
Presentació
Aquest treball consisteix en la creació d’una animació 3D. Una animació 
d’aquest tipus es basa en el desenvolupament d’un vídeo, és a dir un conjunt 
d’imatges creades a partir d’objectes tridimensionals elaborats a partir d’un 
software que ho faciliti. La motivació per fer aquest treball em ve de l’interès 
que he tingut sempre per la informàtica i el que es pot arribar a fer amb ella. 
Per la meva part, he agafat la banda més creativa de la informàtica, la utilit-
zació de programes per crear qualsevol cosa imaginable. El tema de l’animació 
(La Llegenda de Sant Jordi) el vaig triar per diversos motius: Primerament, em 
permetia aplicar-hi realisme, que és una de les coses que volia que tingués 
l’animació, ja que la llegenda en si té un to solemne, que queda accentuat amb 
aquest realisme. En segon terme, em permetia crear coses que fossin atractives 
per a la gent i la mantinguessin atenta durant tota la duració del vídeo amb 
elements com el drac. I per finalitzar vaig elegir aquest tema perquè em mar-
cava una línia de dificultat (per coses com la creació del foc, les animacions 
realistes, etc.), però al mateix temps tampoc no era extremadament complicat 
d’obtenir-ne un resultat competent.
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Metodologia
Per elaborar aquest treball he fet servir diferents programes informàtics. El prin-
cipal és Blender, un software de disseny 3D gratuït i de codi lliure, amb el qual 
he creat la majoria dels aspectes de l’animació, com per exemple la creació de 
tots els objectes de l’escena. Tots menys la postproducció, per a la qual he fet 
servir Sony Vegas, i la texturització, feta amb Substance Painter. El primer és un 
programa d’edició de vídeo que m’ha permès afegir-hi sons i diferents efectes. El 
segon és un programa que permet obtenir textures (les imatges que s’apliquen 
als objectes) d’alt nivell, d’una forma més ràpida i intuïtiva. Els coneixements 
sobre Blender els vaig obtenir mitjançant un curset sobre el tema. Dels altres 
dos programes, i fins i tot una mica més de Blender, en vaig aprendre de manera 
autodidacta a partir d’Internet.

Cos del treball
La realització de l’animació consta de diferents parts diferenciades: modelat, textu-
rització, rigging, animació, il·luminació, composició, renderitzat i postproducció.
—Modelat: Aquesta part és la de la creació dels objectes de l’escena. Això es pot fer 
a partir d’una geometria bàsica la qual forma una geometria molt més complexa. La 
unitat mínima geomètrica són els vèrtexs i es poden crear objectes a partir de les 
unions que formen aquests vèrtexs. Un vèrtex sol, és un simple punt a l’espai que 
només es pot moure i extrudir, però si agafem un altre vèrtex i l’unim amb el primer, 
aquests formen una aresta, i si unim 4 vèrtexs, aquests formen una cara. Un con-
junt de vèrtexs, arestes i cares que tenen certa forma és el que s’anomena una ma-
lla, que és del que està format un objecte, però només es renderitzen les cares. Les 
cares i les arestes són movibles, extrudibles, escalables i rotables; els vèrtexs són 
simplement movibles i extrudibles. Aquestes quatre coses són les bases del modelat 
3D, el que s’anomenen transformacions. Només amb això ja es poden fer objectes 
més complexos. Moure significa canviar de posició en l’espai; escalar, canviar de 
mida proporcionalment; rotar, girar la selecció, i extrudir seria com duplicar el que 
tenim seleccionat, però creant unions entre l’objecte original i el duplicat.
—Texturització: Aquest apartat comença a partir del desplegat dels objectes per 
transformar la seva geometria de 3D a 2D. D’això se’n diu desplegat UV i és bàsica-
ment com els cubs de paper, que els has d’anar plegant per formar la figura en 3D, 
però a la inversa. En fer això et queda una imatge en dues dimensions de l’objecte 
que es fa servir per aplicar-hi imatges i que llavors aquestes quedin representades 
en l’objecte en 3D. El procés de texturització també implica crear els materials dels 
objectes, és a dir, modificar la seva interacció amb la llum. Els materials defineixen 
la quantitat de reflexió que tindrà l’objecte, la qual pot ser modificada mitjançant 



