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Resum 

 

Aquest treball tracta sobre l’aplicació de les reaccions involuntàries del cos 

humà a l’àmbit cinematogràfic. Es realitzarà un petit curtmetratge en què un subjecte 

serà sotmès a unes preguntes policials que intentaran posar nerviós a l’usuari, que estarà 

connectat a l’ordinador a través d’uns sensors que mesuraran els impulsos elèctrics que 

produeixen els batecs del cor.  

 

L’objectiu d’aquest experiment és l’adaptabilitat del vídeo segons les reaccions 

de la persona que ho està veient, és a dir, que pugui canviar depenent de si l’usuari que 

l’està visualitzant està tranquil o nerviós, a través de les dades numèriques obtingudes 

pel sensor que indicaran el voltatge amb el qual es produeixen els batecs. D’aquesta 

manera, el mateix vídeo podria tenir històries diferents amb diversos finals. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This project is about the application of involuntary reactions of the human body 

to the cinematographic environment. A short film will be made in which a subject will 

be submitted to a police interrogation so that the user become nervous. This subject will 

be connected to the computer through sensors measuring electric impulses from the 

heart. 

 

The aim of this experiment is the video adaptability to the reactions of the 

subject who is watching it, that is, that the video could change depending on user’s 

behavior. The display uses data from the sensor that will indicate the voltage produced 

by the heartbeats. This way, the same video or film could have different stories with 

multiple endings. 
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Pròleg 
 

 

Quan em preguntaven de què volia fer el treball de fi de grau, no tenia cap idea 

definida, però sabia que volia fer quelcom relacionat amb el món del cinema i al 

processat de imatge i vídeo que havia estudiat durant tota la carrera. Després de varies 

idees i de parlar-ho amb el Manel, em vaig decantar per aquesta opció de un 

curtmetratge interactiu, per tal que l’usuari pogués canviar la història a mesura que 

aquesta avançava. 

 

La meva idea principal era convertir l’essència dels llibres de ‘Tria la teva 

pròpia aventura’ a una producció cinematogràfica. Aquests llibres consistien en una 

historia que, arribats a un cert punt, et deixaven escollir entre dues o tres opcions, 

havent d’anar a pàgines diferents segons el que s’escollia. D’aquesta manera, en un 

mateix llibre, es podia tenir multitud d’històries diferents. 

 

No obstant, ja existeixen vídeos on l’usuari el veu i quan aquest s’acaba 

apareixen diferents botons que enllacen amb un altre vídeo que serà la continuació 

d’aquest primer. Així doncs, la novetat que volia aportar a aquesta idea és la 

involuntarietat, és a dir, que no siguem nosaltres qui escollim com volem que passi la 

historia sinó que sigui el nostre cos. Això ho podem aconseguir amb diferents tipus de 

sensors, com per exemple els galvànics, que mesuren la conductància de la pell o, els 

que s’utilitzen en aquest projecte, els sensors per  a mesurar els batecs del cor. Per tant, 

quan a l’usuari li incrementi el voltatge que indueixen als batecs o, dit d’una altra 

manera, estigui inquiet, succeirà una historia i si l’usuari està tranquil i manté el pols 

baix, es produirà una historia diferent. 

 

D’alguna manera, aquest treball és un repte per a mi mateix per a fer el que 

m’hagués agradat fer o el que m’agradaria fer al futur, però aprofitant els recursos que 

em dóna la universitat, tant a nivell de material com a nivell del coneixement dels 

professors que em poden ajudar. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 

Els enormes avenços en l’era tecnològica han propiciat una situació de difícil 

predicció de cara al futur: els entorns audiovisuals i els tecnològics han avançat amb 

determinades convergències i sembla ser que en aquest moment assoleixen la seva 

màxima integració. Tot i així, queda molt recorregut per demostrar una assimilació total 

i és en aquest camp d’exploració permanent que voldríem situar aquest treball.  

 

La indústria del cinema també està avançant i una prova és l’augment de la 

qualitat de la imatge i del so que podem apreciar a les pel·lícules actuals envers les de fa 

uns anys. Aquest progrés es deu als nous estàndards de processat de àudio i de vídeo 

que van apareixent i que permeten enregistrar dades de manera més eficient i que, a 

l’hora de la compressió, sigui inapreciable aquesta pèrdua de dades. 

 

Aquesta indústria cinematogràfica no només s’ha distribuït a través de cinemes i 

altres formats físics, sinó a través d’Internet, com per exemple a través de portals com 

YouTube, Veoh o Dailymotion, on es pot veure, per exemple, una gran quantitat de 

curtmetratges. Fins i tot, curtmetratges que consten de diferents vídeos enllaçats amb 

una trama principal on l’usuari escollirà com vol continuar la història i enllaçarà amb el 

següent fragment de la trama. 

 

Alguns exemples d’aquests curtmetratges interactius els podem trobar a 

YouTube, per exemple el grup TotallySketch ha creat diversos vídeos interactius [The 

Parked Car, 2011] o l’aventura de zombis creada pel grup HellPizzaNZ [Deliver Me To 

Hell, 2010] en què una sèrie de protagonistes es troben envoltats d’un apocalipsi zombi, 

un d’ells demana una pizza i es recrea tot el procés del repartiment d’aquesta, amb 

diferents vídeos enllaçats per diferents opcions al final de cadascun, tal i com es pot 

veure a la Figura 2. 
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Figura 1: Imatge de l’escena del curtmetratge interactiu Deliver Me To Hell 

 

 

Figura 2: Imatge del final d'un vídeo de Deliver Me To Hell on l'usuari ha d'escollir una de les dues 

opcions 

 

La primera mostra de cinema interactiu va tenir lloc a l’any 1967 a la Expo de 

Montreal, on el director Radúz Činčera va crear la pel·lícula Kinoautomat i es va 

exposar a un cinema amb multitud d’espectadors. La pel·lícula comptava amb diferents 

situacions que representaven dilemes morals en què sortia un moderador i preguntava al 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%BAz_%C4%8Cin%C4%8Dera
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públic com volia que continués la pel·lícula (entre dues opcions), reproduint-se així el 

que votava la majoria. 

 

L’any 1992 va sortir la primera pel·lícula 

interactiva que més tard es publicaria en format DVD. 

El títol d’aquesta pel·lícula és I’m Your Man i, al 

principi, es reproduïa a diferents teatres on el públic 

disposava de comandaments per a escollir, en cada 

moment, com volia que seguís el vídeo. Els 

espectadors havien d’escollir entre tres opcions en sis 

moments diferents de la pel·lícula. 

 

També podem trobar altres exemples 

relacionats, no només en pel·lícules, sinó en jocs 

que, a part de ser interactius, també contenen fragments de produccions audiovisuals. 

Un exemple és la saga de jocs Gabriel Knight de la companyia Sierra, en què la segona 

part d’aquesta saga de tres jocs (The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery, 1995) 

està feta amb petits clips de vídeo i de imatges estàtiques de fons. El joc consisteix en 

una aventura gràfica en què es controlen dos personatges en diferents capítols i, amb el 

cursor del ratolí, s’ha d’anar interactuant amb diferents objectes. 

 

Figura 3: Caràtula de la pel·lícula I'm 

Your Man al 1998 
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Figura 4: Escena del joc on es controla al personatge que apareix a l'esquerra (Gabriel) 

 

A la Figura 3 es pot observar com hi ha una imatge estàtica de fons i, en una 

capa superior, es troba el personatge Gabriel qui es mourà per l’habitació, sense que el 

fons canvïi. 

