
Quartmetratges 2012

TALLER DE REALITZACIÓ DE VIDEOCLIPS
Josep Pitarch
Data: 19/10/2012 a les 16h
Duració: 4 hores
Lloc: Quart Jove
Quart de Poblet, octubre de 2012

JOSEP PITARCH

És professor, editor, productor i director. Amb una llarga trajectòria dins de l’audiovisual, des de
2007 dirigeix La Taca Produccions, productora amb la que ha desenvolupat, entre altres, el llarg-
metratge documental "Més enllà del mur" (2010), la sèrie de TV "4cats" (2009) i el curtmetratge
"La Quarantamaula" i "Un año y un día". El seu vincle amb el món de l’audiovisual comença a
ser reconegut amb alguns dels videoclips més carismàtics d’Obrint Pas, grup del que ell mateix
va formar part com a baixista, i entre els que destaquen "El Circ dels Invisibles" (2009), "Viure"
(2010) o "La vida sense tu" (2011), entre molts altres. Actualment col·labora habitualment com a
realitzador al Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València, on imparteix classes des de 2006.

Descripció:
El taller ens ofereix les ferramentes necessàries per poder realitzar el nostre propi videoclip. Co-
mençant per la història del gènere, anàlisi de les diferents estructures que presenta i tot el procés
de treball creatiu del mateix, des de la captació de la idea fins a la realització del guió amb casos
pràctics.

Programa:
• Presentació i entrega de material bibliogràfic
• Introducció: breu història del videoclip
• Situació actual de la indústria: els baixos pressupostos requereixen grans idees
• Visionats: anàlisi i comentaris
• Tipologia de videoclips: què vull fer i com ho faig
• Fases del treball: de la idea al resultat final
• L’artista, la seua música i altres condicionants
• Acostament a ferramentes de captació i edició
• Cas pràctic: Braimstorming sobre algunes cançons.

Idea, tractament i esbós de guió d’un videoclip
• Conclusions
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TALLER DE DOBLATGE
Francesc Fenollosa

Quart de Poblet, octubre de 2012

FRANCESC FENOLLOSA

Francesc Fenollosa és professor de l’institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Valèn-
cia, integrant del Grup de Materials per a l’ensenyament del valencià com a segona llengua, autor
de diversos textos per a l’ensenyament del valencià a l’EGB.
Es traductor-adaptador professional per al sector audiovisual valencià, treball que compagina amb
la de director i actor de doblatge. Entre altres personatges és la veu del "Geni Tortuga" de la
mítica sèrie d’animació "Bola de Drac" per a Canal 9-TVV. A més de la seua labor de doblador, ha
treballat en més de 30 produccions i coproduccions internacionals de tot tipus com a productor
executiu.
És creador de diversos festivals de cinema, com el TIRANT AVANT- Festival de l’Audiovisual i les
Noves Tecnologies, i el Tirant de Mòbil, de curtmetratges per a telèfons cel·lulars, així com de l’Ibero
Brasil Cine Festival i autor de la web www.audiovisualsenvalencia.com per a la promoció de les
obres audiovisuals en valencià.
Actualment desenvolupa diversos tallers com “Com sonen les paraules!” de lectura en veu alta, i
“Paraules que donen vida”, en el que es creen històries a partir del so de les paraules, així com els
de tècniques per a parlar en públic i passar-s’ho bé.

Descripció:
El taller de doblatge és una activitat lúdica i divertida en la qual els participants, al llarg d’una sessió
de dues hores, esdevenen dobladors de seqüències cinematogràfiques de pel•lícules de gèneres
molt variats.
Al llarg de la sessió els participats doblaran preses de pel·lícules, com poden ser clàssics del cine-
ma, documentals, pel·lícules d’animació infantil, etc.
Aquesta activitat, que està dirigida als escolars de l’ESO, és una ferramenta innovadora que per-
met treballar d’una manera motivadora la comprensió lectora i l’expressió oral, ja que els joves
s’adonen de la capacitat expressiva de la seua veu.

Dirigit: estudiants de Secundària
Duració: 2 hores

 Grup 1, de 16 a 18 h. Grup 2, de 18 a 20 h
Data: 19/10/2012

Lloc : Espai de Creació Jove
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TALLER DE TÍTOLS DE CRÈDIT
Jordi Abellán
Data: 20/10/2012 a les 10h
Duració: 4 hores
Lloc: Espai de Creació Jove
Quart de Poblet, octubre de 2012

JORDI ABELLÁN

És soci d’una xicoteta productora audiovisual (25P CB) des de la seua creació en 2008, va co-
mençar amb els curtmetratges a finals dels 90 realitzant labors de producció i posteriorment edició
i postproducció. Ha treballat en televisions locals com canal 13, Valencia TeVe i desenvolupant
continguts per a mitjans nacionals com Cuatro, Tele5 i FOX. Actualment ha participat en una quin-
zena de curtmetratges, diversos programes de televisió i ràdio, així com amb les webseries “LHC”
i “Archibals in Valencia”.

Descripció:
El curs ofereix un breu repàs de la cronologia i evolució dels crèdits i del seu ús, així com un estudi
de les seues qualitats i possibilitats narratives i de la seua relació amb el mitjà televisiu.
L’última part consisteix en una acostament més pràctic al seu procés de creació amb exemples de
diferents treballs.

Programa:
Introducció
Origen i evolució
Usos
Crèdits en TV, ficció i no ficció
Procés de creació
• Guió
• Storyboard
• Animàtiques
• Postproducció
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TALLER D’INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ
Xavier Crespo
Data: 15-16/10/2012 a les18h
Duració: 2 hores cada dia
Lloc: Espai de Creació Jove
Quart de Poblet, octubre de 2012

XAVIER CRESPO

Xavier Crespo és administrador de la productora Dacsa Produccions des de 1992. Va començar
realitzant tasques de producció a la RTVV, estant present en esdeveniments tan importants com la
Guerra del Golf, la Guerra de Iugoslàvia i la Conferència de la Pau en Madrid entre altres. Conti-
nuant en l’àmbit televisiu, ha sigut productor de programes tan innovadors i de caire cultural com
"Colp d’ull", "Nits temàtiques" o "Sense filtre" entre molts altres.
Va iniciar-se amb la producció teatral, començant amb "Historia de Gepeto y Pinocho", va
estrenar-se al món del cinema amb tres curtmetratges de ficció, destacant la divertida història
d’"El envio" i l’actualment estrenat "Chanel nº 5".
En 1996 va produir el llargmetratge "Esperanza y Sardinas", que seria el primer d’una llarga
trajectòria fílmica que comprén al voltant de 30 produccions, amb llargmetratges de ficció com
"Tabarka", "Faltas Leves" (guanyadora dels Premis Tirant 2007), "Entre Esquelas" (guanyadora de
diversos premis al Festival de Màlaga i a la Mostra de València) i la acabada d’estrenar "Orson
West". Dins l’àmbit de la ficció va ser director de producció del llargmetratge de la superproducció
"El Capitán Trueno" y "El Santo Grial". Ha encapçalat la producció de documentals de reconeguda
qualitat com "La Sombra del Iceberg", "Cómicos", "Miguel Hernández"  o la guanyadora d’un Goya,
"Ibèria".
També ha impartit diversos cursos i màsters de producció, forma part del Jurat de festivals com
RadioCity i de concursos tan importants com el de curtmetratges de Bancaixa.

Descripció:
• Com  preparar un projecte per a la recerca de finançament
• Els diferents elements a tenir en compte en la preproducció
• Formació d’equips
• Plans de treball
• Rodatge
• Postproducció
• Màrqueting i comercialització


