
Un noi ros, vestit amb un polo blanc amb 
ratlles de color blau marí està ajupit, amb 
el cap cot, a l’entrada d’un multicine de 
Los Angeles. Està envoltat d’una desena 
de persones vestides amb roba esportiva, 
immòbils i semiajupits, que dibuixen un 
semicercle del qual ell és el centre. Pitja 
el play d’un radiocasset que té al davant 
i sonen les primeres notes de “Praise 
You”, de Fatboy Slim. S’aixeca lentament 
i convida els altres a fer el mateix, i lla-
vors comencen a ballar una coreografia 
delirant. Els que passen pel seu costat 
observen l’escena, astorats, i fins i tot hi 
ha algú que gosa apagar el radiocasset. 
Aquestes imatges estan gravades amb una 

càmera domèstica, i no hi ha ni plans de 
detall, ni plans seqüència, ni cap mena 
de filigrana tècnica. El noi del polo blanc 
amb les ratlles blaves és Spike Jonze, un 
reconegut realitzador de videoclips, i això 
que acabo de descriure és l’inici del vídeo 
que va dirigir per a Fatboy Slim l’any 1998. 
Elaborat amb un pressupost de menys de 
mil dòlars i guardonat diverses vegades, 
aquest treball evidencia que amb quatre 
duros i una bona idea es pot arribar a fer 
un gran vídeo musical.

Una oportUnitat per experimentar
A casa nostra són molts els realitzadors 
que amb un pressupost gairebé simbòlic 

Són la revolució dels videoclips. 
Amb poc pressupost, els nous 
realitzadors fan vídeos musicals 
creatius que són bàsics per a la 
promoció del grup, i alhora fan 
vendre més discos i entrades
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i una bona cançó són capaços de crear 
una petita gran obra d’art. Acostumen 
a treballar per a grups indies i allò que 
fan destil·la, sempre, un estil propi. Així, 
tal com diu Dimas Rodríguez, crític de 
la revista Rockdelux, darrere d’aquests 
videoclips, que es podrien considerar 
d’autor, “hi ha una firma, es té en compte 
el realitzador”. I és que, a diferència de 
les grans discogràfiques –que acostumen 
a marcar la línia dels videoclips dels seus 
artistes–, en les petites discogràfiques 
independents s’acostuma a donar plena 
llibertat creativa als realitzadors, ja que 
aquests treballen, normalment, per amor 
a l’art. Així, no hi ha exigències per part 

del que paga i ells ho afronten com una 
oportunitat per experimentar noves tècni-
ques audiovisuals. És el cas, per exemple, 
del realitzador francès michel Gondry, que 
aplica a les seves pel·lícules algunes tèc-
niques que ha provat en alguns dels seus 
videoclips. És per tot això que, com diu 
Elisenda Soriguera, periodista de la revista 
Enderrock, “l’estil dels videoclips d’autor 
és més proper a la direcció de cinema que 
al producte”. 