 

Altres exemples com aquest joc, en què s’interactua amb diferents clips de 

vídeo, són Night Trap (1992), Phantasmagoria (1995) o Daryl F. Gates’ Police Quest: 

SWAT (1995). 

 

Aquest projecte té una similitud amb aquests vídeos en què l’usuari escull què 

vol que succeeixi, però exceptuant el moment de la interacció física (el moment en que 

s’acaba el vídeo i l’usuari fa clic a un botó que el portarà al següent). En aquest cas, es 

vol substituir aquest moment d’escollir voluntàriament per una elecció del propi cos, 

analitzant les respostes involuntàries que dóna el cos humà, en aquest cas els batecs del 

cor, mitjançant sensors. 
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A partir de la resposta obtinguda de l’usuari a través del sensor, el programa 

analitzarà les dades aportades i determinarà quin vídeo serà el proper en reproduir-se, 

just en el mateix moment en què l’usuari estigui visualitzant una determinada escena. 

D’aquesta manera, l’usuari veurà un seguit de vídeos que formaran una mateixa història 

sense haver de fer clic ni escollir cap opció voluntàriament. 

 

Aquest treball està dividit en cinc parts; al Capítol 2 s’explicarà la metodologia 

utilitzada per a escriure el guió i les passes realitzades amb l’enregistrament i la 

postproducció del curtmetratge, el Capítol 3 tractarà sobre la tecnologia utilitzada per a 

mesurar el voltatge produït pels batecs del cor, el Capítol 4 definirà com s’ha 

implementat aquesta tecnologia sobre els vídeos enregistrats i sobre alguns usuaris, al 

Capítol 5 es mostraran els resultats obtinguts i un anàlisi d’aquests i, per últim, al 

Capítol 6 es presentaran les conclusions obtingudes de tot el projecte. 
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2. PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 
 

En aquest capítol es detallarà tots els passos que s’han seguit per a escriure el 

guió, per a dur a terme la gravació i per a realitzar la postproducció dels continguts 

enregistrats. 

 
2.1  Guió 
 

La majoria de les pel·lícules comparteixen una idea base molt similar, és a dir, 

un mateix objectiu dramàtic. Per exemple, es pot observar que el guió de la pel·lícula 

Jason and the Argonauts (1963) tracta les aventures d’un heroi (Jasó) que té el propòsit 

de trobar un tresor (velló d’or) i ha de superar diferents obstacles per arribar a aquest 

objectiu. Analitzant la pel·lícula Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark (1981) 

s’observa que un heroi (Indiana Jones) vol té l’objectiu de trobar un tresor (arca 

perduda) i ha de superar diferents obstacles per a aconseguir-ho. Succeeix el mateix 

amb històries com Romeo and Juliet (1597) i West Side Story (1961), o Macbeth (1611) 

i el Citizen Kane (1941). [BALLÓ, PÉREZ, 1995] 

 

En el cas d’aquest projecte, com que el fet de posar nerviós a l’usuari és una 

prioritat per afavorir la interacció desitjada, es va voler simular d’alguna manera el guió 

d’un interrogatori policial, en què l’usuari seria sotmès a unes preguntes per part dels 

policies i que aquests intentessin alterar al subjecte. L’objectiu dramàtic d’aquest guió 

és no ser descobert en aquest interrogatori policial. Aquesta decisió ha estat presa de 

manera influenciada per escenes tenses de grans pel·lícules com, per exemple, els 

interrogatoris intensos de la pel·lícula Blade Runner (1982), on es fan diferents 

preguntes per a determinar si les persones eren humanes o “replicants”, o les diferents 

converses que mantenen els policies protagonistes amb l’assassí a Seven (1995), entre 

moltes altres. 
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Figura 5: Imatge de l'escena inicial de l'interrogatori d'un policia a un sospitós “replicant” a Blade 

Runner 

 

Altres produccions que també han influït a l’hora de prendre la decisió de fer un 

interrogatori no han estat pel·lícules, sinó videojocs on també es poden trobar 

interrogatoris, com per exemple L.A. Noire (2011) de la companyia Rockstar. En aquest 

títol el protagonista és un detectiu que ha d’interrogar a diferents persones implicades 

en diversos delictes que apareixen al llarg de la trama, havent d’escollir les preguntes 

adients i fixant-se en l’expressió facial i gestos que podrien denotar que el subjecte està 

nerviós i, per tant, mentint. 

 

 

Figura 6: Escena d'un interrogatori del videojoc L.A. Noire 
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Una vegada escollida la temàtica del curtmetratge, el següent pas era escriure el 

guió, pel qual s’havia de definir l’estructura, el paradigma, que és l’esquema conceptual 

de l’aspecte que ha de tenir un guió, amb el plantejament, confrontació i resolució, i, 

finalment, els personatges. [FIELD, 1996]  

 

Un dels fets a destacar del guió és la simplicitat i transparència del mateix, ja 

que les escenes mostren el contingut mínim per a poder obtenir un resultat amb el qual 

poder fer experiments. Tant per l’estètica dels espais enregistrats, com els diàlegs o el 

punt de vista subjectiu de la càmera, estan escollits per a poder intentar provocar un 

estat d’angoixa de manera senzilla, sense haver de jugar en excés amb la postproducció 

ni amb diferents punts de vista de múltiples càmeres.   

 

Per tal que l’usuari entengués més el guió i estructura del curtmetratge, s’han 

afegit flashbacks que mostren la dona morta del protagonista i, en principi, l’usuari creu 

que és ell mateix qui l’ha mort. D’aquesta manera també serà més fàcil que la persona 

que ho està veient estigui intranquil·la.  

 

Un altre aspecte que afavoreix a que l’usuari s’endinsi a la història i pugui 

afavorir la característica del nerviosisme, és que la càmera enregistri amb un plànol 

subjectiu, és a dir, que quan l’usuari visualitzi el curtmetratge el vegi de la mateixa 

manera que ho veuria si hi fos a la situació del subjecte. 

 

Per a incrementar l’interès, es va afegir l’aspecte que el propi usuari recordés 

més o menys coses depenent de si estava tranquil durant l’interrogatori. En concret, es 

pot apreciar que, si al principi l’usuari roman tranquil, veurà un flashback on veu a algú 

sortir de casa seva abans de trobar la seva dona morta i, per tant, seria innocent. No 

obstant, si després d’això estigués nerviós, no li serviria per a poder ser lliure. D’altra 

banda, si al principi l’usuari estigués inquiet, no veuria el flashback en que es veu 

alguna persona sortint de casa seva abans d’entrar, sinó que es veuria directament com 

el subjecte es troba davant de la dona morta i fuig corrents.  

 



 

 10 

Així doncs, al llarg d’aquesta història hi haurà dos punts d’inflexió on es 

mesurarà el voltatge produït pels batecs del cor i dos possibles finals. En total hi ha 

quatre històries diferents agafant totes les combinacions possibles de tranquil·litat i 

nerviosisme, tal i com es pot veure al diagrama de la Figura 7. Es pot veure el guió a 

l’Annex I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitzant en profunditat el que veurà l’usuari, la primera part consisteix en la 

visualització d’una dóna morta a mode de flashback i la narració del cas per part del 

policia a una sala d’interrogatoris, donant motius pels quals el subjecte podria haver 

mort la dona. Depenent de les reaccions fisiològiques de l’usuari durant aquesta primera 

part, a continuació es reproduirà el vídeo corresponent a la Segona Part Tranquil o a la 

Segona Part Nerviós. 