textures. A part de la reflexió, també s’hi pot aplicar transparència, emissió de llum 
pròpia, refracció, etc. Hi ha diferents tipus de textures: la de color base, que aplica 
color a l’objecte; la normal, que modifica la direcció de la reflexió de la llum en cer-
tes parts de la textura per generar relleu en l’objecte sense haver de modificar la 
seva geometria; la de duresa, que regula la reflectivitat de l’objecte, i la metàl·lica, 
que modifica el color i la reflectivitat de l’objecte per donar-li un aspecte metàl·lic.
—Rigging: Es basa en la creació d’un esquelet virtual dins d’un objecte, que permeti 
modificar-lo a partir de les articulacions dels ossos de l’esquelet. L’objectiu del rig-
ging és donar la capacitat de poder animar l’objecte d’una forma més precisa més 
fàcilment i ràpidament. En aquest esquelet se li poden aplicar certes restriccions en 
el moviment dels ossos per fer les articulacions més realistes.
—Animació: És la part en la qual es defineix una transformació d’un objecte perquè 
aquest la faci automàticament dins d’una unitat de temps que és el fotograma. La 
durada de les animacions es basa en els fotogrames, que són les imatges de les quals 
estan formats els vídeos. Segons els fotogrames per segon amb els quals es vulgui 
realitzar el vídeo, les animacions aniran més o menys ràpid, i per això s’han de com-
pensar perquè el moviment sigui realista dins dels fotogrames per segon triats.
—Il·luminació: La il·luminació és una de les parts més importants, ja que pot canviar 
per complet tota l’escena, a més de ser el que permet funcionar als materials. Hi ha 
dos mètodes diferents per il·luminar: crear un material emissiu en un objecte o fer 
servir diferents generadors de llum. Aquests generadors són punts de llum que no 
necessiten un objecte per crear la llum. N’hi ha de quatre tipus: el punt de llum ge-
nera llum inversament proporcional a la distància en totes les direccions; la de sol, 
genera llum a la qual no l’afecta la distància en una direcció; la de con, genera un 
con de llum inversament proporcional a la distància i que es va expandint a mesura 
que aquesta augmenta, i la d’àrea, que es comporta com la de sol però la llum és 
inversament proporcional a la distància. Aquesta llum pot ser modificada en inten-
sitat i color i fins i tot es pot crear un material propi per modificar-la més a fons.
—Composició: És la modificació dels fotogrames que formen el vídeo. S’apliquen 
efectes i filtres a la imatge per donar-li un aspecte més visual. Aquests filtres poden 
modificar el color de l’escena, la brillantor i el contrast, la forma de veure les fonts i 
les reflexions de la llum, es pot difuminar la càmera per crear profunditat a més de 
poder jugar amb la visualització de la lent de la càmera d’on es fan els fotogrames.
—Renderització: Aquest pas consisteix en la creació dels fotogrames que junts fan 
l’animació. Per fer això el programa agafa la càmera i crea una imatge tenint en 
compte tots els aspectes abans mencionats (geometria, textures, materials, anima-
cions i, sobretot, la llum). Per fer això l’ordinador necessita temps i recursos, ja que 
és una feina difícil de processar. El temps del renderitzat depèn de la qualitat que es 
vulgui donar a les imatges i de la qualitat de l’escena.



—Postproducció: Aquí és on s’ajunten els fotogrames i es crea el vídeo, a més de 
tenir l’opció d’afegir-hi efectes especials i so.

Conclusions
Les conclusions que he tret d’aquest treball m’han dut a veure la dificultat de poder 
arribar a crear animacions d’aquest tipus. Fer tots els aspectes completament bé és 
extremadament difícil ja que en una animació a gran escala cada un dels aspectes 
mencionats dóna feina a diverses persones, i a més no tot queda simplement en 
el procés tècnic, sinó que abans de fer-ho s’han de crear les idees, el concepte de 
l’escena, la forma com s’enfocarà l’animació, s’ha de pensar com atraure el receptor 
i moltes més coses que en molts casos comporten més temps que aquest procés 
tècnic. Fer un vídeo d’un minut i mig m’ha suposat més de 800 hores de treball. Per 
exemple, tots els aspectes creats en 3D de la pel·lícula d’Avatar van costar 6 anys de 
feina a 1.000 persones. Això m’ha sorprès molt ja que jo sempre que veia una ani-
mació d’aquest tipus no tenia en compte l’esforç que hi havia al darrere i fins i tot 
pensava que no podia ser gaire complicat; però quan vaig entrar en aquest món el 
meu punt de vista va canviar completament. I, a més, m’ha fet canviar la forma de 
pensar, ja que ara quan veig una pel·lícula animada no em centro només en el que 
veig, sinó que penso en tot el que hi ha al darrere: la geometria, la il·luminació, les 
textures… i sempre em poso a pensar en la forma com s’ha realitzat. A part de canvi-
ar la meva forma de pensar, el treball també ha decidit el meu futur, ja que gràcies a 
la realització d’aquesta animació m’he pogut adonar que aquesta matèria m’encanta 
i he decidit que aquesta disciplina formarà part del meu futur.

Webgrafia
https://www.blenderguru.com/
https://www.youtube.com/user/AndrewPPrice
Una pàgina d’un aficionat a Blender que s’ha dedicat a crear tutorials per a la comu-
nitat, Andrew Price, àlies BlenderGuru.
https://www.blendernation.com/
D’aquí és d’on he tret tots els add-ons que m’han ajudat a realitzar l’animació 
https://docs.blender.org/manual/de/dev/contents.html
Aquesta és la pàgina oficial de Blender, que he fet servir per aclarir conceptes i per 
buscar descripcions més específiques.




