
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Perhaps it sounds ridiculous, but the best thing that young filmmakers should do is to get 
hold of a camera and some film and make a movie of any kind at all." 

Stanley Kubrick 
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0.- Introducció 

El meu treball consisteix a realitzar un curtmetratge havent fet abans la cerca dels diferents 

passos necessaris que cal seguir.  

La meva passió pel cinema i el meu desig de, en un futur, poder arribar a dirigir 

llargmetratges, han estat els motius de l’elecció del tema del meu treball de recerca. Sóc 

conscient que abans de realitzar llargmetratges és necessari tenir una petita base i una 

certa experiència. És per això que, molts directors de llargmetratges comencen primer fent 

curtmetratges, ja que és la manera d’anar practicant, d’equivocar-se i d’anar agafant 

experiència per poder entrar, a poc a poc, en el món del cinema. Jo ja feia temps que 

pensava fer un curtmetratge, fins i tot tenia fet un guió, però mai sabia per on començar. 

Quan em van demanar que escollís un tema per fer el treball de recerca, vaig veure 

clarament l’oportunitat per dur-lo a terme.  

Amb la realització d’aquest treball podré aprendre quin és el procés que he de seguir per 

poder realitzar un curtmetratge i posar-lo en pràctica. Obtindré informació de llibres, 

d’Internet i em basaré, sobretot, en la informació que em pugui proporcionar un director de 

cinema amb experiència. 

L’objectiu és poder mostrar el grau de complexitat que té gravar un curtmetratge a causa 

de totes les passes que s’han de realitzar prèviament, com per exemple l’escriptura del 

guió literari, del guió tècnic, la recerca del material necessari, actors, etc. 

A més, crec que és molt profitós per a algú, com jo, que es vol dedicar al món del cinema, 

poder aprendre tot el que hi ha darrere d’un vídeo d’uns pocs minuts, veure tota la 

complexitat que amaga i així tenir una base per a quan vulgui realitzar llargmetratges. 

La metodologia que empraré serà una descripció del procés creatiu des d’una perspectiva 

personal. Segurament es pot trobar molta informació sobre les diferents etapes de la 

creació d’un curtmetratge, explicades des d’una manera objectiva. Però la gent que no 

sàpiga massa cosa sobre el tema i no li sigui proper, mai podrà saber el que se sent en dur 

a terme un projecte d’aquest tipus. Per això, explicaré el meu treball d’una manera 

subjectiva. Faré una mena de diari on expressaré la meva experiència personal durant tot 

aquest procés creatiu. Les meves sensacions, els problemes i les solucions que m’he anat 

trobant són alguns dels aspectes dels què constarà el meu treball. Prèviament hi haurà 

una part més teòrica, en la qual em basaré per realitzar tot el que calgui.  
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A més, adjuntaré tots els documents que hagi necessitat per dur a terme el curtmetratge. 

Per exemple: el guió literari, el guió tècnic, els plans de rodatge, etc. D’aquesta manera, no 

només hi haurà l’explicació del que són i per a què serveixen, sinó que també es podrà 

veure l’aplicació en un cas pràctic i concret. 

És un treball en el qual es posaran en pràctica tot els coneixements adquirits en la part 

teòrica, ja que després de tota la informació obtinguda, l’explicació personal de com ha 

estat el procés creatiu del meu curtmetratge i dels documents necessaris que he hagut de 

realitzar, s’obtindrà un resultat final: la visualització del curtmetratge acabat, el qual s’haurà 

fet seguint totes les explicacions de la part teòrica. 
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1.- 18 d’abril de 2014: Els inicis 

Avui he anat a parlar amb el professor del meu treball de recerca i m’ha ajudat a definir el 

guió del treball. Abans de quedar per fer la primera reunió, em va demanar que li fes un 

escrit de per què havia escollit aquest tema, en què consistia, quin era l’objectiu i una 

última pregunta encara més complicada: Per què el meu treball i no un altre? 

Quan el meu professor ha llegit l’escrit amb les respostes m’ha dit que estaven bé, i una 

qüestió que m’ha cridat l’atenció és que m’ha comentat que és un treball ambiciós. Per una 

part està bé, ja que diuen que si t’esforces pots aconseguir-ho i crec que és important no 

conformar-me amb poca cosa per tal de fer-ho el millor possible.  

Hem estat parlant sobre com enfocar el treball i m’ha donat el contacte del guionista i 

director Aitor Garay per veure si em pot guiar una mica amb el que cal fer un cop el guió 

està acabat. 

He decidit agafar un guió que vaig fer fa temps i que tenia ganes de gravar. Crec que ara 

és una bona oportunitat per dur-lo a terme.  

Elaboració del guió 

Abans de començar a escriure el guió, vaig trigar un temps a trobar el tema que volia 

tractar. Vaig pensar primer en diferents temàtiques: ciència-ficció, fantasia, aventures... 

Fins que vaig arribar a una conclusió: volia fer un guió més realista, que tractés un 

problema de la societat actual per fer un curtmetratge reivindicatiu. Llavors se’m va acudir 

el tema de la bulímia i l’anorèxia, un tema que cada vegada és més comú entre els 

adolescents i que podria tractar bastant bé ja que estic en l’edat en què es pateixen més 

casos d’aquesta malaltia. 

Amb el tema ja escollit, vaig començar a buscar informació sobre aquests dos trastorns 

alimentaris. Abans ja havia fet un treball sobre aquesta qüestió, i això em va permetre tenir 

més informació. Però en el que més em vaig basar va ser en casos reals. En alguns 

fòrums a Internet hi havia comentaris de gent que explicaven les seves experiències, deien 

el que sentien quan patien aquestes malalties i com es van recuperar.  

Ja amb una base sobre el que pensen aquestes persones, què senten, què els sol portar a 

patir aquestes malalties i com solen ser les seves personalitats, vaig començar a definir 

quins serien els personatges i com serien.  
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En un curs de cinema que vaig fer em van dir que per fer un bon curtmetratge amb pocs 

recursos, hi ha tres premisses: 

 Han d’aparèixer un o dos personatges centrals. 

 La història ha de passar en una única localització (per tal que sigui més fàcil a 

l’hora de rodar i no calgui anar d’un lloc a un altre). 

 Ha de passar en un temps real (tot i que pot haver una el·lipsi de temps d’una o 

dues hores) 

Sobre aquesta base, vaig començar a escriure el guió. Després de molts canvis, el vaig 

acabar, tot i que estava oberta a noves correccions si es donava el cas. 
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2.- Posant tot al seu lloc: Consells de professionals 

Una vegada acabades les classes, ja puc dedicar més temps a fer el treball de recerca. 

Així que he enviat un correu electrònic a l’Aitor Garay per veure si em pot ajudar explicant-

me les coses bàsiques que calen per rodar un curtmetratge. 

He anat a la biblioteca del Prat per veure si hi havia algun llibre que expliqués com rodar 

un curtmetratge. He preguntat al bibliotecari si hi havia cap llibre que em pogués servir,  

però després d’anar a consultar el seu ordinador on hi ha la llista de tots els llibres 

disponibles, l’únic que ha trobat ha estat dos llibres de com fer documentals. No era 

exactament el que buscava, ja que un documental és diferent d’un curtmetratge, però vaig 

pensar que potser em serviria. Els llibres indicaven que era important fer un esquema dels 

plans que es volen realitzar i que fer dibuixos era una eina bastant útil per mostrar a la 

resta de l’equip com es vol fer cada pla.  