 

En aquesta segona part es veurà un altre flashback que, si l’usuari anteriorment 

ha estat tranquil, veurà que l’assassí no ha estat ell o, en canvi, si ha estat nerviós 

prèviament no veurà cap altre persona. A la sala d’interrogatoris els policies explicaran 

que estan analitzant les empremtes dactilars de l’arma homicida i, al vídeo corresponent 

a la Segona Part Nerviós es pot veure també com li ensenyen aquesta arma ensagnada. 

Aquesta segona part serà decisiva per al final, ja que tant si s’ha reproduït la Segona 

Part Tranquil i la Segona Part Nerviós, la tercera part també podrà correspondre a un 

estat tranquil o nerviós. 

 

Primera Part 

Segona Part Tranquil Segona Part Nerviós 

Tercera Part Tranquil Tercera Part Nerviós 

Figura 7: Diagrama de les diferents possibilitats de la trama 
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Finalment, es reproduirà el tercer i últim vídeo en què, si durant la segona part 

l’usuari ha estat calmat (i, per tant, s’ha executat la Tercera Part Tranquil), els policies 

comunicaran al subjecte que els resultats indiquen que el culpable és un delinqüent (el 

que es veu durant la segona part si l’usuari ha estat tranquil), mentre que si durant la 

segona part l’usuari ha estat inquiet (es reprodueix la Tercera Part Nerviós) els policies 

l’acusaran indicant que el resultat dels anàlisis l’inculpen com l’assassí. 

 

El fet que la interacció de l’usuari amb el curtmetratge sigui de manera 

involuntària, implica que l’aspecte de posar nerviós a l’usuari sigui crucial. Si la 

interacció es plantegés d’una altra manera, com per exemple fent clic a un botó (com 

s’ha vist en alguns exemples a la introducció), el propi usuari escolliria què voldria que 

passés, sense tenir en compte si el vídeo ha pogut provocar-li algun tipus de reacció 

fisiològica a l’usuari. 

 

Una vegada completat el guió, el següent pas és fer l’storyboard, per tal de 

dibuixar com havien de ser totes les escenes, tant de l’interrogatori com dels diferents 

flashbacks. 

 

2.2  Gravació 
 

Amb la finalitat de poder enregistrar les escenes amb el pla subjectiu esmentat a 

l’apartat anterior, una de les opcions més senzilles era fer-ho amb una càmera GoPro 

Hero 3, per la facilitat de col·locar-la a una posició a l’alçada dels ulls i que es 

poguessin veure els braços del subjecte, a fi de simular aquesta perspectiva de primera 

persona.  

 

La càmera GoPro Hero 3 ha permès enregistrar totes les escenes a 720p i 60 fps, 

ja que d’aquesta manera s’obté una gran qualitat d’imatge i vídeo. Tanmateix, és 

preferible enregistrar amb una qualitat superior perquè amb la postproducció sempre es 

podrà escollir una qualitat menor de l’enregistrada, però no major. Tal i com s’explica 

més endavant, el vídeo que obtindrem després de la postproducció haurà reduït els 

fotogrames per segon a 25. 
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  Un altre gran avantatge és que el camp de visió és de gran angular, fet que 

permet una visió molt més extensa de tot l’entorn d’un punt. A més, compta amb una 

gran qualitat d’imatge, ja que el format de vídeo en que s’exporten els arxius són .mp4 

amb el còdec de vídeo H.264. 

 

 

Figura 8: Imatge presa d'una escena de l' interrogatori 

 

Quant a l’enregstrament del so es va utilitzar una gravadora Zoom H4 prestada 

per la UPF. Aquesta gravadora disposa d’una freqüència de mostreig de 96 KHz a 24 

bits i presenta dos micròfons incorporats de condensador electret en una configuració 

X-Y formant un angle de 90º entre els dos, tal i com es pot veure al diagrama polar de la 

Figura 1. D’aquesta manera es garanteix agafar tot el so que interessa, tant de diàlegs, 

com d’ambient. [WORAM, KEFAUVER, 1989] 

 

 

 
Figura 9: Diagrama Polar X-Y             Figura 10: Gravadora Zoom H4 
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Una vegada configurat tot, es va procedir a l’enregistrament. Les escenes 

d’interrogatori es van gravar a una aula de treball en grup de la biblioteca del Campus 

de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, mentre que els flashbacks han estat 

enregistrats a un pis de la localitat de Rubí. L’elecció d’aquesta aula de treball en grup 

ha estat per la similitud amb l’estètica de qualsevol sala petita d’una comissaria on es 

produeixen els interrogatoris, mentre que el pis on es produeix el delicte ha estat escollit 

per la cuina americana que també apareix a moltes pel·lícules i sèries policials on 

s’investiguen diversos assassinats domèstics. 

 
2.3  Postproducció 
 
 

La postproducció de tot el contingut audiovisual enregistrat s’ha realitzat amb el 

programa Sony Vegas Pro 12, que és un software d’edició de vídeo i àudio per tal de 

crear pistes de vídeos i dóna la opció d’exportar-los en una gran diversitat de formats. 

Aquest programa és similar al software AVID, amb el qual es va treballar durant el 

quart curs de la carrera a l’assignatura Laboratori de Producció Audiovisual. 

 

 

Figura 11: Imatge de la primera escena del curtmetratge 

 

Durant la postproducció també s’han afegit efectes sonors, com per exemple els 

batecs del cor o un tret de pistola, a més de música ambient. Aquesta música ha estat 

composada expressament per aquest treball, ja que durant certs moments d’algunes 
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escenes es vol pronunciar l’efecte d’inquietud que es vol provocar en l’usuari que està 

connectat al sensor.  

 

La música utilitzada està formada per acords menors basats en Re i La amb 

figures melòdiques dissonants. Els acords disminuïts combinats amb acords majors de 

la primera inversió de la sisena augmentada respecte la tònica major, produeixen un 

ambient de tensió. Per a reforçar aquest efecte, el ritme de la mà esquerra del piano és 

repetitiu i pesat basat en la tònica. A més, s’utilitza repetidament el tríton, també 

conegut com ‘Diabulus in música’, que consisteix en un interval de tres tons 

consecutius (quarta augmentada o cinquena disminuïda), prohibit a l’Edat Mitjana i 

també per l’Església primitiva degut a la seva entonació difícil, poc natural i un so 

resultant d’ambient sinistre o tètric. [DAVIS-ROLLANS, 1987] 

 

En canvi, en un dels finals, es vol emfatitzar la calma o felicitat afegint també 

una peça musical que utilitza la progressió clàssica d’acords majors La – Re – Mi – La 

seguint la forma clàssica: tònica – subdominant – dominant – tònica, molt utilitzada al 

Renaixement i a la majoria de peces clàssiques, així com la progressió típica que evoca 

relaxació i equilibri. L’ús d’arpegis a la mà esquerra acompanya i suavitza encara més 

la melodia, ja que complementa la veu principal (mà dreta), que aprofita el recurs de les 

octaves per a endolcir aquesta melodia. [LENTON, MARTIN, 1991]  

   

Una vegada s’ha modificat tot el contingut audiovisual, s’exporten totes les 

pistes en diferents formats de vídeo, per tal de tenir diferents exemplars i poder escollir 

el que sigui més adient per a treballar amb aquest projecte. 

 

Finalment, el software que s’utilitzarà per al desenvolupament d’aquest treball 

només permetrà l’execució de vídeos de tipus .mov, per tant aquest serà el format que 

s’utilitzarà durant aquest projecte, amb escaneig progressiu, 25 fps i una resolució de 

1280x720 píxels. 

