats dels 
personatges, i força profunditat de camp. 
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- Il·luminació: en les escenes interiors la il·luminació es dura, ja que es direccional al 
personatge, ressaltant en molts casos la seva ombra. En les escenes exteriors, la 
il·luminació es natural, encara que el sol també projecta les ombres dels personatges.

- Color: en la majoría d’imatges, s’utilitzen colors càlids, com el vermell de les cabines les 
bústies i les parets, i el groc i el taronja en les imatges de les parets i els instruments. 

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareix una personificació, ja que un personatge que 
representa a un ós, toca la trompeta i balla com si fos una persona.

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica, únicament es 
centra en combinar imatges dels diferents membres del grup tocant en una petita 
habitació, i posteriorment imatges falsejant que van amb bicicleta i cantant  la platja.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/2BGrXb 

-  Nom de la cançó: Don’t Look Back Into The Sun 

- Nom de l’artista: The Libertines 

- Estil: Garage Rock

- Any: 2003

-  Direcció: Alex Carr

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu 

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans mitjans, primers plans i algun pla sencer. 

- Angulació de la càmera: frontal i perfil.

- Moviments de càmera i òptics: gravació en càmera en ma. Sense travellings o 
panoràmiques.

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és molt curta, entre 1 i 3 segons per pla. 
El ritme és, per tant, dinàmic. 

- Signes de puntuació: apareixen únicament talls entre imatges. 

- Composició: les imatges es componen de línies verticals i poca profunditat de camp. 
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- Il·luminació: en les escenes interiors la il·luminació es dura, ja que s’utilitzen les llums 
d’un escenari que ressalten les figures dels cantants. En les escenes exteriors la 
il·luminació es natural.

- Color: en la majoría d’imatges, s’utilitzen colors càlids mesclats amb colors freds, com 
el vermell de les llums de l’escenari, les jaquetes dels cantants o les cabines de telèfon,  
juntament amb les parts negres de l’escenari i el backstage. 

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareix una metàfora, ja que el títol de la cançó         
Don’t Look Back Into The Sun s’expressa en les imatges a partir de plans on apareix la 
llum solar a l’esquena dels personatges, mentre aquests porten ulleres de sol

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica, únicament es 
centra en combinar imatges del grup tocant en un concert, amb imatges dels integrants 
caminant pels carrers de Londres, en botigues o en el backstage de l’escenari.
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Fitxa d’anàlisi                                                                   
https://goo.gl/dZ2hqR 

-  Nom de la cançó: Take Me Out  

- Nom de l’artista: Franz Ferdinand  

- Estil: Post- punk revival, Garage Rock

- Any: 2004

-  Direcció: Jonas Odell 

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu 

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: majoritàriament plans sencers, amb plans mitjans i algun primer pla.

- Angulació de la càmera: frontals, picats i algun holandès. 

- Moviments de càmera i òptics: moviments òptics de zoom in, i zoom out, juntament amb 
rotacions del angle de la càmera. 

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és molt curta, entre 1 i 3 segons per pla. 
El ritme és, per tant, dinàmic. 

- Signes de puntuació: apareixen únicament talls entre imatges. 

- Composició: les imatges es componen principalment de línies diagonals i verticals que 
dibuixen els grafismes, així com línies corbes.
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- Il·luminació: la dels personatges és més aviat dura. Es marquen molt els seus contorns 
i ombres, ja que són imatges superposades amb ordinador sobre grafismes. 

- Color: en la majoría d’imatges, s’utilitzen colors càlids mesclats amb colors freds, com  
colors grocs vermells i blancs juntament amb grisos, i negres tots ells representats en 
les figures dels grafismes.  

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen hipèrboles, ja que tots els grafismes contenen 
filtres de diferents tipus per ressaltar-ne el contingut, i també personificacions, ja que 
alguns objectes representen moviments humans com passes al terra.

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica, es centra en 
imatges dels components del grup, superposades sobre un seguit de grafismes que 
apareixen al ritme de la música i que inclouen màquines, ninots, i línies diagonals i corbes.
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Fitxa d’anàlisi    
https://goo.gl/ZzPpw8                                                                

-  Nom de la cançó: Banquet 

- Nom de l’artista: Bloc Party 

- Estil: Post- punk revival

- Any: 2005

-  Direcció: Alex Large i Liane Sommers  

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu 

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans mitjans i primers plans. 

- Angulació de la càmera: frontals. 

- Moviments de càmera i òptics: petits desplaçaments als costats de la imatge fets amb 
postproducció, però no hi ha moviment de la càmera. 

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és molt curta, entre 1 i 2 segons per pla. 
El ritme és, per tant, dinàmic. 

- Signes de puntuació: apareixen únicament talls entre imatges. 

- Composició: les imatges contenen aire als costats dels personatges, i poca profunditat 
de camp.
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- Il·luminació: la dels personatges és més aviat dura. Es marquen molt les ombres dels 
seus rostres així com dels plecs de la roba.

- Color: la majoría d’imatges són el blanc i negre, i algunes contenen punts de color i 
filtres. Per tant es combinen colors freds com el gris, el negre, el verd o el blau amb 
càlids com el groc, o el taronja. 

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen hipèrboles, ja que algunes imatges del grup 
tocant es sacsegen cap als costats per donar èmfasi.

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica es centra en 
imatges en blanc i negre del grup tocant en un concert, mesclades amb imatges del públic 
i dels components del grup amb un fons blanc i punts de color. 
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Fitxa d’anàlisi    
https://goo.gl/H54CXL                                                            

-  Nom de la cançó: When The Sun Goes Down

- Nom de l’artista: Arctic Monkeys

- Estil: Post- punk revival, Garage Rock

- Any: 2006

-  Direcció: Paul Fraser 

-  Tipologia de videoclip: narratiu 

Aspectes sintàctics 
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Núm. 
de 
pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

1 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:04 - poca 
profunditat de 
camp


- aire a la dreta 
del 
personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
gris,negre 
i verd

2 pla 
americà

perfil sense 
moviment

00:00:03 - força 
profunditat de 
camp 


- aire a la 
esquerra del 
personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
gris,negre 
i blau

3 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

petit 
moviment 
lateral

00:00:03 - linies corbes 
del cotxe


- força 
profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
negre, gris 
i blanc 
apagat

4 pla sencer i 
pla mitjà

perfil i 
frontal, 
3/4

travelling 
acostant-se 
als 
personatges

00:00:03 - força 
profunditat de 
camp


- aire als 
costats

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
dels 
personatge
s al terra

freds, 
negre, 
gris, verd i 
blanc 
apagat

https://goo.gl/H54CXL
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Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminaci
ó