Avui he entrat a Internet per buscar llibres sobre com fer un curtmetratge. Els de 

documentals no estaven malament, però estic segura que si n’hi ha de com fer 

documentals també n’hi ha d’haver de curtmetratges, o almenys de llargmetratges. N’he 

trobat un que segons les crítiques està bastant bé i sembla que està molt ben explicat, així 

que he entrat a la pàgina web de la xarxa de biblioteques de Barcelona per veure si tenia 

sort i el trobava en alguna biblioteca. La meva sorpresa ha estat que sí, que estava 

disponible i que, a més, una d’aquestes biblioteques era la del Prat de Llobregat. Tret que 

el llibre no estigués al prestatge l’altre dia perquè algú el tingués en préstec, no entenc 

com el bibliotecari no el va trobar, amb el títol tan clar que té: Cómo se hace un 

cortometraje, de Kim Adelman. 

Després d’això, he anat a la biblioteca, he buscat el llibre al prestatge on hi ha tots els 

llibres de cinema i l’he agafat de préstec. Fullejant-lo una mica he vist que està dividit en 

diferents apartats explicats cronològicament des que comences volent fer un curtmetratge 

fins que l’acabes i t’interessa que estigui en diferents festivals. Crec que és un llibre molt 

interessant i he començat a llegir-lo. Ja tinc lectura per a aquest estiu. 

He entrat al meu correu electrònic i he vist que tenia dos correus de l’Iñaki, el meu tutor del 

treball de recerca. En el primer m’explicava que ja s’havia llegit el meu guió i em donava la 

seva opinió. Deia que potser els diàlegs eren molt explícits, ja que les noies parlen molt 

obertament del sentiment que tenen d’inferioritat. Per una part estava d’acord, ja que jo 

també ho vaig pensar quan vaig acabar el guió, però després que el llegissin algunes 

amigues i em donessin la seva opinió, vaig arribar a la conclusió que així és la realitat i les 
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converses d’un munt d’adolescents. Al final del correu em proposava sotmetre’l a una 

opinió més especialitzada. No vaig entendre molt bé a què es referia amb una “opinió més 

especialitzada” i vaig suposar que potser volia dir que esperés la resposta de l’Aitor Garay. 

Però en llegir el segon correu vaig veure que estava equivocada i que havia enviat el meu 

guió al Pau Teixidor, director del curtmetratge Leyenda i del llarg Purgatorio, perquè donés 

la seva opinió. Em vaig sorprendre gratament, és tot un honor que persones del món del 

cinema que ja han fet diversos projectes llegeixin el teu guió. Però també sents una mica 

de por en no saber què poden pensar del teu humil guió, un guió d’una noia de disset anys 

que tot just està començant a fer petits projectes. L’Iñaki m’havia adjuntat la resposta del 

Pau Teixidor i em comentava que creia que m’agradaria el que deia. Això m’ha 

tranquil·litzat una mica i he baixat ràpidament per llegir què n’opinava: 

1. Està molt ben escrit. 

2. Darrera d'aquest text hi ha algú amb coses a dir, regla 

número 1 per voler fer pelis: tenir coses a dir. 

3. Crec que és una història amb un punt de valentia, parlar 

d'un mateix amb 16 o 17 anys no tothom és capaç ni ho vol 

fer. 

4. El text està ple de detalls que tenen a veure amb la 

narració cinematogràfica. Des de detalls sonors que estan 

explicant coses (el soroll dels coberts picant contra els 

plats en el silenci) fins a imatges visuals simbòliques o 

significatives (la noia amb els dits de les mans estirats 

mentre seu, etc.). Realment és un guió i utilitza els 

recursos propis del guió cinematogràfic. Sap quin tipus de 

text està escrivint. 

5. És una història molt assequible de rodar. L'equilibri 

entre la fi i els mitjans és perfecte: 2 actrius i una 

localització. 

6. El punt irònic de l'última frase, tot i que no l'he 

acabat d'entendre, demostra que hi ha la voluntat de no ser 

completament explicatiu i crec que rebel·la la intenció de 

que l'espectador tregui les seves pròpies conclusions. No hi 

ha un punt de vista alliçonador per part de l'autora, tot i 

tractar-se d'un tema tant propici per a caure en aquest 

error. 

 

No sé, jo crec que darrera d'aquest text hi ha una persona 

que vol fer cine, així de senzill. Que vagi a per totes 

d'ara en endavant. 

 

Fins aquí la meva humil opinió... :) 

 

Una abraçada i ja em dirà com continua el tema! 

 

Pau 
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En acabar de llegir-ho, tenia un somriure immens a la cara. Sé que només havia comentat 

les coses bones i estic segura que es podrien millorar un munt de coses que no havia 

comentat però, tot i així, estic encantada amb la seva resposta perquè almenys sé que hi 

ha bastants punts que estan bé.  

He llegit el correu diverses vegades per no perdre’m cap detall, però la frase que he 

acabat llegint un munt de vegades més és la que deia que darrere del text hi ha una 

persona que vol fer cinema i que d’ara en endavant “vagi a per totes”. Un sentiment de 

felicitat i de ganes de seguir endavant m’havien envaït. Ha estat llavors quan, després 

d’haver-lo llegit en diversos llocs, m’he adonat per mi mateixa quin és realment el punt clau 

per fer cinema: les ganes de fer cinema. Jo crec que és necessari tenir aquestes ganes i 

tenir aquest sentiment que estava sentint, ja que si algú no el sent, dubto molt que pugui 

fer una bona pel·lícula. Per això crec que un director de cinema és igual que un pintor: un 

pintor pot pintar, però un bon pintor ho farà amb sentiment i les ganes que hi posarà en 

realitzar els quadres farà que aquests siguin millors que el d’un que els fa sense ganes i 

pinta per pintar.   
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3.- Fases i elements en la creació d’una pel·lícula: El que cal saber i dur a 

terme 

Avui he rebut el correu de l’Aitor Garay. La veritat és que li estic molt agraïda, no 

m’esperava aquest correu tan ben estructurat i tan ben explicat. Fins i tot m’ha adjuntat 

plantilles d’un pla de rodatge, del desglossament del guió,etc.! 

Ha fet una explicació dividida en tres parts: la preproducció, el rodatge i la postproducció, i 

de cada part m’ha anat explicant les coses més importants. 

A més, també m’ha comentat quatre punts per poder millorar el meu guió, un dels quals, 

que m’ha semblat molt curiós, ja que no ho sabia, és que la manera tradicional per escriure 

els guions és amb la lletra Courier New 12,  perquè d’aquesta manera una pàgina dura un 

minut, aproximadament. 

També m’ha comentat altres coses, com per exemple que es podrien caracteritzar els 

personatges per tal que la història fos més fàcil de seguir i que els diàlegs llargs en un 

mateix escenari són poc cinematogràfics.  

Un vegada he acabat de llegir-lo tot, em poso a rumiar, fins que arribo a una conclusió. 

Dividiré la primera conversa entre les dues noies en dos escenaris diferents per tal que 

sigui més dinàmic, i respecte a caracteritzar els personatges, jo crec que no es poden 

caracteritzar d’una manera molt excèntrica ja que el que vull mostrar es que són dues 

adolescents qualssevol, que segueixen el mateix patró que la majoria de les noies, que és 

el que ens imposa la societat.  

3.1.- Millorant el present  

He agafat el portàtil, he obert el fitxer del meu guió Camí cap a la perfecció i me l’he llegit 

unes deu vegades. Per on començo? Després d’un any que ja l’havia donat per acabat, 

com ho faig ara per canviar-lo i no destrossar-lo? Em fa una mica de por començar a 

esborrar paraules, però al cap d’una estona, ja mentalment preparada amb la idea feta 

més o menys al meu cap, les meves mans comencen a moure’s pel teclat. He intentat que 

el diàleg fos el més semblant possible, i només he fet alguns petits canvis perquè tingués 

sentit.  