el boom del videoclip d’aUtor?
Hi ha hagut, però, un boom del videoclip 
d’autor a casa nostra? Sense dades al 
davant, és difícil de valorar. El que sí que 
es pot valorar, encara que sigui de forma 
subjectiva, és el nivell del que es fa i la 
seva importància a l’hora de promocio-
nar un grup. dimas rodríguez comparteix 
l’opinió de l’Elisenda a l’hora de dir que el 
nivell és molt alt. Potser és perquè, com 
diu ella, “els grups i la indústria s’han 
adonat que, de cara a la promoció, és molt 
important el paquet vídeo + imatge”. Per a 
luis cerveró, un dels realitzadors de la pro-
ductora CANADA, no hi ha hagut canvis 
importants quant a la producció i a la qua-
litat dels vídeos musicals, a excepció de 
quan va esclatar la pirateria, moment en 
què els pressupostos es van reduir molt. 
Ara, però, gràcies a internet i les xarxes 
socials, “es torna a apostar fort pel videoclip, 
perquè permet crear una imatge del grup 
i, si bé no és gaire rendible fer-lo –en el 
sentit que per difondre’s a internet no es 
cobren drets d’autor–, sí que repercuteix 
en les vendes de discos i, especialment, 
d’entrades per als concerts”. 
Sigui com sigui, actualment són diversos 
els factors que afavoreixen que el videoclip 
a catalunya gaudeixi d’una salut de ferro. 
Per una banda, sembla que la música que 
es fa aquí viu el seu millor moment. Sense 
anar més lluny, en els últims anys han 
sorgit, amb força, molts grups catalans 
amb èxit de crítica i públic, com poden ser 
Manel, Sanjosex, Els Amics de les Arts, 
o El Petit de Cal Eril, mentre que paral-
lelament, s’han acabat de consolidar entre 
el públic català grups més veterans com 
Mishima o Love of Lesbian. Per una altra 
banda, cada cop són més les persones amb 
una formació en el camp de l’audiovisual 
que arriben al mercat laboral, i això es 
deu a la relativament recent creació de la 
llicenciatura de comunicació audiovisual i a 
escoles de cinema com l’eScac. A tot això 
cal afegir-hi que cada cop hi ha més certà-
mens i premis en què s’inclou la categoria 
de vídeo musical.

TRES GENERACIONS DEL VIDEOCLIP
Tres dones i un home d’edats compreses 
entre els 24 i els 46 anys. Què tenen en 
comú? Tots quatre tenen passió per la 
música, els agrada el cinema i la televisió 
i tenen una afició comuna que els permet 
unir una cosa amb l’altra: fer videoclips. 
Com ells, són molts a Catalunya els que 
dediquen el seu temps, el seu art i la 
seva il·lusió a experimentar amb aquest 
gènere audiovisual més proper al video-
art que no al cinema. Alguns noms que 

cAnAdA. de ‘BomBAy’ A Arreu del món

El videoclip de Bombay, una cançó del canari El Guincho, deu ser el videoclip fet a casa nostra amb més 
ressò internacional. El firma la productora barcelonina CANADA –al darrere de la qual hi ha Luis Cerveró, 
Nicolás Méndez i Lope Serrano–, i els ha obert les portes al mercat estranger. “El món de l’audiovisual és 
molt capritxós. Portàvem temps enviant bobines a França, al Regne Unit i als Estats Units, però la veritat 
és que és un mercat molt difícil, i no ha estat fins que ens han comentat a conèixer gràcies al vídeo per 
a El Guincho que s’han interessat per nosaltres”, explica Luis Cerveró. Però què té, aquest videoclip? Per 
Dimas Rodríguez, crític de videoclips de la revista Rockdelux, “és totalment autoral, molt imaginatiu. L’estè-
tica hi està molt cuidada i és impossible que passi desapercebut”.
Els primers fruits d’aquest boom són, per una banda, el vídeo per a la cançó “Invisible Light” de Scissor 
Sisters i, per una altra, que són dins de Partizan, una productora audiovisual americana amb què treballen 
realitzadors de la talla de Michel Gondry. Per ara, els de CANADA ja tenen diverses propostes de videoclips 
sobre la taula, però no revelaran quins per allò de la superstició…
El que sorprèn és que ni tan sols una productora de videoclips com CANADA, probablement una de les 
més importants de l’Estat espanyol, tregui un benefici econòmic de fer-ne. “Crec que no hem fet mai cap 
videoclip amb què haguem guanyat un duro; fins i tot, en algun cas, hem arribat a perdre diners”, confessa 
Cerveró. De fet, els guanys de fer un videoclip van molt més enllà dels ingressos que pugui comportar, ja 
que “és una promoció per a la productora i per al realitzador, a més d’una promoció per al grup, esclar”. 
CANADA ha treballat per a Mishima, Klaus & Kinski, La Bien Querida o Joe Crepúsculo, i el seu somni és 
poder gravar, algun dia, un videoclip per a The Strokes.

podríem esmentar, per exemple, són pol 
Fuentes, Gerson aguerri, marc lozano o pol 
ponsarnau. Aquests que us presentem, 
doncs, són només una petita –però espe-
rem que bona– representació dels crea-
dors del nostre país. 