Colors 

5 pla general nadir sense 
moviment

00:00:03 - força 
profunditat de 
camp


- punt de fuga, 
forat escales


- línies verticals i 
horitzontals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, gris 
i blanc

6 pla sencer perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 


- aire a la dreta 
del personatge


- línies verticals i 
horitzontals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
gris,negre 
i blau

7 pla sencer i 
americà

frontal travelling 
acostant-se 
als 
personatges

00:00:04 - línies 
horitzontals i 
verticals


- poca 
profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
negre, gris 
i verd 

8 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:03 - poca 
profunditat de 
camp


- simetria en les 
posicions dels 
personatges 

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
verd, gris 
taronja i 
blanc

9 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- aire als costats 
del personatge

dura, es 
fan ombres 
a la cara 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, i 
vermell

10 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- aire davant del 
personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, gris 
i blanc

11 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- aire als costats 
del personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
negre, gris 
i blau

12 primer pla escorç sense 
moviment

00:00:02 - poca profunditat 
de camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
negre gris 
i blau
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Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

13 pla general perfil sense 
moviment

00:00:02 - força 
profunditat de 
camp


- línies verticals i 
diagonals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris verd 
i blanc

14 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp 


- aire als costats 
dels 
personatges

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
dels 
personatges

freds i 
càlids, 
negre, 
gris verd 
i blanc

15 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies corbes

- poca 

profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
verd i 
blanc

16 pla sencer perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:03 - força 
profunditat de 
camp


- ínies 
horitzontals i 
diagonals


- aire als costats 
del personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
verd, 
gris, blau 
i blanc

17 pla mitjà i 
americà

perfil i 
frontal, 
3/4

petita 
panoràmica 
seguint 
moviment 
dels 
personatges

00:00:04 - poca 
profunditat de 
camp


- aire als costats 
del personatge

dura, es fan 
ombres a la 
cara del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris,verd 
i blanc

18 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- aire als costats 
del personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris 
blanc i 
verd

19 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- aire als costats 
del personatge

dura, es fan 
ombres a la 
cara del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris i 
vermell

20 pla general frontal moviments 
curts 
laterals de 
la càmara

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- desenfoc

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd 
i vermell
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Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminaci
ó

Colors 

21 pla general frontal moviments 
curts 
laterals de 
la càmera

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- desenfoc

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd i 
vermell

22 pla general frontal moviments 
curts 
laterals de 
la càmera

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- desenfoc

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd i 
vermell

23 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 -  línies corbes

- poca 

profunditat de 
camp

dura, es 
fan ombres 
a la cara 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd i 
vermell

24 pla general frontal moviments 
curts 
laterals de 
la càmera

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- desenfoc

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd i 
vermell

25 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- aire als costats 
del personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, i 
vermell

26 pla americà perfil i 
frontal, 
3/4

petita 
panoràmica 
seguint al 
personatge

00:00:02 - força 
profunditat de 
camp


- aire per davant 
i darrere del 
personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
blau, gris i 
verd 

27 pla general frontal moviments 
curts 
laterals de 
la càmera

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp


- desenfoc

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, i 
càlids 
negre, gris 
i blanc

28 pla general frontal sense 
moviment

00:00:01 - molta 
profunditat de 
camp


- punt de fuga

- línies diagonals 

i verticals 

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds, 
negre gris 
i blau

29 pla general pefil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- línies diagonals 
i verticals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds, 
negre, gris 
i blau 



�76

When The Sun Goes Down - Arctic Monkeys,  2006

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

30 pla general perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:03 - línies 
horitzontals i 
verticals


- aire als costats 
dels 
personatges

dura, les 
ombres del 
personatge 
es projecten 
a la paret

càlids, 
negre, 
marró i 
vermell

31 pla sencer frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals


- aire als costats 
dels 
personatges

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd 
i vermell

32 pla general perfil sense 
moviment

00:00:01 -  línies 
diagonals i 
horitzontals


- aire al darrere 
dels 
personatges

dura, les 
ombres dels 
personatges 
es projecten 
a la paret

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, i 
vermell

33 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:02 - s’aprecien les 
línies corbes 
del rostre del 
personatge

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
verd, 
blanc i 
gris

34 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- aire davant del 
personatge

dura, les 
ombres del 
personatge 
es projecten 
al terra

freds i 
càlids, 
negre, 
marró, 
verd i 
blanc

35 pla americà perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - aire a la 
esquerra del 
personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals

dura, les 
ombres del 
personatge 
es projecten 
a la paret

freds, i 
càlids, 
negre, 
marró, 
verd i 
blanc

36 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- aire davant del 
personatge

dura, les 
ombres del 
personatge 
es projecten 
al terra

freds i 
càlids, 
negre, 
marró, 
verd i 
blanc

37 pla americà perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - aire a la 
esquerra del 
personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals

dura, les 
ombres del 
personatge 
es projecten 
al terra

freds i 
càlids, 
negre, 
marró, 
verd i 
blanc



�77

When The Sun Goes Down - Arctic Monkeys,  2006

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

38 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:01 - línies corbes 
del rostre del 
personatge


- poca 
profunditat de 
camp


- aire a la dreta 
del personatge

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris i 
blanc

39 primer pla escorç sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre i 
la roba dels 
personatges

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd 
i vermell

40 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre i 
la roba dels 
personatges

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd 
i vermell

41 pla mitjà frontal travelling 
enrere 
seguint el 
personatge

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 


- aire als costats 
del personatge

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre i 
la roba del 
personatge

freds i 
càlids, 
verd, 
marró 
blanc 

42 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- aire davant del 
personatge

dura, les 
ombres del 
personatge 
es projecten 
al terra

freds i 
càlids, 
negre, 
marró, 
verd i 
blanc

43 pla general perfil sense 
moviment

00:00:01 - aire als costats 
del personatge


- línies corbes i 
verticals

dura, les 
ombres del 
personatge 
es projecten 
al terra

freds, i 
càlids, 
negre, 
marró, 
verd i 
blanc

44 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- aire al davant 
del personatge

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
marró, i 
blanc
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Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

45 pla general perfil sense 
moviment

00:00:01 - línies verticals i 
horitzontals


- aire als costats 
del personatge 


- simetria entre 
el personatge i 
l’escenari

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, 
verd, i 
vermell

46 pla sencer picat sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre i 
la roba dels 
personatges

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, i 
verd

47 pla general dorsal sense 
moviment

00:00:02 - aire a la dreta 
del personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, i 
marró