Una vegada acabat, me’l llegeixo unes deu vegades més, entre les quals unes quantes a 

la meva germana per veure què li semblava. Ja se’l deu saber de memòria! Em diu que 

està bé, però jo encara duc a terme alguns petits canvis que, segons ella, ningú no s’hi 
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hagués fixat i que, encara que ho haguessin fet, eren irrellevants. Tot i això, jo crec que el 

secret d’una obra ben feta està en els detalls més petits.  

De moment, he deixat el guió per acabat. Així que començaré a centrar-me en el que cal 

fer a partir d’ara. Torno a llegir-me el correu de l’Aitor Garay en què tot estava ben explicat 

per parts, però abans d’aprofundir-hi, faig un esquema dels punts bàsics de cada apartat 

amb l’ajuda del llibre de Kim Adelman Cómo se hace un cortometraje i altres llibres que he 

trobat a la biblioteca. Anem a pams: 

3.2.- La preproducció  

Segons està explicat al correu, “la preproducció és la fase on es preparen tots els 

elements necessaris per dur a terme el rodatge”. Per això, aquests són els punts que cal 

realitzar durant aquest procés. 

3.2.1.- El guió tècnic 

El primer punt que cal realitzar en la preproducció és el guió tècnic, la transcripció del guió 

literari en què s’expressa quin tipus de pla es gravarà, des de quin angle, etc., de manera 

que l’equip tècnic i artístic puguin saber com s’imagina el director cada seqüència.  

Cada pla té un significat, i l’elecció de l’un o de l’altre és important per transmetre a 

l’espectador el que vol el director. 

Generalment, un pla general té una funció informativa, mentre que un primer pla té una 

funció emotiva. Entre aquests dos tipus de pla hi ha una escala molt variada de plans (pla 

general curt, pla americà, pla mitjà...) i, per tant, diferents categories intermèdies des de la 

informació (pla general) fins a l’emoció (primer pla). Un pla picat (des d’un angle superior al 

personatge), sol ser utilitzat per mostrar un efecte d’obediència i un pla contrapicat (des 

d’un angle inferior), per un efecte de domini. Un pla picat absolut o zenital sol ser de tipus 

general i, per tant, informatiu. Tots aquests significats procedeixen de la realitat. 

De vegades, les funcions es modifiquen de tal manera que un pla general pot ser emotiu i 

expressiu, i un primer pla d’un rostre amb una expressió neutra pot servir només per 

informar. 

Una panoràmica de seguiment d’un personatge és quan la càmera gira sobre el seu eix 

per seguir el moviment d’un personatge, com si fos la mirada d’un espectador immòbil. 

Quan la càmera es desplaça, igual que una persona, és quan neix el travelling. 

Primer pla 
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La càmera subjectiva consisteix a relacionar la mirada de l’espectador amb la mirada del 

personatge. Normalment es fa un pla del personatge que mira i, a continuació, un pla d’allò 

que veu, de manera que l’espectador avança a través de la mirada del personatge. Es pot 

fer de manera objectiva, quan l’espectador veu l’escorç del personatge, o subjectiva, quan 

l’espectador es converteix en el personatge i mira des del seu punt de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.- El desglossament del guió 

Amb els plans detallats es prepara el desglossament del guió, on s'especifica, pla per pla, 

quines són les necessitats concretes de les seqüències. Les més usuals són: 

Actors/Figuració 

Vestuari  

Maquillatge  

Il·luminació 

So 

Decorat 

Atrezzo 

Efectes Especials 

Primeríssim 

primer pla 

“Primeríssim” 

primer pla 

Primer pla Pla mitjà 

Pla americà 

Pla general 

Pla picat 

Pla contrapicat 

Pla zenital 

Pla detall Pla zenital 

Pla general 
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3.2.3.- El pla de rodatge 

Una vegada se sap quines són les necessitats, s’ha d’organitzar el rodatge de manera 

que s’aprofitin al màxim els recursos disponibles. Per això cal fer un pla de rodatge en el 

qual s’especifiqui quins plans i amb quin ordre es rodaran, quan es necessitaran segons 

quins materials, a quina hora arribarà l'equip per organitzar el set (col·locar els llums, el 

decorat, l’atrezzo...) i a quina hora es convocaran els actors, ja que poden arribar una 

mica més tard però amb el temps suficient perquè l’equip de maquillatge i perruqueria 

pugui fer el seu treball abans de començar a rodar. És per tot això que una pel·lícula no 

es roda cronològicament, sinó en funció dels recursos disponibles. 

En un horari s'especifica quin pla es roda i durant quant de temps. Cada pla té unes 

necessitats pròpies que s'han de preparar amb temps. Per exemple, en un rodatge 

professional de 8 hores se solen rodar uns 15-25 plans.  

3.2.4.- L’storyboard i la planta  

L'storyboard és el conjunt de vinyetes en què s'il·lustra com seran els plans que es 

rodaran. Això permet tenir una idea més clara i visual de com serà la pel·lícula. És una 

eina molt útil perquè el director pugui expressar el que vol aconseguir a la resta de 

l'equip. 

No hi ha regles concretes de com fer un storyboard, així que es pot fer com més agradi a 

cadascú. Els directors de curtmetratges no cal que facin unes presentacions 

professionals. Hi ha qui fa unes figures esquemàtiques i d’altres que decideixen fer unes 

il·lustracions completes; alguns fan un esbós per sobre dels moviments de la càmera, 

mentre que d’altres prefereixen utilitzar programes d’ordinador. 

Una manera senzilla de fer un storyboard és fer allò que s’anomena planta, que 

consisteix en el dibuix de la planta del set amb les posicions relatives i moviments de la 

càmera i dels actors. Els angles de càmera s’indiquen amb el dibuix d’una “V”. D’aquesta 

manera, el director i la resta de l’equip saben on es col·locarà la càmera. A partir dels 

plans de planta, l’equip artístic sap què cal decorar perquè això li permet veure quina part 

de la localització queda dins de la imatge i quina fora. També ajuda el director a utilitzar el 

mínim nombre possible d’angles de càmera per tal que esculli només els que siguin més 

efectius. Alhora, permet veure quins plans extres cal deixar per al final del rodatge per tal 

de deixar de gravar-los, atès que són prescindibles, per si de cas se sobrepassa el temps 

de gravació planificat. 
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Kim Adelman explica al seu llibre que les pel·lícules són imatges en moviment i que, per 

això, no hem d’equivocar-nos al pensar només en preses estàtiques. Per això, diu que és 

molt útil dibuixar fletxes en el nostre storyboard, per tal de poder veure quins són els 

moviments de l’acció i de la càmera.  

També dóna uns consells per fer més fàcil l’storyboard: 

Assegurar-se les localitzacions. Tenir en ment quina serà la localització real, ajuda que tot 

vagi molt més ràpid. Tot i així, no s’ha de deixar de dibuixar per no tenir encara les 

localitzacions. 

Si hi ha massa plans per dibuixar, s’han de reduir. Pensar que hi ha massa plans per 

dibuixar, dóna a entendre que a l’hora de rodar es farà molt llarg. Per això cal reduir, 

perquè potser és una mica ambiciós. 

No s’ha de pensar que els teus storyboards són sagrats. Són documents de treball i es 

poden utilitzar com cadascú vulgui. 

Segons Robbie Consing, director de cinema i dibuixant d’storyboards de moltes 

pel·lícules, com ara Transformers o Iron Man 3: 

“Si no haces un storyboard de tu cortometraje, o lo encargas a alguien, te deberían pegar un tiro. 