 

Amb les exportacions fetes i els vídeos complerts per a cada part del 

curtmetratge, es pot procedir a realitzar els experiments amb diversos usuaris.  
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3. TECNOLOGIA I METODOLOGIA 
 

La tecnologia utilitzada durant aquest projecte és, principalment, un sensor 

d’electrocardiograma, que consisteix en diferents parts; d’una banda hi ha l’aparell que 

es connectarà físicament al cos humà (com s’explicarà més endavant), i d’altra banda hi 

ha dues plaques que són les que treballaran i transformaran aquestes respostes del cos 

en dades numèriques que s’utilitzaran per a analitzar les reaccions del cos humà.  

 

Les dues plaques amb les que es treballarà són la e-Health Sensor Platform v2.0 

de Cooking Hacks i la Arduino UNO. 

 

3.1  Cooking Hacks 
 
 

Recentment, a l’agost de 2013, va sortir al mercat la e-Health Sensor Platform 

v2.0 que és una placa biomètrica creada i desenvolupada per Cooking Hacks, divisió de 

la companyia Libelium. L’objectiu d’aquest hardware, i de la pròpia empresa, és que 

tots els usuaris d’arreu del món puguin aportar les seves idees per tal de desenvolupar el 

software i millorar-lo, amb noves aplicacions i productes, ja que es tracta d’una eina 

d’Open Source. [Web de Cooking Hacks, 2013 ] 

 

L’enfocament d’aquesta placa e-Health, com el seu propi nom indica, és el de la 

salut i per això també es pot aconseguir multitud de sensors, com s’ha esmentat 

anteriorment, per a mesurar diferents 

reaccions del nostre cos. Aquesta informació 

extreta pot ser utilitzada per a veure en temps 

real l’estat d’un usuari o pacient, o bé per 

analitzar aquestes dades per a un diagnòstic 

mèdic.  

 

Aquesta placa e-Health és compatible 

amb les plaques Raspberry Pi i Arduino, que 

és la que es farà servir en aquest treball. Per 

tal de connectar la placa d’Arduino i la e-

Figura 12: Placa e-Health (a sobre) 

connectada amb la placa Arduino UNO (a 

sota) 
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Health no es necessita cap tipus de cable, sinó que es poden connectar entre elles a 

través dels pius de la placa e-Health. 

 

A continuació s’observa una imatge on s’indiquen cadascun dels diferents 

connectors dels que disposa la placa e-Health en què s’hi connectaran els diferents 

sensors: 

 
 

 
Figura 13: Esquema de totes les entrades i sortides de la placa e-Health 
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Es pot veure que un dels connectors és EMG/ECG Jumper, aquest és degut a que 

els sensors EMG (Electromiografia) i ECG (Electrocardiograma) no poden treballar 

simultàniament i existeix un pont per a treballar amb un o l’altre. 

 

En el cas del sensor d’Electrocardiograma, el que s’utilitza durant el projecte, el 

circuit lògic és el següent: 

 

 

Figura 13: Circuit lògic de la placa e-Health amb l'entrada d’electrocardiograma 

 

 

La e-Health Sensor Platform està implementada en C++ i és necessari afegir les 

llibreries associades a la placa e-Health per tal de poder llegir les dades del sensor amb 

el software d’Arduino. 

 

3.1.1  Electrocardiograma 

 

El fet que s’hagi escollit el sensor d’electrocardiograma respecte qualsevol altre 

és perquè, quan una persona es troba en un estat d’inquietud augmenta el ritme cardíac 

i, en conseqüència, el voltatge que indueixen els batecs del cor. Aquesta acceleració del 

ritme es produeix de manera molt ràpida, mentre que quan l’usuari es tranquil·litza el 

procés de relaxació i disminució del voltatge és més lent. D’aquesta manera és més fàcil 

distingir quan un usuari està nerviós o tranquil. [Web de Life in the fast lane, 2014] 
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Figura 14: Posició dels sensors d'ECG 

 

Un electrocardiograma (o ECG) s’utilitza per a mesurar el sistema de conducció 

elèctrica del cor. Aquest mostra el voltatge entre parells d’elèctrodes agafant impulsos 

elèctrics generats per la polarització i despolarització del teixit cardíac i el transforma en 

una ona. Aquesta ona és emprada per a mesurar la quantitat de batecs per unitat de 

temps, així com la posició de les cambres o la presencia de qualsevol malaltia al cor.  

 

El cor té quatre cambres: dues aurícules i dos ventricles (esquerres i drets). 

L’aurícula dreta rep la sang venosa del cos i l’envia al ventricle dret, el qual la bombeja 

fins als pulmons, on s’oxigena i continua fins a l’aurícula esquerra. Un cop aquí es 

deriva al ventricle esquerra, on es distribueix a tot el cos i torna a l’aurícula dreta, 

tancant així el cicle cardíac. [Web de Netdoctor, 2014] 

Elèctricament, les cèl·lules del múscul cardíac són com molles carregades; un 

petit impuls les dispara, es despolaritzen i es contrauen. La recarrega d’aquesta molla és 

la repolarització. 

El traçat típic d’un electrocardiograma registrant un batec cardíac normal 

consisteix en una ona P, un complex QRS i una ona T, tal i com es pot veure a la Figura 

12. Aquests són esdeveniments elèctrics que no s’ha de confondre amb els 

esdeveniments mecànics corresponents, és a dir, la contracció i relaxació de les cambres 

del cor. Així doncs, la sístole o contracció ventricular comença just després de la 

iniciació del complex QRS i acaba just abans d’acabar la ona T. La diàstole, que és la 
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relaxació i reompliment ventricular, comença just després que acabi la sístole 

corresponent amb la contracció de les aurícules, just després d’iniciar-se la ona P. [Web 

de Cardiovascular Physiology, 2013] 

 

 
Figura 15: Traçat d’un cicle cardíac 
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Segment Descripció 

Ona P És el senyal elèctric que correspon a la despolarització auricular. 

El vector elèctric s’estén des de l’aurícula dreta a l’aurícula 

esquerra. La repolarització (o recuperació) d’aquesta ona quedarà 

eclipsada per la despolarització ventricular (complex QRS). La 

durada d’aquesta ona sol ser d’uns 80 ms i mesura al voltant de 

0,25 mV. 

Complex QRS El complex QRS correspon al corrent elèctric que causa la 

contracció dels ventricles dret i esquerra (despolarització 

ventricular), la qual és molt més potent que la de les aurícules i 

afecta a més massa muscular, produint una major deflexió a 

l’electrocardiograma. La durada d’aquest complex acostuma a 

estar entre els 60 i els 100 ms i pot mesurar al voltant de 0,8 mV. 

Ona T Representa la repolarització dels ventricles. De vegades es pot 

observar una ona seguida d’aquesta ona T, anomenada Ona U i que 

és una repetició en petita escala de la Ona T. Té una durada 

aproximada de 200 ms i un voltatge aproximat de 0,5 mV. 

Interval PR És el tram des de la iniciació de la Ona P fins al començament del 

Complex QRS. Té una durada de 150 – 200 ms. 

Interval QT És el tram des de la iniciació del Complex QRS fins al final de la 

Ona T i pot tenir una durada entre 300 i 430 ms. 

Taula 1: Descripció de cada segment del cicle cardíac 

 

Es pot observar com els valors de la diferencia de potencial són, 

aproximadament 0,25 mV a la Ona P, 0,8 mV al Complex QRS i 0,5 mV a la Ona T. No 

obstant, les dades que s’obtindran amb els sensors seran els valors analògics de 

l’electrocardiograma, que es comprendran entre els 0 i els 5 volts. En aquesta escala, en 

estat de repòs els valors obtinguts oscil·len entre 1,5 i 2,5 V. 