48 pla sencer frontal sense 
moviment

00:00:02 - aire als costats 
del personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals


- simetria entre 
el personatge i 
l’escenari

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
blau, 
marró, 
negre, 
verd i 
blanc

49 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire als costats 
del personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals


- simetria entre 
el personatge i 
l’escenari

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
blau, 
verd gris 
negre i 
blanc

50 pla general  perfil petit 
travelling 
endavant

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals


- força 
profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds, i 
càlids, 
negre, 
gris i 
blau 

51 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- aire al davant 
del personatge

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
marró, i 
blanc
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Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

52 pla americà dorsal sense 
moviment

00:00:01 - aire als costats 
del personatge


dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
en l’escenari

freds i 
càlids, 
negre, 
groc, 
taronja

53 pla mitjà escorç sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- línies 
horitzontals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
groc i 
taronja

54 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 - simetria entre 
els ulls i el nas 
del personatge

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre

freds i 
càlids, 
negre, 
blau i 
blanc

55 pla sencer perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals i 
horitzontals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
blau, 
vermell, 
gris i 
blanc

56 pla sencer frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire als costats 
del personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals


- simetria entre 
el personatge i 
l’escenari

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
blau, 
verd, gris 
negre i 
blanc

57 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds, i 
càlids, 
negre, 
blanc i 
blau 

58 pla sencer frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire als costats 
dels 
personatges


- línies 
horitzontals i 
verticals


- simetria entre 
el personatge i 
l’escenari

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
blau, 
verd, gris 
negre i 
blanc.
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Tipus de 
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59 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
blau i 
blanc

60 pla americà frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire a la dreta 
del personatge


- línies verticals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge 
a la paret

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
blanc

61 pla detall frontal moviment 
cap a baix

00:00:01 - línies corbes, 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
gris

62 pla detall frontal sense 
moviment

00:00:01 - línies verticals i 
horitzontals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell, 
blanc

63 pla general dorsal i 
perfil, 3/4

sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 


- línies 
horitzontals i 
diagonals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
blau, 
verd, 
marró, 
negre i 
blanc

64 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds, i 
càlids, 
negre, 
blanc i 
blau 

65 pla americà perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - aire als costats 
del personatge


- línies verticals 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
a la paret

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
blanc

66 pla americà frontal panoràmica 
a l’esquerra 
del 
personatge

00:00:02 - simetria entre 
el personatge i 
la paret


- línies 
horitzontals i 
verticals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
verd, gris 
i blanc.
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When The Sun Goes Down - Arctic Monkeys,  2006

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

67 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- línies verticals i 
horitzontals


suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
blanc

68 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire als costats 
del personatge


- simetria entre 
el personatge i 
la paret


- línies verticals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
blanc

69 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire als costats 
del personatge


- simetria entre 
el personatge i 
el fons

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
blanc i 
verd

70 pla americà perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals i 
horitzontals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell, i 
blanc

71 primer pla perfil i  
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
blanc i 
verd

72 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds, i 
càlids, 
negre, 
blanc i 
vermell

73 pla americà perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals i 
horitzontals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
blanc

74 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
blanc i 
verd
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When The Sun Goes Down - Arctic Monkeys,  2006

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

75 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades

freds i 
càlids, 
negre, 
blau i 
vermell

76 pla mitjà perfil moviment 
de la 
càmera a 
banda i 
banda 
seguint 
acció

00:00:03 - poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen
els contorns 
del 
personatge 
amb el fons

freds i 
càlids, 
negre, 
groc i 
blanc

77 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris i 
groc

78 pla mitjà perfil moviment 
de la 
càmera a 
banda i 
banda 
seguint 
acció

00:00:03 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

freds i 
càlids, 
negre, 
groc i 
blanc

79 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 


- línies 
horitzontals i 
diagonals

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre 
gris i 
groc

80 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:02 - poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge

freds, i 
càlids, 
negre, 
blanc i 
groc

81 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

moviment 
de la 
càmera a 
banda i 
banda 
seguint 
acció

00:00:03 - línies 
horitzontals i 
verticals 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
blanc

82 pla sencer frontal sense 
moviment

00:00:02 - simetria entre 
el personatge i 
el fons


- línies corbes 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris i 
blanc
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When The Sun Goes Down - Arctic Monkeys,  2006

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

83 pla mitjà perfil panoràmica 
de la 
càmera 
seguint 
l’acció dels 
personatges

00:00:03 - poca 
profunditat de 
camp


- línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge i 
les ombres 

freds i 
càlids, 
negre, 
verd, 
marró i 
blanc

84 pla mitjà perfil i 
picat

sense 
moviment

00:00:03 - poca 
profunditat de 
camp


- línies 
horitzontals i 
verticals

suau, no 
s’aprecien 
ombres 
marcades 

freds i 
càlids, 
negre, 
blanc, 
marró i 
verd

85 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris i 
groc

86 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

petit 
travelling 
seguint els 
passos dels 
personatges

00:00:03 - poca 
profunditat de 
camp 


- línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre i 
la roba dels 
personatges

freds i 
càlids, 
marró, 
vermell i 
blanc

87 pla mitjà i 
primer pla

frontal travelling 
acostant-se 
al 
personatge

00:00:04 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre 
gris i 
groc

88 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:04 - poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge

freds, i 
càlids, 
negre, 
vermell i 
groc

89 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:03 - línies corbes 
del rostre

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris i 
blanc

90 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:04 - simetria entre 
el personatge i 
el fons


- línies verticals i 
horitzontals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
negre, 
gris, verd 
i blau



- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és molt curta, entre 1 i 4 segons per pla. 
El ritme és, per tant, dinàmic. 

- Signes de puntuació: apareixen talls, desenfocats i escombrats entre plans.  

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen el·lipsis temporals, ja que el personatge 
principalment apareix en diferents escenaris que es van intercal·lant avançant en el 
temps. 

Elements Narratius 

-  Temàtica: la tristesa d’una prostituta que vol deixar de ser-ho

- Argument: la història es centra en una noia que és prostituta, i que està controlada per 
un home que s’encarrega de protegir-la i cobrar part dels seus guanys. La noia però, 
intenta allunyar-se de l’home i la professió fent d’ajudant d’un mag, però l’home ho 
descobreix i la torna a fer treballar de prostituta.