¡No te deberían permitir hacer un corto! Porque éste sea tu primer film, no debes suponer que 

sabes controlar una toma sin tener que ilustrarla antes. Hacer el storyboard te obliga a pensar tu 

película. [...]Te permite decir si el material va a poder montarse.”1 

Segons l’Aitor Garay és molt útil realitzar un storyboard, però si has d’escollir entre fer un 

storyboard i un pla de rodatge, sens dubte és millor decantar-se per aquest últim. 

3.2.5.- La selecció de l’equip 

La selecció de l’equip és important, ja que escollir persones responsables que facin bé el 

seu treball, donarà més garanties per tal que el projecte surti bé. Tots els treballadors 

necessaris es podrien dividir en diferents equips, tot i que depenent dels recursos que es 

tinguin es pot prescindir d’algun d’aquests rols. 

 

                                                           
1
 ADELMAN, Kim (2005). Cómo se hace un cortometraje, Barcelona: Ediciones Robinbook, s.l., 

pàg. 111 
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3.2.5.1.- L’equip artístic  

Actors 

L’elecció d’uns bons actors i/o actrius és molt important, ja que el primer en què es fixa la 

gent és en la interpretació, per molt bons plans i moviments de càmeres que hagis fet. 

A l’hora d’escollir els actors, podries pensar en contractar actors famosos. Però, és clar, 

té els seus avantatges i els seus inconvenients. Per una banda, al públic li sorprendrà que 

aparegui algú de qui han sentit a parlar, i segurament actuarà millor que un amic o 

familiar teu. Però d’altra banda, tenen una agenda molt ocupada i pot ser complicat 

quedar per rodar. A més, que sigui famós pot fer que la gent es fixi més en ell que en la 

pel·lícula en si. 

Per això, optar per fer el càsting amb amics pot ser una bona alternativa. Alguns 

avantatges són que en conèixer aquesta persona coneixes els seus defectes i les seves 

virtuts, de tal manera que saps bé quins son els seus límits, la qual cosa pot ajudar a 

l’hora de preparar al personatge; a més, potser no li importarà treballar moltes hores, i, 

per últim, pots ser sincer amb ell i tenir-hi una més bona comunicació. 

Una última opció seria que el mateix director actués en el seu propi projecte. Tot i així, 

Tara Veneruso, que va actuar en un dels seus propis curtmetratges, va dir: “es fácil que 

acabes sobresaturado si quieres interpretar y dirigir a la vez. No tienes la misma visión 

cuando estás dentro de la película que [...] cuando ves la acción desde fuera.”2 

Alguns consells de Kim Adelman per aconseguir unes bones interpretacions són: 

Assajar durant la preproducció. D’aquesta manera, durant el rodatge, els actors ja sabran 

com ho han de fer. 

Menys és més. La càmera capta més del que capten els ulls. Una interpretació 

inexpressiva a través de la pantalla pot semblar molt real, mentre que un estil teatral 

d’actuar pot resultar artificial i exagerat. 

No “cremar” els actors. S’ha de procurar no fer moltes preses diferents, sinó rodar només 

les que es necessitin. 

                                                           
2
 ADELMAN, Kim (2005) Cómo se hace un cortometraje, Barcelona: Ediciones Robinbook, s.l., 

pàg. 118 
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Parlar amb rapidesa. Quan sigui possible, els actors caldria que diguessin el seu text a 

més velocitat ja que les pel·lícules es mouen a més velocitat que la vida real. 

Músics 

En el tema de la música, pots escollir músics que creïn una banda sonora per al teu 

curtmetratge, o bé pots agafar música ja feta. (D’aquest últim cas es parlarà més 

endavant, en l’apartat de postproducció.) 

3.2.5.2.- L’equip de direcció 

L'ajudant de direcció és una de les figures més importants del rodatge perquè és 

l’encarregat de fer que el pla de rodatge es compleixi i qui sap què ha de fer cada 

departament a cada moment. La seva feina és que el director estigui el més concentrat 

possible en la seva feina i no s'hagi de preocupar per qüestions pràctiques. 

L’script és qui s'encarrega de mantenir la continuïtat dels plans. Com és molt possible 

que, en una mateixa escena, es rodin dos o més plans en diferents dies, l’script 

s’encarrega de vigilar que tot estigui igual (roba, decorat, postures...). D'això se'n diu 

"mantenir el raccord". Una altra feina molt important de l’script és prendre nota de cada 

presa (si és bona, si és dolenta i per quin motiu, etc.,) amb el que s'anomena “fulls de 

continuïtat”. Això fa que s’estalviï molta feina durant l'edició, ja que en acabar el rodatge 

és probable que es tinguin molts minuts de metratge que s’hauran de classificar. 

L’equip de producció s’encarrega de la part més tècnica i de l’organització de la pel·lícula. 

Són els encarregats de coordinar, supervisar i controlar tasques com els diferents 

contractes i la documentació necessària, l’obtenció de fons per rodar la pel·lícula i 

organitzar-ne la distribució. A més, també permeten la logística. 

El director de fotografia s’encarrega que la il·luminació sigui com ho desitja el director. 

L’operador de càmera mira que l’enquadrament sigui com han dit el director de fotografia i 

el director. Els elèctrics mouen els trípodes, els focus i la resta de material elèctric, tot 

depenent d’allò que els indiqui el director de fotografia. 
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3.2.5.3.- Altres equips tècnics 

So: La seva tasca és gravar els diàlegs i la resta de sons necessaris i que s’escolti bé. La 

qualitat del so és molt important. 

Art (Director, Ajudant): La seva funció es basa en el disseny de l’escenografia, l’atrezzo, 

etc. 

Vestuari (Encarregat, Ajudant): S’encarreguen de l’elecció del vestuari o del disseny i de 

la seva confecció. 

Maquillatge (Encarregat, Ajudant): S’encarreguen de maquillar els actors, ja sigui un 

maquillatge més elaborat o només una base perquè no es vegi brillantor a la cara dels 

actors a l’hora de gravar. 

Efectes especials (Encarregat, Ajudant): Aquest equip s’encarrega dels efectes especials 

en cas que ho requereixi la pel·lícula. 

3.2.6.- Els assajos 

Els assajos dels actors amb el director durant la preproducció són, com ja s’ha dit abans, 

un punt clau, ja que s’estalvia temps durant el rodatge i ajuda al fet que quan es comença 

a rodar ja saben què han de fer. Això és molt important perquè, encara que després 

canviïn coses, és més fàcil improvisar si hi ha una base prèvia amb la qual treballar.  

Durant aquesta fase, en els rodatges professionals, també es fan proves de vestuari, 

maquillatge, càmera, etc. 

3.2.7.- Les localitzacions i el material necessari  

Durant la preproducció també s’han de buscar les localitzacions. Moltes vegades, s’acaba 

escollint la primera localització que s’aconsegueix. Però, si és possible, és preferible 

buscar diferents opcions i triar la més adient per a la història.  

3.3.- El rodatge 

Si ja s’han quadrat totes les agendes i s’han aconseguit tot els punts marcats en la 

preproducció, arriba el moment del rodatge.  

És molt important que l’equip sàpiga tot el que ha de fer. Tot i que el director és la figura 

que ho vertebra tot, no hi ha un departament més important que un altre.  
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És molt important tenir sempre un pla B perquè, per exemple, si vols rodar en exterior 

però hi ha riscs de pluges, s’ha de procurar tenir una localització en interiors per poder 

continuar rodant una altra escena. Un altre exemple seria que un actor no pot arribar més 

aviat que la resta de l’equip, un motiu que es pot aprofitar per rodar plans de situació, 

objectes específics, etc. 

