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LIP SYNC i Expressió 

Bé, ens trobem de nou, ja finalitzant les assignatures d’animació. Aquesta PAC ha estat una 

mica un descans dins la Pràctica2 que m’està portant amb l’skin i els moviments del Biped per 

el camí de l’amargura! ;) Sembla que pateixi, eh? Però la veritat és que m’ho passo molt bé! 

Sempre que no es pengi el 3Ds MAX!!!!!! 

 

 

En aquesta PAC hem de fer un lip sync, sincronisme de llavis , amb 

la geometria d’un osset que ens han facilitat a l’assignatura. El 

primer de tot és fer una ullada a tot el que trobem per Internet 

d’anys anteriors! He llegit, no se a on, que el secret d’una bona 

animació sempre està en les referències; millors referències, millors 

animacions! 

Mireia Balaguer (lipSync - UOC) 

 

 

 

Llavors de veure alguns tutorials googlejant i exemples de companys faig una cerca de 

monòlegs famosos de pel·lícules per poder fer actuar al nostra amic Yogui. Un 

dels que més m’agrada és el de Robert de Niro a la pel·lícula Taxi Driver.  

Així haurem de modificar la base del nostre Yogui per que s’assembli una 

mica al de Niro; ja que el Morpher, modificador que utilitzarem, necessita 

coherència en els vèrtexs per tal de poder fer la transició d’un estat a 

l’altre. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=juHNeMZP_rc
https://www.youtube.com/watch?v=yoMoSn2okUI


Ara i llavors de repassar les classes de català ;) queda clar que he d’establir 3 tipus 

d’expressions genèriques per la parla, les altres les podem treure de la combinació d’aquestes: 

1. Les obertures per les vocals i consonants de “a” fins a “u”. Així el que faré és anar 

obrint o tancant en funció de l’expressió. En el cas de la “u” també faré que els llavis 

surtin en fora així podré utilitzar-la també amb les oclusives per donar més presència a 

l’expressió de la lletra. Una combinació de lletres em donarà molt de marge. Podré 

obrir o tancar la boca i fer sortir més o menys els llavis en fora.  

2. Les consonants “m/b/p” bilabials i oclusives que fan que ajuntem els llavis tirant-los en 

dins. 

3. I una “M” més pronunciada que ajunta el llavis i els sobreposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És cert que per lip syncs més complexes potser hauríem de generar altres estats com el de la 

“v” o “f”, o “w”, “q” o “r”. Però en el nostre cas no ha estat necessari. 

  



Fet això anem a jugar una mica amb les expressions facials. Novament estableixo tres grups: 

un per el control del ulls, un segon per el control de les celles, i el tercer per les orelles. 

 

Després de jugar amb el fotogrames clau i retocar-los una i una altre vegada ja tenim a l’osset 

parlant.  Ja que l’escena és amb una càmera “fixa” (té un petit moviment que no he trobat 

oportú generar) el que farem és posar una imatge de fons que ens lligui amb la perspectiva de 

l’escena. 

 

Amb Photoshop reajustem una mica els tons i la saturació per fer-la lligar amb el color del 

nostre osset, i amb el pinzell de clonar i xuclant alguns colors eliminem el fum de la fotografia. 

Aquest el posarem finalment amb un efecte de partícules amb After Efects, que poc a poc 

anem descobrint... Tot això farà més creïble l’escena. 

I això és tot amics! Espero que us agradi! Fins a la pràctica 2! ;) 

  

Enllaç al vídeo a Vimeo: 

https://vimeo.com/127407776 

 

https://vimeo.com/127407776


 