- Espai: apareixen diversos espais, principalment el carrer d’una ciutat, la habitació d’un 
hotel, i l’estudi d’un mag. En el cas del carrer, és un espai exterior, urbà i obert. Sembla 
que fa referència a una ciutat del nord d’Anglaterra i el personatge s’hi relaciona d’una 
manera íntima i social, ja que per ella és la seva condemna, i a la vegada on es 
relaciona amb els clients. Pel que fa a l’habitació d’hotel, és un espai interior i tancat, i 
la noia s’hi relaciona d’una manera íntima, ja que és on treballa i on discuteix amb 
l’home que la controla. Finalment, l’habitació del mag també és un espai interior i 
tancat, amb el qual la noia s’hi relaciona socialment, ja que es on coneix i parla amb el 
mag. 
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- Temps: la història es situa en un temps actual, que transcorre en un període de dies, ja 
que les imatges mostren al principi com la noia es controlada i busca clients, i com de 
cop un dia troba a un mag i hi comença a tenir relació. A més a més, en algunes 
imatges es de dia i en altres es de nit. Pel que fa a la linealitat, és un relat lineal, ja que 
els fets es succeeixen de manera cronològica. 

- Personatges: apareixen tres personatges principals la noia, l’home que la controla, i el 
mag. La noia té el rol de protagonista, l’home d’antagonista, i el mag de secundari.      
Pel que fa a la seva forma, els tres són personatges humans i  són actors. Tot i això, 
també apareixen alguns dels integrants del grup musical en algunes ocasions però 
sense un rol destacat en la història.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/Enonqz 

- Nom de la cançó: Goden Skans

- Nom de l’artista: Klaxons

- Estil: Post- punk revival

- Any: 2007

- Direcció: Saam Farahmand

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu  

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans mitjans, primers plans i alguns plans sencers.

- Angulació de la càmera: frontal, perfil i dorsal

- Moviments de càmera i òptics: no s’aprecien moviments de càmera. 

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és en general llarga, d’entre 2 i 4 
segons per pla. El ritme és, per tant, dinàmic.

- Signes de puntuació: apareixen principalment talls, juntament amb algunes fosses a 
blanc que es fan a partir centelleig del foc.

- Composició: les imatges es componen principalment de línies horitzontals i diagonals i 
poca profunditat de camp. 
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- Il·luminació: s’utilitza una il·luminació dura que destaca les ombres del cos i el rostre 
dels personatges, així com el seu contorn amb el fons.

- Color: es combinen moments de colors càlids i freds. Així apareixen el blanc i el negre 
en el fons de la imatge i la pell dels personatges, juntament amb el verd, el blau, el 
vermell i el groc dels llaços que envolten als personatges.

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen hipèrboles, ja que les imatges guanyen 
espectacularitat, quan els personatges tiren pols que es converteix en llum a través 
d’un efecte. També apareix un efecte de càmera lenta que permet veure les 
expressions i moviments dels personatges.

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica es centra en 
imatges dels components del grup l sobre un fons negre amb aigua al terra, i uns llaços de 
colors que els hi envolten el cos. Els personatges agafen unes barres de ferro i trenquen 
una figura geomètrica mentre salten, i el cantant canta a la càmera en alguns moments.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/ALgjYW 

- Nom de la cançó: The Age Of The Understatement

- Nom de l’artista: The Last Shadow Puppets

- Estil: Pop barroc

- Any: 2008

- Direcció: Romain Gavras 

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu  

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans generals i plans mitjans.

- Angulació de la càmera: picats i frontals

- Moviments de càmera i òptics: travellings frontals seguint les passes dels personatges, 
així com petites panoràmiques dels soldats cantant. També apareix un zoom in al inici, 
acostant-se als personatges.

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és en general no massa llarga, d’entre 2 
i 6 segons per pla. El ritme és, per tant, dinàmic.

- Signes de puntuació: apareixen únicament talls entre imatges. 

- Composició: les imatges es componen principalment de línies horitzontals i corbes, així 
com força profunditat de camp.
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- Il·luminació: s’utilitza una il·luminació suau, en que no es destaquen gaire les ombres 
dels personatges i els contorns.

- Color: es combinen moments de colors càlids i freds. Així apareixen el blanc de la neu, 
el gris i el marró de les jaquetes i els tancs, juntament amb el vermell, el groc i el blau 
dels rètols dels establiments i de la pista de patinatge.

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen el·lipsis temporals en els moments en que 
apareix la noia patinant, i el sacerdot ortodox resant, ja que les accions avancen sense 
que se’n mostri la seva totalitat.

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica es centra en 
imatges dels components del grup cantant a la càmera, mentre van per diferents llocs de 
Rússia. Apareixen sobre d’uns tancs, així com en parades de metro, dins d’un cotxe o en 
monuments importants. Aquestes imatges s’intercalen amb altres d’una noia patinant 
sobre gel, així com un cor de soldats i un sacerdot ortodox resant.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/2dZ1zN 

- Nom de la cançó: Fire

- Nom de l’artista: Kasabian

- Estil: Post- punk revival

- Any: 2009

- Direcció: Andrew Whiston 

- Tipologia de videoclip: descriptiu narratiu 

Aspectes sintàctics 
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Fire - Kasabian,  2009

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

1 pla sencer perfil sense 
moviment

00:00:04 - força 
profunditat de 
camp


- línies verticals 
i horitzontals

dura, 
s’aprecia 
l’ombra del 
personatge 
al terra i el 
seu contorn

càlids i 
freds, 
groc, blau, 
gris i 
negre

2 primer pla dorsal sense 
moviment

00:00:03 - aire a la dreta 
del 
personatge 

dura, 
s’aprecia 
l’ombra i el 
reflex del 
rostre del 
personatge 
en un 
cristall

càlids i 
freds, 
groc, 
vermell i 
negre

3 primer pla perfil moviment 
seguint la 
ma del 
personatge 
fins a la 
cara

00:00:04 - línies corbes i 
diagonals


- poca 
profunditat de 
camp 

dura, el 
contorn del 
personatge 
es marca 
amb el fons

càlids, i 
freds, groc 
i negre 

https://goo.gl/2dZ1zN
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Fire - Kasabian,  2009

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

4 primer pla dorsal sense 
moviment

00:00:03 - aire a la dreta 
del 
personatge 

dura, 
s’aprecia 
l’ombra i el 
reflex del 
rostre del 
personatge 
en un 
cristall

càlids i 
freds, 
groc, 
vermell i 
negre

5 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:02 - aire a la dreta 
del 
personatge 


- línies verticals 
i horitzontals 

dura, 
s’aprecien 
ombres en 
el rostre del 
personatge 

càlids i 
freds, 
groc, 
vermell, 
blau i 
negre.