L’Aitor Garay assegura que “si es fan els deures durant la preproducció, el rodatge hauria 

de ser ràpid i divertit. Això sí, s’ha de recordar que tot allò que pugui anar malament pot 

anar malament. Per això, si és possible, s'ha de tenir un duplicat de tot, especialment 

d'allò que surt en imatge ja que és una llàstima haver d'interrompre un rodatge perquè la 

roba d'un dels actors s'ha fet malbé. Els rodatges són molt estressants, però molt 

divertits.” 

3.4.- La postproducció 

Una vegada acabat el rodatge, és el moment de començar la fase final del projecte: la 

postproducció. 

El primer que es necessita és un programa d’edició de vídeo.  

Durant aquesta etapa, s’ha de visualitzar tot el metratge gravat i amb els fulls de rodatge 

de l’script, l’storyboard, i les anotacions que es vagin fent durant aquesta visualització, cal 

seleccionar les preses bones i desfer-se de les dolentes. Però sense esborrar-les, ja que 

mai se sap si es podran necessitar. 

“El muntatge és fer cinema. És agafar un munt de preses i donar-los un ritme i una 

coherència.” Opina Aitor Garay. També diu que hi ha molts teòrics del tema i que intentar 

fer-ne un resum seria impossible, per això m’ofereix alguns punts bàsics: 

La fragmentació és directament proporcional a la tensió dramàtica. És a dir, molts talls en 

un escena fa que l'espectador es posi nerviós. L'ideal és fer servir una progressió des de 

plans de llarga durada a l'inici, fins arribar al clímax, on es pot fragmentar més el 

muntatge. 

El muntatge és l'art de la manipulació del temps. La fragmentació i la tensió dramàtica 

sorgeixen d'aquesta manipulació. Per exemple, la batalla climàtica de qualsevol pel·lícula 

dura més en pantalla que el que hauria de durar en el món real. Això és perquè l'acció es 

fragmenta perquè l'espectador ho pugui veure tot, i com més temps trigui en arribar el 

desenllaç d'una acció, més tensió sentirà. 
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El muntatge és l'art de la manipulació de la informació. Posar o treure un tros d'informació 

pot canviar la manera de veure l'acció substancialment. Si l'espectador veu un senyor que 

puja a un taxi, arriba a un semàfor i el taxi explota se sorprendrà. Si l'espectador sap 

(perquè tu l’hi has dit) que hi ha una bomba dins del taxi, cada cop que s'aturi, cada 

moviment brusc tindrà un significat diferent per a ell.  

Segons Kim Adelman, alguns problemes bàsics del muntatge són:3 

 El ritme de la pel·lícula. 

 Començar una escena massa aviat o acabar-la massa tard. 

 Enamorar-se de la música provisional. 

 Mirar-lo des d’un mateix. 

 No escoltar les crítiques sinceres. 

 Posar una seqüència de títol. 

 Posar una seqüència de crèdits massa llargs. 

La postproducció també comporta seleccionar i inserir la música en la pel·lícula. Pot ser 

música composta especialment per a la pel·lícula o bé una de ja existent, però per això 

serà necessari pagar els drets d’autor, si és que en té. 

3.5.- L’exhibició 

Quan ja tens el teu curt acabat i ja l'han vist els teus amics, familiars i tu mateix un munt 

de vegades, arribes a la pregunta: “I ara què?” 

Doncs aleshores, el que toca és fer promoció del teu curtmetratge i presentar-lo a 

festivals. Tot i que no s’hi guanyi res, en els festivals és un lloc on es pot conèixer gent 

del món del cinema i amb els mateixos interessos que tu.  

Una cosa bàsica a fer és penjar el vídeo a Youtube i/o Vimeo, a ser possible amb 

subtítols en anglès, ja que aquest fet pot comportar que arribi a molta més gent. Si creus 

que val la pena, pots crear comptes a Twitter i a Facebook per difondre la teva feina. 

                                                           
3
 ADELMAN, Kim (2005) Cómo se hace un cortometraje. Barcelona: Ediciones Robinbook, s.l., 

pàg. 142. 
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Segons l’Aitor Garay:“Tenir una bona reputació online no t'aconseguirà una feina, però sí 

t'ajudarà a crear una imatge professional sòlida i mai no és tard per posar-s'hi.” 
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4.- Problemes i resultats   

Guió tècnic 

Després de diversos dies d’anar fent, a poc a poc, el guió tècnic, avui m’he aixecat al matí 

i m’he dit: “Avui he d’acabar el guió tècnic i fins que no l’acabi no el deixaré estar”. Em 

quedava més o menys la meitat del guió i sí que és veritat que ja tenia en ment una petita 

idea de com acabar-lo. Però, tot i així, vaig estar vàries hores davant l’ordinador i, també 

s’ha de dir, anant i venint d’un dels escenaris, on sabia que segurament gravaria una de 

les seqüències: el lavabo de casa. D’aquesta manera, podia veure més clarament quins 

plans serien millors per a cada moment i on podria col·locar la càmera per calcular que hi 

havia espai suficient. Cal tenir en compte que és un espai reduït amb una gran dificultat 

que és el mirall, que et pot jugar una mala passada si no vas alerta perquè s’hi pot veure 

reflectida la càmera.  

Un cop acabat el guió tècnic, em sento una mica més relaxada i satisfeta perquè, per a 

mi, l’elaboració del guió tècnic és la tasca més complicada que té un director de cinema. 

Haver de descriure en paraules el pla que t’imagines és difícil, però encara és més difícil 

saber quin pla escollir. Has de ser capaç de poder veure a la teva ment tota la pel·lícula, 

tal i com es gravarà. Necessites deixar volar la teva imaginació i moltes vegades, fins i 

tot, he necessitat tancar els ulls i concentrar-me a pensar com es veuria una mateixa 

seqüència des de diferents plans.  

Com sé quin pla quedarà millor? Quin pla expressarà millor el que pretenc mostrar? El fet 

que en algun moment precís hi hagi un moviment de càmera, farà millorar la qualitat de la 

pel·lícula, en certa manera? I si és així, quan ha de ser? Aquestes són algunes de les 

preguntes que més m’inquietaven, i que ho segueixen fent. Feien que em quedés en 

blanc i em saturés, sense saber com seguir. Per això, sempre anava fent poca cosa i ho 

justificava dient que quan em vingués la inspiració ja seguiria, cosa que no és del tot 

falsa, ja que he comprovat que, com tot art, hi ha dies que si no estàs inspirat és millor 

deixar-ho. Però una vegada t’ho proposes i deixes a la teva imaginació contestar les 

preguntes anteriors, l’habitació es converteix en un no parar de tecles d’ordinador sonant 

com si un músic compongués una melodia. 

Tot i així, hi ha diferents aspectes tècnics amb els quals havia d’anar amb compte per no 

cometre errors de raccord. A l’hora d’escollir els plans que s’havien de dur a terme en el 

rodatge, havia de garantir que hi hagués una continuïtat per tal que quan fes el muntatge, 
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tots els plans muntessin bé. Per això, una de les coses que havia de tenir en compte era 

la llei de l’eix i els seus derivats, com la llei d’escala i de 30 graus. 

La llei de l’eix possibilita el desplaçament continuat per l’espai, en la totalitat dels 360 

graus, si convé, sense que l’espectador perdi en cap moment l’orientació. Per això, la 

seva funció és orientar malgrat el canvi de plans.  