 

 

3.2  Arduino  
 
 

Arduino és una plataforma per a la creació de prototips d'electrònica de 

maquinari lliure. El hardware d’Arduino es basa en una placa de circuit imprès que 

integra un microcontrolador Atmel AVR amb suport per a entrada/sortida integrada, un 

regulador de tensió i una interfície USB que permet la comunicació amb l’ordinador. 

[Web d’Arduino, 2014] 
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L'objectiu del projecte d’Arduino és crear eines que siguin assequibles, de baix 

cost, flexible i fàcil d'usar tant per professionals com per a estudiants i aprenents, 

especialment per a aquells que no poden tenir eines controladores més sofisticades. 

[Arduino – The Documentary, 2010] 

 

3.2.1  Per què Arduino? 

 

Els avantatges principals d’Arduino envers altres plaques microcontroladores 

són, a banda de la característica de software i hardware lliure, el preu, ja que és més 

barata que les plaques d’altres companyies, és simple de fer servir i és multiplataforma, 

és a dir, funciona als Sistemes Operatius Windows, MacOSX i Linux. 

 

La placa eHealth és compatible amb Arduino, Raspberry Pi i Intel Galileo. No 

obstant, la placa microcontroladora Arduino és una placa en què la única funcionalitat 

que té és per la que se la programa, com per exemple llegir dades de sensors i enviar-les 

a l’ordinador, en canvi la Raspberry Pi i la Galileo simulen un sistema operatiu sencer. 

És a dir, Arduino necessita d’altres instruments o hardware per a oferir funcionalitat, 

mentre que amb la Raspberry Pi, per exemple, se li ha de simular un sistema operatiu 

amb una targeta SD i, a més, disposa de sortides d’àudio, HDMI i RCA per a connectar-

hi un monitor i un port Ethernet. D’aquesta manera, amb les plaques Raspberry Pi i 

Galileo es podria tenir un ordinador sencer. Aquest fet també provoca que el preu sigui 

més elevat, ja que aquestes dues plaques costen més del doble en comparació a la placa 

d’Arduino. [Web de Raspberry Pi, 2014] [Web de Galileo, 2014] 

 

A més, Arduino es caracteritza per la gran quantitat de guies i ajudes que es 

poden trobar per tal de facilitar i simplificar els dubtes que puguin tenir els usuaris 

menys experimentats en la seva programació. 

 

Com que la necessitat que presenta el projecte és la d’enviar dades des d’un 

sensor a l’ordinador per tal de manipular aquestes dades, la placa Arduino satisfà 

notablement aquestes necessitats, i, per tant, l’ús de les plaques Galileo o Raspberry Pi 

és prescindible. En el cas d’un projecte en què s’haguessin de manipular les mostres 

obtingudes pel sensor per a fins mèdics o d’altres més sensibles, i que requerissin un 
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millor processador o més memòria per a acumular aquestes mostres, seria preferible 

decantar-se per una Raspberry Pi o Intel Galileo.  

 

La velocitat del processador d’Arduino és de 16Mhz, mentre que la de la 

Raspberry Pi és de 700 Mhz i la de Galileo de 400 Mhz. Quant a la memòria RAM, la 

d’Arduino és de 2 KB, la de Raspberry Pi i Galileo és de 256 MB. Aquest fet provoca 

que, com s’ha esmentat anteriorment, el preu d’aquestes dues últimes sigui el doble de 

la placa d’Arduino, que té un preu aproximat de 25,00€ (preu per a la versió Arduino 

UNO).   

 

Actualment existeixen molts tipus de plaques d’Arduino: Arduino DUE, 

Arduino Leonardo, Arduino Diecimila, Lilypad Arduino, Arduino Mega ADK o, la que 

s’emprarà en aquest projecte, Arduino UNO. 

 

3.2.2  Arduino UNO 

 

L’Arduino UNO és una placa electrònica basada en el microprocessador 

ATmega328. Compta amb 14 pins digitals d’entrada i sortida, 6 entrades analògiques, 

un ressonador ceràmic de 16 MHz, una connexió USB, un connector d’alimentació, una 

capçalera ICSP i un botó de reinici. [Web d’Arduino UNO, 2014] 

 

L’alimentació de la placa d’Arduino pot ésser a través de la connexió USB a 

l’ordinador, de manera que no és necessària una altra connexió per a alimentar la placa. 

El voltatge amb la que treballa són 5V i el voltatge recomanat d’entrada són 7-12V. 

 

És la última versió de la placa Arduino USB. Es connecta a l’ordinador amb un 

cable USB estàndard i conté tot el necessari per a programar i utilitzar la placa. 
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Figura 16: Placa Arduino UNO 
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4. DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ 

 

Una vegada l’usuari està connectat amb els sensors, aquests estan connectats a 

les plaques eHealth i Arduino i aquestes a l’ordinador, per tal de poder executar els 

vídeos des del propi programa i analitzar les dades que s’obtindran de 

l’electrocardiograma, serà necessari fer ús d’un altre programari que es pugui integrar 

amb el software d’Arduino. 

 

4.1  Processing 

 

Processing és un IDE i llenguatge de programació basat en Java, que permet el 

desenvolupament de diverses aplicacions com jocs o contingut interactiu. Aquest 

programari està suportat pels sistemes operatius Windows, Mac OS i Linux. Es va 

dissenyar amb l’objectiu d’ajudar aquells programadors sense experiència, ja que 

destaca per la informació visual que aporta de manera instantània, fet que provoca la 

millor comprensió del codi per part de l’usuari. [Web de Processing, 2014] 

 

Els diferents projectes creats amb Processing s’anomenen sketches, en què 

cadascun conté les classes dels objectes que els composen i una carpeta amb tot el 

material multimèdia que s’utilitzarà a l’aplicació, com per exemple vídeos.  

 

Com que les dades obtingudes amb els sensors s’envien cap al software 

d’Arduino, serà necessari que aquestes s’enviïn al Processing, per tal de treballar amb 

elles. Per a resoldre això, serà necessari incorporar una llibreria d’Arduino a les 

llibreries del Processing i, des del codi en què s’executa el sensor d’electrocardiograma, 

enviar aquestes dades a un Serial Port de l’ordinador i, des del Processing, recollir 

aquestes dades. 

 

Quan es disposi de les dades del sensor, el que s’analitzen per saber si l’usuari 

està tranquil o si, pel contrari, està inquiet o nerviós. Com s’ha esmentat al capítol 

anterior, en estat de repòs els valors analògics es troben entre 1,5 i 2,5 volts, per tant 

s’ha de delimitar un llindar de volts pels quals s’entengui que l’usuari es troba en un 

situació més tensa. 
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No obstant, els valors obtinguts varien en funció del sexe, edat, pes o si l’usuari 

té alguna cardiopatia, ja que el cor no bombejarà amb la mateixa força ni la mateixa 

quantitat de sang. 

 

Així doncs, i a mode de resum, el següent diagrama mostra tot el procés que hi 

ha des que l’usuari està veient la primera escena fins que s’acabi el vídeo. Aquest 

procés es repeteix cada 10 ms i el que fa és, mentre l’usuari està mirant el video, el seu 

cor està produint una diferència de potencial constantment i amb els sensors 

d’electrocardiograma s’agafa una mostra cada 10 ms. Aquest valor es transmet a la 

placa d’Arduino (ja que estan connectades) i aquesta està programada per a enviar el 

valor al software Processing. Aquest programa compararà aquesta dada amb un llindar 

definit i comptarà les vegades que se sobrepassa aquest llindar. Al final de cada vídeo, 

es decidirà, segons les dades obtingudes, si el següent vídeo a reproduir-se correspon a 

un estat de tranquil·litat o d’inquietud.  