6 primer pla sense 
moviment

00:00:04 - línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
veuen les 
ombres que 
generen els 
papers 
entre si

càlids, i 
freds, groc 
i negre 

7 primer pla escorç sense 
moviment

00:00:08 - poca 
profunditat de 
camp 

dura, 
s’aprecia 
l’ombra i el 
reflex del 
rostre del 
personatge 
en un 
cristall

càlids i 
freds, groc 
i negre 

8 pla sencer perfil travelling 
lateral 
seguint al 
personatge

00:00:03 - força 
profunditat de 
camp


- línies verticals 
i horitzontals

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
groc, 
negre, 
marró i 
blau

9 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies 
diagonals i 
horitzontals 

dura, es 
veuen 
reflexos al 
vidre i 
ombres al 
rostre del 
personatge

càlids i 
freds, 
groc, 
negre, i 
vermell 

10 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - línies corbes 
del rostre i 
dels ulls 

dura, es 
distingeixen 
algunes 
ombres al 
rostre

càlids i 
freds, 
marró, 
blanc i 
negre
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Fire - Kasabian,  2009

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

11 Primer pla escorç sense 
moviment

00:00:07 - aire a la dreta 
del 
personatge 

dura, 
s’aprecia 
l’ombra i el 
reflex del 
rostre del 
personatge 
en un 
cristall

càlids i 
freds, 
groc, 
vermell i 
negre

12 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:02 - aire a la 
esquerra del 
personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals

dura, 
s’aprecia el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, groc 
i negre 

13 pla general perfil travelling 
lateral 
seguint al 
personatge

00:00:04 - línies 
horitzontals i 
verticals


- força 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
ombres al 
terra del 
personatge i 
els edificis

càlids, i 
freds, groc 
negre i 
vermell

14 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:04 - poca 
profunditat de 
camp


- aire als 
costats del 
personatge

dura, 
s’aprecien 
ombres en 
el rostre del 
persoantge 

càlids i 
freds, groc 
i negre 

15 pla mitjà perfil travelling 
lateral 
seguint al 
personatge

00:00:04 - poca 
profunditat de 
camp


- línies verticals 
i horitzontals

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
groc, 
negre, i 
vermell 

16 pla sencer perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies 
diagonals i 
horitzontals 


- força 
profunditat de 
camp

dura, 
s’aprecia el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, 
groc, i 
negre, 

17 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:03 - línies verticals 
i corbes


- poca 
profunditat de 
camp 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
marró, 
groc i 
negre

18 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire als 
costats del 
personatge


- poca 
profunditat de 
camp

dura,  es 
distingeixen  
ombres a la 
roba del 
personatge 

càlids i 
freds, 
marró, 
groc, i 
blanc
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Fire - Kasabian,  2009

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

19 pla general dorsal sense 
moviment

00:00:02 - aire a la 
esquerra del 
personatge


- força 
profunditat de 
camp 


- línies 
horitzontals

dura, es 
distingeixen 
ombres a la 
roba del 
personatge

càlids i 
freds, 
marró, 
groc i 
vermell

20 primer pla frontal petit zoom 
in al rostre 
del 
personatge

00:00:01 - poca 
profunditat de 
camp


- línies corbes 
del rostre

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
en el rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, groc 
i negre 

21 pla general picat sense 
moviment

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
diagonals


- força 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge i 
les ombres 
dels edificis

càlids, i 
freds, groc 
negre, 
vermell i 
verd

22 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:02 - força 
profunditat de 
camp 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

23 pla general picat sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i horitzontals

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

24 pla sencer picat sense 
moviment

00:00:02 - línies 
diagonals i 
horitzontals 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

25 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i corbes


- aire a la dreta 
del 
personatge

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

26 pla general picat sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i horitzontals 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris 
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27 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:01 - aire als 
costats del 
personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

28 pla general picat sense 
moviment 

00:00:01 - línies verticals 
i horitzontals.


suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris 

29 pla detall frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
corbes 

dura, es 
distingeix el 
contorn de 
la ma del 
personatge 
amb el fons

càlids, i 
freds, groc 
negre, 
vermell i 
groc

30 pla general picat sense 
moviment

00:00:03 - aire a la 
esquerra del 
personatge 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

31 pla general picat sense 
moviment

00:00:04 - línies verticals 
i horitzontals

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

32 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies 
diagonals i 
horitzontals 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

33 pla sencer perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i corbes


- aire a 
l’esquerra del 
personatge

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
gris

34 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:20 - aire a 
l’esquerra del 
personatge

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
marró
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35 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:02 - aire a 
l’esquerra del 
personatge


- línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
gris 

36 primer pla frontal sense 
moviment 

00:00:06 - aire a 
l’esquerra del 
personatge 


dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
marró 

37 pla sencer perfil sense 
moviment

00:00:02 - aire a 
l’esquerra del 
personatge 


- línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

càlids, i 
freds, groc 
negre, i 
gris 

38 primer pla picat sense 
moviment

00:00:02 - línies corbes 
del rostre del 
personatge 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
negre, 
blanc i 
gris 

39 pla general frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i diagonals 

dura, es 
projecten 
les ombres 
de les 
guitarres

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
gris

40 pla general frontal petit 
moviment 
lateral 
seguint les 
cames dels 
personatges 

00:00:02 - línies verticals 
i horitzontals 

dura, es 
distingeix el 
contorn 
dels 
personatges 
amb el fons

càlids i 
freds, 
groc, i 
negre 

41 pla sencer perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i corbes


- aire a 
l’esquerra del 
personatge

dura, es 
distingeix el 
contorn de 
la ma del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
gris

42 pica sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals 
verticals i 
diagonals


- força 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels cotxes 
i les cases 
al terra 

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
marró
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43 pla general frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels edificis

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
gris 

44 pla general picat sense 
moviment 

00:00:05 - aire a la dreta 
del 
personatge 


suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris

44 pla general picat sense 
moviment

00:00:04 - línies 
horitzontals i 
verticals

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids, i 
freds, 
blanc, 
negre i 
gris 

45 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
negre, 
blanc i 
gris 

46 pla general picat sense 
moviment

00:00:04 - línies verticals 
i diagonals 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
negre, 
blanc i 
gris 

47 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i horitzontals 

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
negre, 
blanc i 
gris 

48 pla general picat sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i corbes


suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
negre, 
blanc i 
gris 

49 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals 
verticals i 
diagonals


- força 
profunditat de 
camp

suau, el 
personatge 
no projecta 
ombres 

càlids i 
freds, 
negre, 
blanc, i 
gris 
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50 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, blau 
verd i 
blanc 