Aquest eix és la línia imaginària que hi ha entre dos personatges que, per exemple, 

poden estar tenint una conversació. Per tal que la realització de plans-contraplans no 

desorienti l’espectador, no es pot saltar aquest eix. És a dir, la càmera haurà d’estar 

sempre a un costat de la línia. En cas que es vulgui saltar l’eix i, per tant, passar a l’altre 

costat d’aquesta línia imaginària, hi ha una sèrie de maneres correctes de fer-ho. Per 

exemple, fer un travelling, inserir un pla detall, etc. 

La llei d’escala i de 30 graus suggereixen que cada pla nou sigui diferent de l’anterior, 

perquè tingui sentit canviar de pla i no sigui evident el tall. Aquestes lleis expressen la 

necessitat que l’escala de dos plans consecutius sigui molt diferenciada i, si no és així, 

l’angle de la posició de la càmera ha de moure’s un mínim de 30 graus per tal que no 

provoqui una agressió visual. 

Desglossament del guió 

Per fer la plantilla del desglossament del guió, agafo una plantilla que em van donar en un 

curs de cinema que vaig fer i la plantilla que em va enviar l’Aitor Garay. Finalment, 

n’agafo una mica de cadascuna, ja que cada director pot personalitzar-lo a la seva 

manera i n’imprimeixo tantes com seqüències té el curtmetratge. A cada full anoto tot el 

necessari per a cada seqüència: personatges que hi apareixen, el seu vestuari i 

maquillatge, l’atrezzo necessari, efectes de so... Això m’ajuda a tenir clar què és el que 

cal tenir preparat abans del rodatge i el que necessitarem a cada moment. 

Selecció de l’equip i assajos 

Avui he fet una prova amb les actrius. La tasca d’escollir-les era un tema que em 

preocupava ja que no conec gent professional que em pogués ajudar, així que vaig optar 

per demanar ajuda a amics i familiars.  

Primer havia de tenir clar quin tipus de noia, físicament parlant, necessitava per fer el 

paper. Havien de ser noies al voltant dels setze anys i amb una constitució prima, 

sobretot la protagonista. Com sempre, vaig pensar en el que tinc més a l’abast, i qui més 
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proper que la meva pròpia germana perquè actuï en el meu curt? L’avantatge que sigui la 

meva germana és que conec els seus punts forts i els seus límits, ja que no és la primera 

vegada que fa d’“actriu” en alguns dels meus anteriors vídeos. Pel fet de ser la meva 

germana tinc molt més contacte amb ella i em serà molt més fàcil assajar i poder dir-li en 

què ha de millorar. A més, un estiu va fer un curs de teatre i això va fer decidir-me que fos 

una de les actrius.  

Llavors em faltava saber qui seria l’altra actriu, així que vaig pensar recórrer a grups de 

teatre de la meva ciutat. El primer al qual em vaig dirigir va ser al grup de teatre al que 

pertanyo. Però cap noia s’adaptava al perfil que buscava. Un dia, parlant amb la meva 

germana sobre l’altra opció que tenia de dirigir-me al grup de teatre “Etc”, bastant conegut 

a El Prat, em va comentar que una amiga seva, que anava a aquest grup, podria estar 

disposada a actuar. Vam quedar un dia per fer una lectura del guió i els vaig donar unes 

pautes per a la interpretació dels personatges. El resultat va ser satisfactori, per això hem 

quedat avui per fer un primer assaig a les localitzacions més importants, que són les que 

tinc més a l’abast.  

El que m’ha semblat curiós és que quan els explicava per què els seus personatges diuen 

unes frases en concret i el que se suposa que senten en aquell moment, elles entenien 

més als seus respectius personatges i feien l’actuació molt millor. A partir de llavors, em 

demanaven que fes el mateix sempre. A vegades em costava una mica explicar allò que 

realment volia transmetre amb alguna frase o gest d’un dels dos personatges, però o jo 

no m’acabava d’explicar del tot malament, o elles eren molt llestes, perquè finalment 

sempre ho feien com jo pretenia. 

La recerca de la resta de l’equip tècnic és una tasca més complicada perquè no conec 

gent professional que em pugui ajudar. He pensat a demanar ajuda a amics, però o no 

poden o no els ve de gust, i crec que és imprescindible que tinguin un mínim de ganes de 

formar part del projecte perquè aquest surti bé. Per això he arribat a la conclusió que jo 

em faré càrrec de la resta de funcions que cal dur a terme. Potser no és el més adient 

perquè d’aquesta manera no em podré focalitzar en la part artística, de la qual s’ha 

d’encarregar el director. 

Però res és impossible i en ser un curtmetratge senzill amb només dues actrius i sense 

gaires localitzacions ho fa menys complicat. A més, no seré la primera ni l’última que 

gravarà un curtmetratge ella sola. Per exemple el director David Birdsell, va rodar el seu 

conegut curtmetratge Bad Animals (2001) ell sol, amb una càmera mini-DV prestada. 
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Les localitzacions i el material necessari 

Amb el guió tècnic i el desglossament del guió una vegada acabats, em poso a decidir 

quines seran les localitzacions. He anat pensant en diferents opcions. Les dues 

seqüències que succeeixen en el saló-menjador he decidit que les gravaré en el de casa 

meva, més que res per la comoditat que et proporciona un lloc que el tens molt vist, per 

tal de saber on poder col·locar la càmera i calcular millor les distàncies. A més, així no he 

de demanar a ningú que em deixi casa seva durant tant de temps, ja que la majoria del 

curt s’esdevé en aquest escenari. 

La seqüència del lavabo he decidit que també la gravaré al lavabo de casa meva.  

Aquesta seqüència, per a mi, és la més important del guió, per això no m’importava si 

havia de demanar a algú que em deixés gravar al seu lavabo per tal que quedés el millor 

possible. Però després de veure els diferents lavabos de familiars i amics, he decidit que 

em quedaré amb el de casa meva perquè, d’una banda, és el que té el mirall amb les 

mides adequades per tal que es vegi mig cos de l’actriu i, d’altra banda, la disposició del 

mirall i el vàter són adequades per tal que es pugui gravar com ho havia pensat. 

Per acabar, em falta decidir quina serà la localització de la primera seqüència. Necessito 

una habitació on hi hagi un llit individual baix i un armari. A casa meva és impossible, ja 

que els llits són alts. Així que he pensat demanar-li a una amiga meva que em deixi 

gravar a la seva habitació. La disposició que té del llit i l’armari no és exactament la que 

tenia en ment, però l’acció s’hi podrà adaptar perfectament. 

Només falta aconseguir el material necessari, per això consulto el desglossament del guió 

per veure què cal. Parlo amb les actrius per decidir quina roba i quines sabates podrien 

posar-se per al rodatge. La resta d’objectes necessaris que utilitzaran les actrius 

directament, com les bosses o el maquillatge, s’encarreguen de portar-los elles, un cop 

escollits abans els més adequats. Jo m’encarregaré de fer el menjar que apareix en la 

segona seqüència abans de començar el rodatge. Després de donar-hi voltes, he decidit 

que menjaran carn i puré de patates, perquè una de les accions d’un personatge és 

agafar el menjar amb la forquilla, però també és necessari que hi hagi una cullera ja que, 

en un moment concret, s’hi ha de veure reflectida. 

Per a la seqüència del lavabo havia d’aconseguir una caixa de laxants que, en un pla, es 

veu guardada a l’armari. Però a casa meva no tenim laxants, així que vaig pensar a 

preguntar a les meves amigues si en tenien. La meva mare em va suggerir que, si elles 
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no en tenien, anés a preguntar a la farmàcia si me’n podrien donar una caixa buida. Però, 

per sort, no vaig haver d’anar-hi perquè una amiga meva en tenia a casa . 