 

Figura 17: Diagrama del procés que es segueix cada 10 ms mentre l’usuari mira cada vídeo 
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4.2  Experiments 

 

Per tal de fixar un llindar el més adient possible, seria ideal analitzar primer el 

voltatge que l’usuari genera estant en repòs i el que genera en una situació 

d’intranquil·litat, ja que no tothom té el mateix voltatge en estat de repòs ni el mateix 

increment d’aquest quan es produeix una situació tensa. D’aquesta manera es podria 

precisar més la definició d’aquest valor que separi les dues direccions del guió. 

 

No obstant, el llindar que es fixi no indicarà que quan es trobi un valor per sobre 

d’aquest ja s’executarà un vídeo o un altre, sinó que s’hauran de comptar quants valors 

per sobre d’aquest llindar hi ha. El fet que el llindar no sigui d’un únic valor és perquè, 

com la majoria dels sensors, tenen un petit percentatge d’error i, per qualsevol 

circumstància, podria ser que es produís un valor per sobre del llindar sense que l’usuari 

es trobés en una situació tensa.  

 

Així doncs, s’ha definit el valor llindar a partir del qual comptarem les dades 

obtingudes i el nombre mínim de vegades que s’ha de rebre aquest valor per tal de 

decidir si es reprodueix el vídeo que significa que l’usuari està tranquil o el vídeo que 

representa que l’usuari ha estat nerviós. Tot i així, si es té en compte el número mínim 

pel qual es decidirà si s’executa un vídeo o un altre, s’ha de definir també la freqüència 

amb la que s’executa el programa i agafa dades del sensor. 

 

A més aquests valors que superen el llindar, segurament, es rebran de forma 

seguida, ja que com s’ha esmentat anteriorment, quan un usuari es troba en una situació 

tensa i augmenta el ritme cardíac (i per tant el voltatge que produeix els batecs del cor), 

aquest ritme augmenta de forma ràpida, però per a calmar-se és un procés més lent. 

 

Per tal de definir aquest llindar que separa la tranquil·litat del nerviosisme, s’ha 

hagut d’executar el programa un total de quatre vegades per a cada usuari. Aquest fet es 

deu a que al principi l’usuari està més inquiet (ja sigui perquè el vídeo el sorprèn o per 

motius externs com el fet de posar-se els sensors a la pell), però a partir de la tercera o 

quarta reproducció, l’usuari mostra uns resultats de voltatge més baixos i, per tant, que 

representen que l’usuari està més calmat. 
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Tenint aquest ventall de valors més alts i més baixos per a cada usuari, s’ha 

pogut fer una mitjana per a definir un llindar per al primer i per al segon vídeo, tal i com 

s’explica al següent apartat Anàlisi dels resultats.  

 

 

 

 

 
    Figura 18: Imatge d'un dels experiments amb una usuària 



 

 29 

5. ANÀLISI DELS RESULTATS 
 
 

Els resultats obtinguts dels experiments han estat un tant decebedors, ja que ha 

costat que els usuaris mostressin símptomes de nervis o intranquil·litat davant del 

curtmetratge. Això pot ser degut a que, al ser un curtmetratge realitzat de manera 

inexperta i a la curta durada d’aquest, és més difícil per a l’usuari endinsar-se en el 

personatge i concentrar-se en la pel·lícula. Són molts els factors que han de confluir per 

a poder formar una pel·lícula o curtmetratge de qualitat, no només a l’hora del rodatge, 

que s’ha de tenir en compte la posició de la càmera, la il·luminació, el so ambient i 

diàlegs, etc. sinó també amb la postproducció i muntatge de totes les pistes de vídeo i 

àudio. La falta de coneixement i experiència al respecte, ha suposat que el resultat dels 

vídeos no hagin estat els esperats. 

 

Finalment, els valors llindars que s’han escollit són 4.5 volts i el número de 

vegades que el voltatge ha de sobrepassar aquesta xifra per a que es reprodueixi el vídeo 

corresponent a l’estat nerviós depèn del vídeo en qüestió, ja que els que són més llargs 

tindran un valor més elevat. Per exemple, per al primer vídeo s’ha definit el número de 

75 vegades un mínim de 4.5 V, mentre que per a les dues segones parts s’ha establert 

que s’hagi de superar el llindar 95 vegades. Aquests valors són extrets de moltes 

repeticions fetes amb diversos usuaris i fent una mitjana de, per a cada valor llindar de 

voltatge, quantes vegades se sobrepassava al llarg del vídeo.  El nombre de vegades que 

s’ha de sobrepassar el llindar està influït per la freqüència amb la que el sensor agafa el 

valor del voltatge. El temps entre una mostra i la següent serà de 10 mil·lisegons. 

 

Així doncs, si un cicle cardíac, com s’ha pogut veure anteriorment, té una durada 

entre 500 i 700 ms, el programa agafarà entre 50 i 70 mostres per cada cicle, sent les del 

Complex QRS les que tenen el valor més alt. 

 

Els usuaris que han estat sotmesos a aquest experiment, han realitzat 

l’experiment diverses vegades (sense saber prèviament de què tractava el projecte), i 

han exhibit mostres de sorpresa al veure que la història del curtmetratge havia canviat 

des de la primera vegada que l’havien vist. Aquest fet també pot haver influït a l’hora de 
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mesurar el voltatge, ja que davant la sorpresa també es pot incrementar el voltatge del 

cor i s’interpreta com una mostra d’inquietud. 

 
 
5.1  Projecció de futur 
 

La possibilitat que el cinema, algun dia, estigui connectat amb els usuaris no és 

una idea menyspreable. És difícil d’imaginar-ho per a cinemes o sistemes on hi ha 

molta gent veient una mateixa pel·lícula, com per exemple el senyal de televisió, ja que 

es creuarien molts tipus de dades diferents, però no ho és per a casos particulars, on 

cada persona pot tenir sensors al seu voltant que permetin una interacció amb el cinema. 

 

No obstant, existeixen dos factors per a que això es dugui a terme: que els 

usuaris disposin de sensors connectats a la plataforma utilitzada per a veure les 

pel·lícules i, en segon lloc, que les productores vulguin invertir en fer una pel·lícula de 

5 – 10 hores (aproximadament) i tot el cost i temps que comporta. 

 

Referent a la primer factor, actualment existeixen molts tipus de sensors que no 

priven de comoditat a l’usuari i que permeten enviar dades a qualsevol ordinador. No 

només es pot utilitzar el del voltatge que 

produeix el cor, com en aquest treball, sinó 

que es pot fer ús d’altres sensors com per a 

mesurar l’oxigen en la sang, la temperatura 

de la pell, o la seva conductància. Un altre 

exemple que avui dia utilitza molta gent, 

sobretot quan es fa esport, és un 

pulsòmetre, ja que és tracta d’un sensor 

que es pot portar de manera còmode i 

aplicada a un altre aparell com és el cas del 

rellotge de la Figura 14.   