anna díaz, la debUtant
Va marxar cinc mesos a Berlín d’Erasmus, 
però se n’hi va quedar uns quants més. 
Allà, va cursar assignatures de cinema 
underground i experimental, i va assistir a 
projeccions. “Eren formats i històries dife-
rents del que m’havien ensenyat aquí, a la 
universitat”, explica l’Anna. Fascinada per 
aquesta descoberta, va tenir la inquietud 
de fer recerca teòrica però també pràctica 
per treballar en aquests formats, i és això 
que la va dur al videoclip: “És una càpsula 
de pocs minuts en què pots construir el 
que vulguis; et dóna molta llibertat de joc, 
i et permet treballar les textures, la imatge 

i tot això amb la música, que proporciona 
molts jocs d’imatges i de sons”. 
Al seu currículum, de moment, n’hi ha 
dos: el primer va ser per als Bulma, a qui 
va posar una condició: “Poder fer el que 
em doni la gana”. El va rodar el súper-8, 
un format que li agrada perquè “dóna 
alguns errors, però també es pot treballar 
molt físicament, ja que la pel·lícula és 
tangible: es pot tallar, estripar, ratllar…”. 
L’altre vídeo, per als Le Pianc, el va rodar 
en VHS,
Diu l’Anna que fa videoclips perquè 
necessita fer-los, i que si mai s’arriba a 
guanyar-s’hi la vida, serà “la persona més 
feliç del món”. Tot i això, és realista i sap 
que no és fàcil, i per això assegura que es 
conformaria tenint més estabilitat eco-
nòmica que la que té ara i tenint la pos-
sibilitat de fer el vídeo que vulgui amb la 
gent amb qui compta ara i amb la mateixa 
il·lusió de sempre.

luis cerveró

imatge pertanyent al 
videoclip que canada va fer 
de la cançó “invisible light” 

de Scissor Sisters.



GràcieS Al videoclip 
‘BomBAy’, d’el 
Guincho, lA 
productorA 
BArceloninA cAnAdA 
hA SAltAt Al mercAt 
internAcionAl

Potser és més coneguda per la seva faceta com 

a directora de programes del canal 33 com són 

Silenci?, Colors en sèrie, Somiers o Bestiari il·

lustrat, tots marcats per una estètica exquisida. 

Llicenciada en Belles Arts i nascuda ara fa 46 

anys a la Bisbal d’Empordà, la seva primera 

experiència professional va ser com a realitza-

dora de videoclips. Entre els seus últims treballs 

–fets amb diversos companys de TV3 sota el 

nom de Guardas Forestales–, destaquen “Polo 

de llimona, polo de menta” (2010), per a Joan 

Miquel Oliver, i “Guspira, estel o carícia” (2010), 

per als Mishima.

                Balaguer

Va néixer a l’Hospitalet de Llobregat el 1978. És 

llicenciat en Comunicació Audiovisual i màster en 

Documental de Creació per la UPF. Treballa com a 

ajudant de realització d’una coneguda producto-

ra de televisió. En el temps lliure, es dedica a la 

seva passió: el documental, i si és musical, millor. 

És l’autor de l’aclamat i premiat vídeo musical per 

a “Temps i rellotge” (2007), de Sanjosex. Si Los 

Planetas, Beach House, Pony Bravo, Mishima o 

Radiohead li demanessin que els fes un videoclip, 

seria l’home més feliç del món. El seu vídeo mu-

sical favorit és el de la cançó “Heart”, de Johnny 

Cash, dirigit per Mark Romanek.