L’storyboard i la planta 

Ara que ja sé quines seran les localitzacions i he fet el guió tècnic en el qual he escrit com 

vull que sigui cada pla, és l’hora de fer l’storyboard o la planta per tal de tenir una idea 

més clara a l’hora de dur a terme el rodatge. 

Em decanto per fer una planta de cada set de rodatge, perquè crec que em serà més 

profitós saber on col·locar la càmera una vegada comencem a gravar, que no pas veure 

uns dibuixos dels plans que ja tinc en ment. Si fos un rodatge on l'equip tècnic estigués 

compost per més persones, potser sí que seria millor fer un storyboard, per tal de poder 

mostrar a tothom com vull que sigui cada pla. Però en ser només les actrius i jo, crec que 

la informació més adequada, tant per a mi com per a elles, és la que proporciona la 

planta, ja que d'aquesta manera elles podran veure per on hauran de moure's depenent 

on col·loqui la càmera. 

El pla de rodatge 

Després de parlar amb les actrius i decidir quins dies i quanta estona quedaríem per 

gravar, m’he posat a fer el pla de rodatge. 

El meu objectiu és gravar una seqüència per dia, tot intentant ajustar-la als horaris que 

hem pactat, perquè així t’estalvies problemes amb la continuïtat dels plans. Si graves la 

mateixa seqüència en diferents dies corres el risc de cometre errors de raccord. Potser, 

es podria dividir la seqüència en dos, si poguéssim gravar en dies consecutius,  però no 

és el cas.  

El primer pla de rodatge m’ha costat bastant fer-lo perquè volia agrupar tots els plans del 

mateix tipus, tot i que passessin en diferents moments del guió, per tal de ser més eficient 

i no perdre temps. Un altre inconvenient ha estat que no sabia quant trigaria a gravar 

cada pla. Així que vaig dividir el temps que havíem quedat que hi estaríem, entre tots els 

plans d’una seqüència, assignant una mica més de temps als plans més llargs o 

complicats. Els següents plans de rodatge els he fet seguint la mateixa base que amb el 

primer. Havia de tenir en compte també que, normalment, sempre es comença gravant 

els plans generals i s’acaba amb els primers plans i els plans detalls, per tal d’anar 

rectificant la il·luminació més fàcilment.  
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Però, tot i voler seguir aquestes premisses, he hagut de fer-ne l’adaptació en funció de 

les circumstàncies. 

Primer dia de rodatge 

Aquesta tarda hem començat el rodatge. Per fi! Ha sigut una mica dur, però ha anat millor 

del que m’esperava. Un dels problemes que més em preocupava era que no tenia un 

equip tècnic que m’ajudés a realitzar totes les tasques més ràpidament, la qual cosa ha 

comportat que no em pogués centrar únicament en la part artística. Potser això ha estat 

el que ha fet que costés més tot el procés i, en conseqüència, endarrerir tot el rodatge.  

Vam començar el rodatge a les sis de la tarda per tal de poder gravar quan ja era fosc. 

Cal tenir en compte que la seqüència s’esdevé a la nit i a la localització on gravem hi ha 

finestres que, tot i que s’abaixin les persianes, deixen entrar llum. Per això, tot i que el 

procés que se sol seguir és començar a gravar pels plans generals i acabar amb els 

plans detalls, vaig decidir, finalment, començar pels plans detalls, on no es veuria, a 

través de les finestres, si encara era de dia. 

He acabat encarregant-me, entre altres coses, de preparar la il·luminació, la col·locació 

de la càmera, de veure quins plans tocaven gravar a cada moment, de situar les actrius 

en el moment que tocava gravar i, una vegada gravant, de comunicar a les actrius de 

quina manera podien corregir l’actuació o de recordar quins eren els moviments o gestos 

concrets que havien de fer. Val a dir que elles m’han ajudat molt perquè controlaven 

diferents detalls, com per exemple quins gestos o moviments havien de fer en algun 

moment concret o on havien de col·locar el braç al final d’un pla per tal que el pla següent 

muntés correctament i no hi hagués errors de raccord. D’aquests aspectes, se n’hauria 

d’haver encarregat l’script, però a falta d’aquesta persona, cadascuna aportava el seu 

granet de sorra. De l’altra tasca de l’script, anar apuntant quina presa ha estat bona o 

dolenta, també me n’he acabat encarregant jo. No és una tasca gaire dura, però com que 

teníem poc temps per gravar tota la seqüència, havia d’anar corrents fent-ho tot. Això ha 

comportat que de moltes preses que he considerat dolentes, no he escrit cap anotació 

que digués quina part es podria aprofitar o no. Si hagués tingut més temps podria haver 

escrit comentaris que em poguessin haver ajudat després, a l’hora de la postproducció, 

per saber si algun material que en un primer moment havia dit que era dolent, em podria 

servir.  

Per a la il·luminació he fet servir, com ja tenia pensat, el llum que tenim al saló-menjador 

de casa meva. I tot per dos motius: perquè es pot graduar la intensitat de la il·luminació i 
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té un petit llum que es pot moure i que m’ha servit de “focus”. En no tenir gaire 

coneixements, la il·luminació que he utilitzat ha estat bastant bàsica. Tota l’estona que em 

posava a graduar la il·luminació, creuava els dits perquè després, quan passés els 

vídeos, es veiessin bé. Intentava que sempre estigués més il·luminat que fosc perquè, per 

experiència, sé que en la postproducció és més fàcil abaixar la lluminositat que apujar-la, 

ja que en apujar-la, el vídeo es veu amb molts píxels i de mala qualitat.  

Mentre les actrius s’anaven vestint, 

maquillant i pentinant, jo anava preparant la 

decoració del set de rodatge i de l’atrezzo, 

que no només consistia a decorar les 

prestatgeries, la taula, etcètera, sinó que 

també havia de fer el menjar!, ja que formava 

part de l’atrezzo. Durant el rodatge, les 

actrius m’han preguntat diverses vegades si 

ja no gravaríem cap pla més on sortís el menjar, per així poder menjar-se’l. Però no van 

tenir sort perquè fins a l’últim pla del dia sortiria el menjar. Respecte a aquest tema vam 

tenir algunes dificultats ja que, a diferència del personatge de Natàlia que no menja res 

en tota la seqüència, el personatge de Míriam sí que ho fa. És per aquest motiu que 

havíem d’anar amb compte de no cometre errors de raccord. En no gravar els plans en 

ordre cronològic, havíem de controlar quan havia d’haver més menjar i quan menys al 

plat. Per sort, l’actriu ho tenia molt clar. 

Tot i els petits obstacles que m’he anat 

trobant, crec que per ser el primer dia de 

rodatge ha anat bastant bé. Hi ha hagut 

moltes preses falses en què les actrius 

s’equivocaven i començaven a riure però, a 

diferència dels assaigs, eren professionals i 

s’asserenaven ràpid, tornant al paper i llestes per continuar gravant. Aquests moments, 

no negaré que a vegades et fan posar una mica nerviosa perquè veus que no queda 

temps, que aquell pla no surt i que encara en queden molts més. Però també van bé, 

perquè són moments en els quals totes acabem rient i aporten diversió al rodatge. 

Perquè, al cap i a la fi, el rodatge ha de ser professional i seriós, però també divertit. 
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Segon dia de rodatge 

Avui ha sigut el segon dia de rodatge. S'ha notat molt la diferència amb el primer dia. Ja 

anàvem amb més seguretat i teníem més per la mà el que calia fer i com fer-ho. Els 

detalls més petits de la decoració del set de rodatge ja estaven preparats de l'altre dia, 

perquè des d’aleshores només n’han passat dos. Tan sols calia arreglar un parell de 

coses. 