     

 Figura 19: Exemple d'un rellotge amb pulsòmetre 

 

Quant al factor cinematogràfic i de les productores, fa aproximadament un any 

apareixia una notícia dient que la companyia 20th Century Fox havia comprat els drets 
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de la col·lecció de llibres ‘Tria la teva pròpia aventura’ (Choose Your Own Adventure, 

1979) de l’escriptor Edward Packard. Com s’explica al pròleg del present treball, 

aquests llibres consisteixen en una història interactiva en què, quan s’arriba a un cert 

punt d’inflexió de la trama, a la mateixa pàgina apareixen dues opcions per tal de 

continuar la història d’una manera o una altra, havent d’anar a una determinada pàgina o 

una altra del llibre. [Web de Hollywood Reporter, 2014] 

 

Tot i que encara no es coneixen detalls de com farà Hollywood aquesta 

implementació de la idea de interacció del lector, o en aquest cas, dels usuaris cinèfils, 

dóna peu a pensar que aquesta interacció persona – màquina, on la màquina serà 

l’aparell que reprodueixi la pel·lícula, en el món del cinema i amb sensors no és 

quelcom impossible. 

 

 

 

Figura 20: Exemple d'un llibre de 'Tria la teva pròpia aventura' on es pot observar les dues opcions per 
a continuar amb la història. 
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6. CONCLUSIONS 

 
Durant aquest treball s’ha vist tot el procés que s’ha seguit per a crear un 

curtmetratge i un programa que reproduís un vídeo o un altre segons la resposta 

fisiològica de l’usuari. Primer, es poden veure les passes seguides per a escriure un guió 

i portar-lo a la pantalla, posant com a exemple trames d’altres pel·lícules on també hi 

apareixen interrogatoris policials, en segon lloc, s’han vist els diferents tipus de sensors 

que existeixen, perquè s’ha escollit l’electrocardiograma i com funciona aquest, acte 

seguit s’han estudiat quines plaques microcontroladores es poden utilitzar per a fer 

aquest experiment, agafant el voltatge que es produeix al cor i transformant-lo en dades 

numèriques que s’analitzaran amb els softwares usats per al desenvolupament del 

programa que decideix quin vídeo s’ha de reproduir. Per últim, s’ha fet un anàlisi dels 

resultats obtinguts, així com la projecció de futur d’aquesta convergència del món 

audiovisual amb la interacció dels usuaris mitjançant sensors. 

 

Personalment, crec que el fet que els vídeos no hagin pogut provocar l’ambient o 

sensació d’inquietud als usuaris ha estat decisiu per a no aconseguir els resultats que 

s’esperava al principi. 

 

No obstant això, considero que he arribat a l’objectiu proposat de realitzar un 

curtmetratge i un programa que, connectat a un sensor, agafés mostres de voltatge del 

cor d’un determinat usuari i considerés si aquest està calmat o nerviós per tal de 

reproduir un vídeo o un altre, a partir d’un cert llindar.  

 

Estimo que, tenint més coneixements, més experiència i amb més recursos, és 

podria obtenir un resultat molt diferent i positiu. Com s’ha comentat al capítol anterior, 

són molts els factors que importen en una producció audiovisual, com els plans, la 

il·luminació, les veus i diàlegs, la música adient en el moment indicat, etc. i si es pot 

forçar que l’usuari es concentri i s’endinsi a la pel·lícula des del minut zero, aquesta 

idea de interacció amb sensors té molt a guanyar. 

 

Ha estat un treball que ha suposat molt de temps i esforç per a aconseguir els 

objectius definits al principi. Una de les parts que ha costat més temps ha estat la de la 

producció audiovisual, ja que em vaig haver de documentar amb alguns llibres i 
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diverses informacions que disposava de l’assignatura Laboratori de Producció 

Audiovisual. Amb aquesta formació vaig entendre que per a crear un guió havia d’anar 

pas per pas, creant una situació, definint la vida dels personatges, especificant una 

localització on ocorregués tota la trama, etc. Escriure el guió va ser una feina que va 

durar molts dies, ja que cada dia que passava em venia al cap una idea nova que era 

diferent a l’anterior.  

 

Una de les dificultats més notòries que vaig tenir amb el desenvolupament 

d’aquest projecte va ser amb la postproducció, ja que degut a un error amb la gravadora, 

algunes escenes havien quedat enregistrades amb un àudio molt fluix i el fet 

d’augmentar-lo feia incrementar també el soroll.  

 

Davant la impossibilitat de tornar a fer la gravació per motius personals dels 

actors, finalment vaig decidir que la millor opció era doblar les escenes que no s’havien 

pogut enregistrar amb un bon àudio. Aquesta tasca va suposar moltes hores per a 

enregistrar de la manera més acurada possible la veu, amb la finalitat de sincronitzar 

aquesta veu amb el moviment dels llavis de l’actor. Quan vam tenir aquestes pistes 

d’àudio, també va comportar moltes hores de tota la postproducció; sincronitzar àudio i 

vídeo, afegir efectes sonors i visuals o visualitzar totes les escenes diverses vegades per 

a estudiar quines tenien menys errades. 

 

Una altra tasca que també m’ha costat molt esforç ha estat la implementació del 

codi per a fer el programa, perquè no coneixia el llenguatge, ni Arduino ni Processing, i 

he hagut de buscar molta informació i guies per tal d’agafar les dades dels sensors, 

transferir-les des d’Arduino al Serial Port, agafar aquestes amb el Processing i fer que 

les analitzi i reprodueixi vídeos segons s’escaigui.  

 

En definitiva, em sento orgullós pel que he aconseguit, ja que ha suposat moltes 

hores de dedicació i, en certa manera, ha estat un projecte innovador perquè mai s’havia 

fet una producció audiovisual interactiva d’aquest tipus, amb sensors que agafessin el 

voltatge del cor, sense que l’usuari hagués d’escollir voluntàriament com volia que 

continués la trama. Ha estat un projecte en què he treballat en dos móns que, com s’ha 

esmentat a la introducció, no han estat gaire convergents fins fa poc temps i això m’ha 

permès aprendre molt tant d’un sector com de l’altre.  
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Arribats a aquest punt, no descarto que en el futur pugui tornar a endinsar-me en 

aquesta confluència del món de la enginyeria i l’audiovisual, amb la finalitat d’aportar i 

implementar idees innovadores, o desenvolupant d’una manera més professional aquest 

projecte. Per a poder millorar-lo es necessitaria una producció audiovisual amb més 

coneixements i experiència, com s’ha esmentat anteriorment, i també es podria afegir 

l’ús de més d’un sensor per tal d’acotar millor un llindar per a conèixer les reaccions 

fisiològiques de l’usuari. Obtenint dades precises sobre el comportament dels usuaris es 

podria, fins i tot, crear més de dues possibilitats cinematogràfiques per a cada vegada 

que hagi de canviar el vídeo, ja que es tindria una resposta acurada del que l’usuari està 

sentint i es podria adaptar el vídeo per a cada reacció dels usuaris. 
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Annex I 
 
PRIMERA PARTE: 

 
Blanco y negro. Borroso. 

 

En primera persona, manos con un cuchillo ensangrentado, cuerpo 

yacente de una mujer con ropa blanca y manchada de sangre. Muerta. Se 

oye la respiración muy alta y el sujeto dice: 

 

SUJETO: 

 

Joder.. No.. No.. mierda! 

 

La cámara enfoca las manos del sujeto, con el cuchillo en la mano 

lleno de sangre y se encadena con la situación actual y la segunda 

escena. 

 

Una sala de interrogatorios. Sujeto sentado en una silla con las manos 

esposadas y  apoyadas en una mesa en el centro de la sala. 

 

La cámara enfoca las propias manos del sujeto esposadas. 