            cuevas

lyona i raúl cUevaS.
doS valorS conSolidatS
Tots dos han superat la trentena, però 
a part d’això, no són gaires els punts en 
comú entre les trajectòries de Marta Puig, 
més coneguda pel seu nom artístic, Lyona, 
i Raúl Cuevas. 
Si l’avi de la Lyona hagués estat metge, 
o mestre, o escombriaire, potser ella no 
s’hauria matriculat mai a l’ESCAC per 
estudiar cinema. Però resulta que ell 
era el programador del cine del poble, 
Esparreguera, i després de passar tantes 
tardes al pati de butaques i veient com 
l’avi decidia quina havia de ser la progra-
mació de la setmana, va ser inevitable que 
ella acabés sentint passió pel cel·luloide. 
Va cursar cinema a l’ESCAC, doncs, però 
a l’acabar els estudis, l’interès per treba-
llar en el món del cinema es va esvair, ja 
que era un món “massa dur”. No va ser 
fins que va gravar un videoclip per a un 
grup que es deia Dedo i un parell o tres 
de vídeos per a la seva amiga Mürfila que 
va tornar a assaborir el gust per realitzar. 

“Gràcies al videoclip, em vaig reconciliar 
amb el cinema; per això li tinc tant de 
carinyo”, diu. 
En pocs anys, la Lyona s’ha posicionat 
com una de les realitzadores de videoclips 
més prolífiques, actives i sol·licitades, però 
també, i encara que pugui sonar estrany, 
més popular de Catalunya i de l’Estat. I tot 
es deu al Fotolog que va obrir l’any 2004, 
i que encara manté actiu (www.fotolog.
com/lyona). Hi posa fotos, anuncia els 
actes on participa i hi penja els enllaços 
dels vídeos que ha realitzat. Ha rebut 
milions de visites, la reconeixen pel carrer 
i ha estat, en definitiva, la seva plataforma 
principal de projecció professional. De fet, 
va ser gràcies al Fotolog que els Love of 
Lesbian es van posar en contacte amb ella. 
Des de llavors, es va establir una estreta 
relació artística entre el grup encapçalat 
per Santi Balmes i la Lyona: ella no només 
els fa videoclips, sinó que també s’ha fet 
càrrec del disseny de la portada de l’últim 
disc i les fotografies, elements clau que 
han contribuït a definir la imatge del grup. 
Com que la realització de videoclips no 
li comporta cap benefici econòmic, la 
Lyona viu de feines com a dissenyadora 
gràfica i fent publicitat. “Si pogués viure 
d’això seria genial, però ben mirat, en el 
fons m’agrada no veure-ho com una feina, 
sinó com un hobby: quan arriba el cap de 
setmana, en comptes d’anar a la platja, jo 
quedo amb els amics per fer un videoclip i 
disfruto moltíssim!”. 

Uns amics del Raúl van crear el segell 
discogràfic Bankrobber, i va ser a partir 
d’aquí que li van demanar que realitzés 
un videoclip per un dels artistes, El Chico 
con la Espina en el Costado. Ell venia del 
món del documental, i fer un videoclip 
va ser una experiència totalment nova: 

l’últim videoclip en què ha treballat 

mai balaguer és el de la cançó “Guspi-

ra, estel o carícia”, de mishima 

raúl cuevas ha fet molts videclips per al 

segell discogràfic bankrobber, com és el cas 

de “temps i rellotge” de Sanjosex



            díaz ortuño
Encara no ha fet els 25 i amb prou feines fa 

dos anys que va acabar la llicenciatura de 

Comunicació Audiovisual. Miguel Ángel Blanca, 

cantant de Manos de Topo i un dels socis de 

la productora Boogaloo Films, va veure el seu 

primer vídeo, per a la cançó “El llençol” dels 

Bulma, i li va proposar de ser la realitzadora 

de “La manta de los borrachos” de Le Pianc. 

Té ganes de fer algun vídeo musical més, però 

fins que no arribi l’ocasió, prepara un treball 

per al pròxim Festival Loop i somia a fer-li un 

videoclip a Joanna Newsom.

Té 31 anys i és d’Esparreguera. En tres anys, 

ha rodat trenta-tres videoclips per a grups com 

Anna Roig et l’Ombre de Ton Chien, The New 

Raemon, Pau Vallvé o Love of Lesbian. El seu 

últim treball és per a la cançó “¿Aha han vuel-

to?” de Lori Meyers, i el seu videoclip favorit és 

“Bittersweet Symphony” de The Verve. És una 

fan incondicional de Jarvis Cocker, i per això 

el seu somni seria fer el vídeo per a la cançó 

“TV Movie” dels Pulp, la banda que liderava el 

britànic i que veurem, de nou, a Barcelona en el 

pròxim Primavera Sound.