51 pla general picat sense 
moviment 

00:00:02 - línies 
horitzontals, 
verticals  i 
corbes 


dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, blau 
verd i 
blanc 

52 pla general frontal sense 
moviment

00:00:06 - línies 
horitzontals i 
verticals


- aire als 
costats dels 
personatges

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels 
personatges 
al terra 

càlids, i 
freds, 
groc, 
marró, 
vermell i 
negre 

53 pla sencer frontal travelling 
enrere 
seguint les 
passes del 
personatge

00:00:03 - línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels 
personatges 
al terra

càlids i 
freds, 
groc, 
marró, 
vermell i 
negre 

54 pla general frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i diagonals 


- simetria entre 
la porta i les 
parets 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels 
personatges 
al terra

càlids i 
freds, 
groc, 
marró, 
vermell i 
negre

55 pla general frontal travelling 
seguint les 
passes del 
personatge 

00:00:02 - línies verticals 
i horitzontals 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del cotxe 

càlids i 
freds, 
marró, 
groc i 
negre 

56 pla mitjà perfil panoràmica 
seguint al 
personatge

00:00:03 - línies verticals 
i corbes


dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del cotxe 

càlids i 
freds, 
marró, 
groc i 
negre 

57 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals 
verticals i 
diagonals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels rostres 
dels 
personatges 

càlids i 
freds, 
marró, 
blanc i 
negre 
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58 pla sencer frontal travelling 
enrere 
seguint les 
passes del 
personatge

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
verticals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge 
al terra

càlids i 
freds, 
marró, 
groc i 
negre 

59 primer pla frontal sense 
moviment 

00:00:03 - línies corbes 
del rostre del 
personatge 


dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, 
negre, 
groc i 
marró

60 pla mitjà frontal sense 
moviment

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
verticals


- aire a la dreta 
dels 
personatges 

dura, es 
distingeixen
els contorns 
dels 
personatges  
amb el fons

càlids, i 
freds, 
groc, 
blanc i 
vermell 

61 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies corbes 
del rostre del 
personatge 


- aire als 
costats del 
personatge 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge 
al cristall

càlids i 
freds, 
groc, i 
negre 

62 pla general frontal sense 
moviment

00:00:03 - línies verticals 
i horitzontals 


- força 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels 
personatges 
i el cotxe al 
terra

càlids i 
freds, 
groc, 
marró, 
vermell i 
negre

63 pla mitjà dorsal sense 
moviment

00:00:02 - línies verticals 
i horitzontals


- força 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels cotxes 

càlids i 
freds, 
blanc, 
negre i 
vermell 

64 primer pla contrapicat sense 
moviment

00:00:02 - línies corbes i 
diagonals 


dura, es 
distingeixen 
les ombres 
de la roba 
del 
personatge

càlids i 
freds, gris, 
vermell 
negre i 
groc
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65 pla mitjà perfil panoràmica 
seguint al 
personatge

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, blau 
vemell i 
blanc 

66 pla mitjà frontal sense 
moviment 

00:00:01 - aire als 
costats del 
personatge


- poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, 
vermell, 
blau, groc 
i negre 

67 pla general dorsal i 
perfil, 3/4

sense 
moviment

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
verticals del 
cotxe 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del cotxe i 
el contorn 
del 
personatge

càlids, i 
freds, 
groc, 
blanc, 
vermell i 
blau

68 pla general frontal sense 
moviment 

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
verticals


- força 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
amb el fons 

càlids i 
freds, 
groc, 
vermell, i 
negre 

69 pla sencer perfil sense 
moviment

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
verticals del 
cotxe 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del cotxe i 
el contorn 
del 
personatge 

càlids i 
freds, 
groc, 
blanc, 
vermell i 
blau 

70 pla mitjà dorsal sense 
moviment 

00:00:01 - línies verticals 
i horitzontals 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, 
marró, 
negre, i 
groc 

71 pla americà frontal sense 
moviment

00:00:01 - línies verticals 
i corbes


- aire a la dreta 
del 
personatge 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge

càlids i 
freds, 
marró, 
groc, 
negre i 
vermell

72 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
verticals del 
cotxe 

dura, es 
distingeixen 
els contorns 
dels 
personatges

càlids i 
freds, 
groc, i 
negre 
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73 pla sencer perfil panoràmica 
seguint al 
personatge 

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
verticals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge 
al terra 

càlids i 
freds, 
groc, 
vermell i 
negre 

73 pla sencer perfil sense 
moviment 

00:00:01 - força 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
de la roba 
del 
personatge, 
i el contorn 
d’un altre 

càlids i 
freds, 
negre, 
vermell, i 
groc 

74 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:01 - línies 
horitzontals i 
corbes 


- poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge 

càlids, i 
freds, 
vermell, 
groc i 
negre 

75 primer pla frontal sense 
moviment 

00:00:01 - línies corbes 
del rostre 


- poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
ombres del 
rostre del 
personatge

càlids i 
freds, 
groc, 
marró i 
negre 

76 pla sencer perfil sense 
moviment

00:00:01 - força 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
de la roba 
del 
personatge i 
el contorn 
d’un altre 

càlids i 
freds, 
negre, 
vermell i 
groc 

77 primer pla perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment 

00:00:01 - línies  corbes 
del rostre del 
personatge 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge

càlids i 
freds, 
marró, 
negre, i 
groc 

78 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:03 - poca 
profunditat de 
camp 


- aire a la 
esquerra del 
personatge 

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
vermell 
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79 pla mitjà perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del 
personatge

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
marró 

80 primer pla frontal sense 
moviment 

00:00:05 - poca 
profunditat de 
camp 


- línies 
horitzontals 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
de la roba 
del 
personatge, 
i el contorn

càlids i 
freds, 
negre, 
vermell, i 
groc 

81 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

zoom in de 
la càmera 
cap al rostre 
del 
personatge

00:00:05 - línies 
horitzontals i 
verticals 


- poca 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge 

càlids, i 
freds, 
vermell, 
groc i 
negre 

82 pla americà dorsal sense 
moviment 

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeixen 
ombres del 
personatge 

càlids i 
freds, 
groc, 
marró, 
vermell  i 
negre 

83 pla general frontal sense 
moviment

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
de la paret 

càlids i 
freds, 
negre, i 
groc 

84 pla detall picat sense 
moviment 

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
dels papers 
al terra 

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
gris 

85 primer pla frontal sense 
moviment

00:00:04 - poca 
profunditat de 
camp 


- aire a la 
esquerra del 
personatge 

dura, es 
distingeixen 
les ombres 
del rostre 
del 
personatge 

càlids i 
freds, 
groc, i 
negre 

86 pla general dorsal sense 
moviment 

00:00:04 - línies 
horitzontals i 
verticals 


dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 
en el fons 

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
gris 



- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és en general no massa llarga, d’entre 2 
i 5 segons per pla. El ritme és, per tant, dinàmic.