 

De repente se abre la puerta y entran dos policías. Uno de ellos se 

queda de pie apoyado en la pared, mientras que el otro cierra la 

puerta y se sienta enfrente del sujeto. Deja una fotografía de la 

mujer muerta encima de la mesa y empieza narrando el caso… 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

Montse (señalando la fotografía de la víctima). Hemos encontrado 

el cuerpo de tu mujer en el suelo de la cocina de vuestra casa 

con dos puñaladas en el vientre. Hora aproximada de la muerte, 

las 12 de medianoche. 

 

Es curioso, hemos estado preguntando a los vecinos y finalmente 

nos hemos encontrado con una señora que ha confesado que eran 

íntimas amigas y se llevaba muy bien con tu mujer. Nos ha 

hablado de una supuesta infidelidad, ¿no te suena?  

 

Estuviste en el bar, te emborrachaste, fuiste a casa cogiste el 

primer arma que viste y la mataste a sangre fría, ¿¡no es 

cierto!? 

 

En este momento el sujeto agacha la cabeza, se mira las manos y niega 

con la cabeza. Se pone las manos en la cara y todo queda oscuro. 
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SEGUNDA PARTE (Tranquilo): 

 

El sujeto se aparta las manos de los ojos y el policía que está 

sentado explica: 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

Doña Àngels, tu vecina del piso contiguo, nos ha declarado que 

oyó un ruido, alrededor de las 12 de la noche, miró al rellano 

por la mirilla y te vio salir corriendo. Supongamos, y es mucho 

suponer, que realmente tú no la mataste, por qué huir? Deberías 

habernos llamado. 

 

Sujeto callado. Mira hacia abajo, sin ver al policía. 

 

El policía se levanta de golpe y da un golpe fuerte en la mesa. 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

¡Mierda, reacciona! Como quieres que creamos que tu no lo has 

hecho, estás aquí callado sin decir nada, tu mujer muerta y un 

posible responsable por ahí suelto. 

 

Aparece un flashback en el que se ve como el sujeto llega a casa, 

borracho. Cuando está llegando al portal ve como sale un delincuente y 

se va corriendo. A continuación el sujeto abre la puerta del portal 

(le cuesta un poco), camina hacia la puerta de su casa y se encuentra 

un cuchillo ensangrentado en el suelo. Lo coge, da unos pasos más 

adelante y encuentra el cuerpo de su mujer en el suelo.  

 

Aumenta la respiración y latidos de corazón. Ve de pronto el cuchillo 

encima de la encimera y lo coge. 

 

SUJETO: 

 

Joder.. No.. No.. mierda! 

 

El sujeto deja caer el cuchillo y sale corriendo a perseguir al 

asesino. Fin del flashback. 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

Tenemos el posible arma homicida, hemos encontrado unas huellas 

dactilares en ella y cuando las analicemos sabremos quien es el 

agresor. 

 

El segundo policía que está de pie, junto a la puerta, le indica al 

Agente Pérez salir de la sala. 

 

AGENTE RODRÍGUEZ: 

 

Pérez. 

 

Ambos policías salen de la sala. 
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SEGUNDA PARTE (Nervioso): 

 

El policía que está sentado se gira y se miran mutuamente con el 

policía que está de pie. Se vuelve a girar y empieza a explicar: 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

Doña Àngels, su vecina del piso contiguo, nos ha declarado que 

oyó un ruido, alrededor de las 12 de la noche, y se levantó para 

salir al rellano y mientras se dirigía a la puerta oyó un golpe 

sordo de un objeto pesado cayendo al suelo. Cuando se asomó le 

vio salir corriendo. 

 

En este momento se encadena con otro flashback en el que, estando de 

pie junto al cadáver, se ve que el sujeto deja caer el cuchillo de sus 

manos al suelo y acto seguido abre la puerta, mira hacia la derecha y 

ve la puerta de la vecina y sale corriendo hasta la calle. 

 

De nuevo en la sala de interrogatorios. 

 

El policía se gira, mira a su compañero y, extendiendo el brazo, le 

pide que le dé el sobre que lleva. Se lo entrega. El interrogador abre 

el sobre y saca una bolsa de plástico transparente que contiene el 

cuchillo con sangre seca y lo deja encima de la mesa. 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

¿Te suena? Lo encontramos en vuestra casa, en el suelo, al lado 

de Montse. Posiblemente el arma homicida. Perforando estómago, 

intestinos, cortando arterias, venas, y desangrando el cuerpo 

hasta morir. Sabes, hemos encontrado unas huellas dactilares en 

el cuchillo, están siendo analizadas. Espero que tengas un my 

buen abogado, porqué te va a ser muy complicado salir de ésta. 

 

El sujeto agacha la cabeza, se lleva una mano a la frente. 

 

Tras unos segundos en silencio, el policía que está sentado dice: 

 

 AGENTE PÉREZ: 

 

Está bien… (Girándose y dirigiéndose a su compañero) Dejémosle 

unos instantes para que piense en lo que le espera. 

Ambos policías salen de la sala. 
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TERCERA PARTE (Nervioso): 

 

El sujeto coge la fotografía de su mujer, que ha dejado el policía 

encima de la mesa y se pregunta: 

 

SUJETO: 

 

¿Por qué? ¿Por qué…? 

Los dos policías vuelven a abrir la puerta. El segundo se mantiene de 

pie y el interrogador se sienta ambos se quedan de pie. El 

interrogador lleva una carpeta con folios dentro. 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

Los resultados del laboratorio. En esta carpeta tengo todo lo 

que necesito para mandarte a la cárcel. (Abre la carpeta y 

enseña una huella dactilar) Las huellas del cuchillo, son las 

tuyas.  

 

Vas a estar mucho tiempo en la cárcel, aunque no sé, quizás si 

consigues un buen abogado, aduces embriaguez, problemas 

mentales, yo qué sé, siempre os salís con alguna u otra para que 

os rebajen la condena a un delito menor o lo que sea, cualquier 

cosa. ¿Y después qué? ¿Pasas cuatro años? ¿Cinco, en la cárcel? 

¿Y qué? Volverás a salir y volverás a delinquir, verdad? Siempre 

es lo mismo… Sólo hay una manera de acabar con esto... 

 

El Agente Pérez se levanta de golpe, desenfunda la pistola y dispara a 

la cabeza al sujeto. 

 

AGENTE RODRÍGUEZ: 

 

¡Pérez, no! 

 

La cámara enfoca al techo con un fundido a blanco. 

  

 

      FIN 
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TERCERA PARTE (Tranquilo): 

 

El sujeto coge la fotografía de su mujer, que ha dejado el policía 

encima de la mesa y se pregunta: 

 

SUJETO: 

¿Por qué? ¿Por qué…? 

 

Los dos policías vuelven a abrir la puerta. Ambos se quedan de pie. El 

interrogador le explica: 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

Lamentamos este mal rato. Desde el laboratorio nos han 

comunicado que las huellas del cuchillo pertenecen a un 

delincuente que ya tenemos fichado por crímenes juveniles y 

pequeños robos, aparte de que tiene problemas con las drogas y, 

seguramente, entraría a robar en vuestra casa y le sorprendió tu 

mujer y, asustado, le asestó dos puñaladas y se iría corriendo. 

 

El Agente Rodríguez se acerca al sujeto y le libera de las esposas. 

 

AGENTE PÉREZ: 

 

Eres libre. 

 

El sujeto, sin esposas, se levanta y se dirige hacia la puerta. 

Fundido a blanco. 

      

 

FIN 
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