“Em va flipar. M’ho vaig passar molt bé 
i vaig adonar-me que m’agradava dirigir 
actors i inventar històries formals”. I així 
és com va començar la seva història amb 
el videoclip, un format que ell veu com 
“gairebé lúdic, ja que em permet experi-
mentar, fer coses que amb les feines que 
desenvolupo, més properes al documen-
tal, no puc”. El Raúl és autor d’un bon 
grapat de vídeos musicals per a Mazoni, 
Espaldamaceta, El Chico con la Espina 
en el Costado, Guillamino i Sanjosex. 
Dels seus treballs, Dimas Rodríguez, crí-
tic de videoclips de Rockdelux, diu que 
“té un gran sentit poètic, és molt humà i 
gens artificial” i que “es nota que ve del 
documental”. 
Tot i que li agraden molt els videoclips, 
el que més apassiona el Raúl són els 
documentals musicals, i el seu somni 
és poder-ne fer arreu del món i que els 
hi paguin. A l’últim PopArb ja va tenir 
la primera experiència en aquest camp: 
durant deu dies va conviure amb els 
Anímic i Will Johnson amb l’objectiu 
de fer un documental. El resultat, titulat 
From Texas to Arbúcies, es va projectar 
en l’últim InEdit Beefeater.

mai balaGUer. la pionera
A quart o cinquè curs de Belles Arts, la 
Mai i alguns companys de classe van fer 
un videoclip per a uns nois que estudi-
aven amb ells i que tenien un grup de 
música. Gràcies a aquell vídeo musical, 
van fitxar la Mai per dirigir un videoclip 
de Los Rebeldes. Eren els anys vuitanta 
i, en aquella època eren pocs, a Espanya, 
els grups de feien videoclips. “Els pri-
mers, crec que van ser Radio Futura”, 
recorda. Ha plogut molt, des de llavors, 
i en aquell temps, la Mai ha passat per 
l’Sputnik, va fundar la productora Rita 

Clip –una branca de la qual encara 
segueix activa–, va desenvolupar la seva 
carrera professional a TV3, on continua, i 
no ha deixat mai de fer videoclips. 
La Mai explica que, en tots aquests anys, 
la indústria musical ha canviat molt: les 
discogràfiques tenien pressupost i es 
feien un o dos videoclips per a cada disc, 
i a la mida de l’artista. Ara, en canvi, tots 
els grups es gestionen ells mateixos, i 
això fa que deixin el videoclip a les mans 
del realitzador. “Si tothom treballa de 
forma desinteressada, el realitzador ha 
de treballar amb les mans lliures; per a 
ell, és una oportunitat per experimentar”. 
És per això que els artistes, a l’hora de 
decidir quin realitzador volen que els faci 
el videoclip, s’hi miren més. “El trien per-
què els agrada el que fa, i s’estableix com 
una mena de simbiosi amb el músic”. En 
circumstàncies com aquesta, com menys 
mitjans econòmics hi ha, més ha d’im-
perar la imaginació. Això és, en essència, 
el que transmet el videoclip de Guspira, 
estel o carícia, de Mishima, que és l’últim 
en què ha treballat la Mai. I és que, de 
vegades, no cal una gran producció, sinó 
que n’hi ha prou amb una idea fresca. 
“Ara”, diu, “tenim llibertat com a autors”.

“eS tornA A ApoStAr 
fort pel videoclip, 
perquè permet creAr 
unA imAtGe del 
Grup i repercuteix 
en leS vendeS de 
diScoS i, eSpeciAlment, 
d’entrAdeS per AlS 
concertS”

Un conte pop up serveix per narrar la història 

d’“el amante guisante” de love of lesbian

tot just inicia la seva carrera com a realit-

zadora, però anna díaz  ha demostrat el 

que val amb videclips com el de le pianc 

“la manta de los borrachos”