- Signes de puntuació: apareixen únicament talls entre imatges. 
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87 primer pla perfil sense 
moviment

00:00:02 - línies corbes 
del rostre 


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
rostre del 
personatge 
amb el fons

càlids i 
freds, 
groc, 
negre i 
marró 

88 pla sencer perfil i 
dorsal, 
3/4 

sense 
moviment 

00:00:02 - línies  
horitzontals i 
verticals 


dura, es 
distingeixen 
les ombres 
de la roba 
del 
personatge, 
i el contorn

càlids i 
freds, 
negre, 
marró i 
groc 

89 pla sencer perfil travelling 
lateral 
seguint al 
personatge 

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals 


- força 
profunditat de 
camp 

dura, es 
distingeixen  
els contorns 
del 
personatge 
amb el fons 

càlids, i 
freds, 
marró, 
groc i 
negre 

90 pla americà 
i pla mitjà

frontal sense 
moviment 

00:00:02 - línies 
horitzontals i 
verticals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, es 
distingeix el 
contorn del 
personatge 

càlids i 
freds, 
groc, 
vermell, 
gris i  
negre 



Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen el·lipsis temporals, ja que els personatges 
veuen interrompudes les seves accions les quals, posteriorment, tornen a aparèixer en 
un punt més avançat. També apareixen metàfores, ja que les guitarres són utilitzades 
com a armes que disparen, i el contingut del banc en comptes de ser diners són 
partitures de música.

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia descriptiu narratiu, es combinen imatges de la narració, 
amb imatges del cantant del grup cantant la cançó. 


-  Temàtica: la frustració d’uns personatges que volen robar el que sembla un banc, però 
són descoberts.

- Argument: la història es centra en uns personatges (els membres del grup), que volen 
atracar el que sembla ser un banc. Mitjançant metàfores, com guitarres que simulen 
armes, o partitures que simulen els diners del banc, la història es va desenvolupant fins 
que, mentre están fent l’atracament, entren uns policies i els personatges es veuen 
obligats a escapar-se. Finalment, després d’un tiroteig amb els policies, llencen la 
bossa amb les partitures i es rendeixen.

- Espai: apareixen dos espais, el carrer del que sembla un poble del desert, i l’interior del 
que sembla ser un banc. En el cas del carrer, és un espai exterior, urbà i obert. Sembla 
que fa referència a un poble del sud dels Estats Units, i els personatges s’hi relacionen 
d’una manera pública, ja que hi caminen com si fossin un vianant més, però realment 
estan escollint el millor moment per entrar a robar al banc. Pel que fa al banc, es un 
espai interior i tancat, i simula el que sembla ser un banc on hi han diners, però 
realment és un banc on hi han partitures de música. Els personatges s’hi relacionen 
d’una manera pública. 
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- Temps: la història es situa en un temps actual, que transcorre en un període de minuts,  
ja que tota la narració té lloc durant el mateix dia però en diferents minuts. Pel que fa a 
la linealitat, és tracta d’un relat no lineal, ja que es trenca l’ordre cronològic dels 
successos a partir d’una prefiguració o foreshadowing. D’aquesta manera, els fets es 
situen en un futur possible del temps present, ja que finalment es revela que tot el que 
ha passat ha sigut nomès una suposició del que pot passar, però realment el 
personatge encara no ha entrat al banc per atracar-lo.

- Personatges: apareixen cinc personatges en la narració. Quatre d’ells són els membres 
del grup, els quals volen atracar el banc, tres entren dins d’el banc i un altre vigila des 
del carrer. El cinquè personatge és el que s’encarrega de conduir la camioneta per fugir 
i no és cap dels membres del grup. Els quatre membres del grup tenen el rol de 
protagonistes, i el conductor té el rol de secundari. Com a antagonistes actuarien, en 
aquest cas, els policies que els hi disparen. Pel que fa a la seva forma, tots són 
personatges humans i reals.  
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/LzaRyH  

- Nom de la cançó: Bubbles

- Nom de l’artista: Biffy Clyro 

- Estil: Britpop

- Any: 2010

- Direcció: Simon Neil

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu  

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans generals, plans mitjans i primers plans

- Angulació de la càmera: frontal i perfil

- Moviments de càmera i òptics: no apareixen moviments de càmera, encara que les 
imatges si que es mouen lleugerament cap als costats, i a dalt i abaix a partir de la 
postproducció i com a part d’un efecte d’imatge de càmera antiga.

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és en general no massa llarga, d’entre 1 
i 4 segons per pla. El ritme és, per tant, dinàmic.

- Signes de puntuació: apareixen talls entre imatges, i algunes fosses a blanc jugant amb 
la llum de l’escenari. 
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- Composició: les imatges amb plans curts tenen poca profunditat de camp, i els plans 
generals, per contra, en tenen força. 

- Il·luminació: s’utilitza una il·luminació dura, ja que es fan ombres a tot l’escenari dels 
personatges i l’equip de so, així com en els rostres d’aquests. 

- Color: es combinen moments de colors càlids i freds. Així apareixen principalment el 
color groc, el blanc , el negre i en algun moment el vermell.

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareix una hipèrbole, ja que totes les imatges tenen un 
filtre que simula l’enregistrament d’una càmera antiga de cine. 

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica es centra en 
imatges dels components del grup tocant i cantant a la càmera des del que sembla un 
plató.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/MNmdGY 

- Nom de la cançó: If You Wanna

- Nom de l’artista: The Vaccines 

- Estil: Garage rock, Post- punk revival

- Any: 2011

- Direcció: Douglas Hart 

-  Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu  

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans generals i primers plans

- Angulació de la càmera: frontal i perfil

- Moviments de càmera i òptics: petits moviments laterals de càmera enfocant els 
components del grup. 

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és en general no massa llarga, d’entre 1 
i 4 segons per pla. El ritme és, per tant, dinàmic.

- Signes de puntuació: apareixen únicament talls entre imatges. 

- Composició: les imatges amb plans curts tenen poca profunditat de camp, i els plans 
generals deixen molt aire per sobre dels components del grup. 
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- Il·luminació: s’utilitza una il·luminació dura, ja que es fan ombres a tot l’escenari dels 
personatges i l’equip de so, així com en els rostres d’aquests. 

- Color: es combinen moments de colors càlids i freds a través dels focus de l’escenari, 
que il·luminen amb colors com groc, vermell i blau de manera uniforme.

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: la il·luminació uniforme amb colors funciona com a 
hipèrbole, ja que intenta fer les imatges més cridaneres i atractives. 

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica es centra en 
imatges dels components del grup tocant i cantant a la càmera des del que sembla un 
escenari.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/mWVsMg  

- Nom de la cançó: R U Mine?

- Nom de l’artista: Arctic Monkeys

- Estil: Post- punk revival, Garage rock

- Any: 2012

- Direcció: Aaron Brown 

- Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu 

Aspectes sintàctics 
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R U Mine? - Arctic Monkeys  2012

Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

1 pla mitjà frontal i 
picat

sense 
moviment

00:00:05 - línies 
diagonals, 
verticals i 
horitzontals

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
dels plecs 
de la roba i 
el rostre

freds i 
càlids, 
blanc, 
negre i 
gris

2 pla mità frontal panoràmica 
de la 
càmera de 
180 graus

00:00:13 - força 
profunditat de 
camp 


- aire als 
costats del 
personatge

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
del rostre i 
el contorn 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
blanc, 
negre i 
gris

3 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

moviment 
lateral  de la 
càmera

00:00:05 - línies 
diagonals, 
verticals i 
horitzontals

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
dels plecs 
de la roba i 
el rostre

freds i 
càlids, 
blanc, 
negre i 
gris

https://goo.gl/mWVsMg


Aspectes sintàctics

- Ritme i durada dels plans: gran part del videoclip es un pla seqüència, i els plans 
restants tenen una durada d’entre 2 i 5 segons. El ritme és dinàmic, ja que tot i no 
haver-hi talls, si que hi ha canvis de pla a partir dels moviments de càmera dels 
personatges.

- Signes de puntuació: s’aprecien únicament alguns talls entre els plans inicials i finals i 
el pla seqüència.

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareix una hipèrbole, ja que les imatges tenen un filtre 
que simula un enregistrament amb cinta de vídeo en mal estat, dotant-les d’una major 
particularitat i seguint amb l’estètica del grup i la cançó.
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Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

4 pla mitjà, 
primer pla i 
pla sencer 

frontal, 
picat i 
dorsal

moviments 
panoràmics 
de la 
càmera, i 
travelling 
seguint al 
personatge i 
rodejant al 
grup tocant

00:03:20 - línies 
diagonals, 
verticals i 
horitzontals


- poca 
profunditat de 
camp

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
dels plecs 
de la roba i 
el rostre

freds i 
càlids, 
blanc, 
negre i 
gris

5 pla mitjà perfil i 
frontal, 
3/4

sense 
moviment

00:00:02 - força 
profunditat de 
camp 


- aire als 
costats del 
personatge

dura, 
s’aprecien 
les ombres 
del rostre i 
el contorn 
del 
personatge

freds i 
càlids, 
blanc, 
negre i 
gris



Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/QmTrVE 

- Nom de la cançó: Do I Wanna Know?

- Nom de l’artista: Arctic Monkeys

- Estil: Post- punk revival, Garage rock

- Any: 2013

- Direcció: David Wilson 

- Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu 

Aspectes sintàctics 

- Ritme i durada dels plans: es tracta d’un pla seqüència. El ritme és dinàmic, ja que tot i 
no haver-hi talls, si que hi ha canvis ràpids de pla a partir dels moviments de càmera. 

- Signes de puntuació: al ser un pla seqüència no s’aprecien signes de puntuació.
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Núm. 
de pla

Tipus de 
pla 

Angulaci
ó de la 
càmera 

Moviments 
de càmera 

Durada Composició Il·luminació Colors 

1 pla mitjà, 
primer pla i 
pla general

frontal, 
perfil, 
picat 

moviments 
de la 
càmera 
seguint les 
accions de 
les 
animacions

00:03:17 - línies 
diagonals, 
verticals 
horitzontals i 
corbes

dura, es 
distingeixen 
els contorns 
de les 
animacions 
en el fons 
negre

freds i 
càlids, 
blanc, 
negre, 
groc, blau, 
vermell i 
verd

https://goo.gl/QmTrVE


Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen hipèrboles, ja que les animacions que 
apareixen són molt exagerades i exuberants, amb molt volum i expressions 
pertorbadores. També apareixen hipèrbatons, ja que en alguns moments s’altera l’ordre 
lògic de les imatges com es el cas d’un personatge que condueix per sobre del cos 
d’una àguila o de una dona. 

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica es centra, al 
inici, en animacions on apareixen línies que adquireixen formes adaptant-se al ritme de la 
música i a la quantitat d’instruments. Al final del videoclip, apareixen animacions de 
diferents personatges i vehicles que semblen competir en una carrera, i una dona que 
agita la bandera d’inici.
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Fitxa d’anàlisi
https://goo.gl/BAUdZB 

- Nom de la cançó: Zombie

- Nom de l’artista: Jamie T

- Estil: Post- punk revival

- Any: 2014

- Direcció: James Slater 

- Tipologia de videoclip: anarratiu descriptiu  

Aspectes sintàctics

- Tipus de plans: plans mitjans, primers plans, i plans sencers.

- Angulació de la càmera: frontal, contrapicada i picada.

- Moviments de càmera i òptics: no s’aprecien moviments de càmera, tots els plans són 
fixos.

- Ritme i durada dels plans: la durada dels plans és en general no massa llarga, d’entre 2 
i 5 segons per pla. El ritme és, per tant, dinàmic.

- Signes de puntuació: apareixen únicament talls entre imatges. 

- Composició: línies horitzontals i verticals, i poca profunditat de camp en la majoria 
d’imatges.
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- Il·luminació: s’utilitza una il·luminació suau, ja que no s’aprecien ombres al terra, el 
rostre o la roba dels personatges. La llum és molt uniforme. 

- Color: es combinen colors freds i colors càlids com blau, verd, vermell o marró. 

Aspectes semàntics 

- Recursos visuals i lingüístics: apareixen hipèrboles, ja que els rostres dels personatges 
es van alterant per semblar zombies, i parts del seu cos es van caient i rajant sang per 
l’escenari. 

Elements Narratius 

Al ser un videoclip de tipologia anarratiu descriptiu, no s’analitzaran les dimensions 
narratives del producte ja que no formen part de una diègesi. La temàtica es centra en 
imatges dels components del grup tocant en un escenari d’un pub, amb gent que va 
bevent, jugant a cartes i ignorant-los en general. Poc a poc els rostres dels personatges 
van canviant, convertint-se en zombies, i parts del seu cos comencen a caure i a sagnar.
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