Abans de començar a gravar, havíem 

d’escollir quines jaquetes i bosses utilitzarien 

en aquesta seqüència. En realitat, ja les 

havíem escollit prèviament, però en 

emprovar-se-les, no ens n’acabava de 

convèncer la combinació, així que vam 

canviar una jaqueta per una altra. En aquests 

casos t’alegres que el set de rodatge sigui 

casa teva, o més aviat de l’actriu, ja que així 

la meva germana ha pogut agafar una altra jaqueta que tenia i que hi combinava millor. 

Durant el rodatge, les actrius no portaven posades les jaquetes, sinó que només portaven 

samarretes de tirants i màniga curta. Per això, quan tenien la mínima oportunitat 

aprofitaven per posar-se unes jaquetes que tenien ja preparades, perquè no podien 

agafar les d’atrezzo per tal que no hi hagués errors de raccord. Estàvem totes tan 

obsessionades perquè no hi hagués cap d’aquests errors que en un moment, una de les 

actrius, en agafar el mòbil que estava a sobre de la taula perquè formava part de l’atrezzo 

per mirar quina hora era, va fer un crit que em va espantar, perquè vaig pensar que 

s’havia fet mal o alguna cosa semblant. Quan vaig anar a veure què passava i m’ho va 

explicar, em vaig posar a riure. I jo que pensava que era l’única que m’obsessionava amb 

això! Li vaig dir que tampoc es notaria tant si en col·locar-lo de nou estava un centímetre 

més desplaçat, però per assegurar-nos vam mirar l’últim vídeo en què sortia per veure 

com estava exactament. 

La resta del rodatge va esdevenir d’una manera semblant a la del primer dia: les mateixes 

bogeries de les actrius en els seus moments de descans i la mateixa pressa meva per 

anar d’un lloc a un altre preparant-ho tot per gravar els diferents plans. I ja que parlo 

d’aquests moments de “descans” de les actrius, he d’explicar que, mentre jo estava 

capficada mirant quins plans havíem de gravar després i tot el que calia preparar, elles es 

posaven a ballar, cantar i fer bogeries. Quan, després, he passat els vídeos a l’ordinador i 
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he vist aquests moments gravats per elles mateixes per poder fer “making-of”, he rigut 

molt. En aquells moments jo no les mirava, només escoltava l’enrenou que feien i vaig 

pensar que estava bé que descansessin una mica i no se’ls fes tan pesat gravar tanta 

estona seguida.  

L’estrella del rodatge, sens dubte, ha estat la claqueta. Durant el primer dia de rodatge hi 

havia hagut molts plans on sortien les dues actrius i per això no havien tingut  l’oportunitat 

de “cantar la claqueta”. També pot ser que, com que era el primer dia, se’ls afegia el fet 

que estaven més vergonyoses. Però, en canvi, avui, en tenir més seguretat i confiança, 

han “cantat la claqueta” totes dues en diversos plans i la meva germana, a la mínima 

oportunitat l’agafava i em demanava quin seria el següent pla per anotar-ho. Quan, el 

primer cop que va “cantar-la”, li vaig dir que no calia que pugés i baixés la barra de fusta 

fent el so “clac” abans de dir “acció”, es va decebre. Li vaig explicar que amb la càmera 

digital que utilitzem, el so no s’enregistra a part, com es feia abans. Per això, utilitzaven 

aquest “clac” de la claqueta per sincronitzar el so i la imatge, tot prenent de referència el 

moment on es veia la barra de fusta baixant. 

Tot i que també formava part de la seqüència quatre la part on els personatges estan al 

rebedor abans de sortir, hem decidit, les actrius i jo, que era millor gravar-la en un altre 

rebedor per qüestions estètiques. No ens acabava de convèncer el tipus de porta que hi 

havia i després que els expliqués com volia gravar aquella part, vam pensar en les 

diferents cases on podríem gravar-la i que quedés bé. Finalment vam decidir gravar-la al 

rebedor de casa del meu pare. 

Tercer dia de rodatge 

És un diumenge al matí. Ens hem dirigit a 

casa del meu pare per gravar els tres plans 

que quedaven pendents de la seqüència 

quatre. 

Acostumades a quedar durant el vespre, 

gravar al matí porta un altre ambient al 

rodatge, ja que tots estem una mica més 

adormits. A més, el fet d’estar tres persones en un rebedor petit i amb els llums encesos 

feia que, al cap d’una estona, acabés fent una mica de calor. 
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Vam haver de dir al meu pare que es quedés al menjador sense fer soroll. Però, tot i 

posar la televisió en silenci, a vegades l’escoltàvem riure perquè estava veient un 

programa de comèdia. Llavors el que vam fer és cridar “silenci” i “acció” perquè sabés 

quan començàvem a gravar. 

Quart dia de rodatge  

Avui tocava gravar la primera seqüència, i per això hem hagut d’anar a casa de la meva 

amiga per gravar-la a la seva habitació, tal i com havíem quedat. Ha estat un dia de 

rodatge molt lleuger, hem acabat de gravar tots els plans molt abans del que havia 

planificat en el pla de rodatge. El rodatge s’ha realitzat d’una manera bastant semblant a 

la dels altres dies, llevat del fet que m’han ajudat dues amigues a apuntar quins plans 

eren bons i quins dolents al full de l’script i a fer la claqueta. A més, tenir el suport de 

persones darrere la càmera ajuda molt. 

Avui només havíem de gravar sis plans, però alguns tenien una mica de complexitat 

perquè en un s'havia de fer un travelling circular, en el qual jo  havia de portar la càmera a 

la mà i moure'm en un recorregut específic. Hem hagut de repetir aquest pla unes 

quantes vegades perquè al principi les actrius no acabaven de fer bé l'actuació i després, 

quan ja ho feien perfecte, jo movia massa la càmera a dalt i a baix o no acabava 

d'enquadrar bé mentre feia el travelling. Un altre pla que tenia certa complexitat era aquell 

que hi havia un mirall. Tots els plans on apareix un mirall són complicats de gravar. Per 

això creuo els dits, perquè el pròxim dia de rodatge, quan gravem diversos plans on ha 

d'aparèixer un mirall, surti tot bé. 

Un pla que tenia moltes ganes de gravar, 

però que tenia una mica de dificultat perquè 

no estava segura de si el podríem fer, era el 

que es veia des de dins de l’armari com un 

dels personatges l’obria i agafava una 

camisa que hi havia penjada. Vaig posar la 

càmera al trípode i a continuació la vaig 

col·locar al final de l’armari, darrere de totes les camises penjades. Però hi havia un 

problema: l’armari no era molt profund i les camises topaven amb l’objectiu de la càmera 

sense poder fer l’efecte que jo volia, que era quan es veia com el personatge anava 

movent les diferents camises fins trobar la que volia. Llavors, la meva amiga va tenir una 

molt bona idea. Va proposar col·locar el pal d’una escombra a sobre de les portes de 

l’armari obertes i penjar-hi les camises. Això va fer que el pla quedés tal i com jo volia. 
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Amb el rodatge d’avui he pogut confirmar el que ja m’imaginava: segurament pugui dur a 

terme el rodatge només amb les actrius i jo, però quan l’equip tècnic està format per més 

persones, tot i que sigui una més, el rodatge és més divertit i més entretingut perquè en 

els canvis de pla on jo sola he de preparar-ho tot, si tinc una persona que m’ajuda no 

només em fa més fàcil la tasca sinó que m’ho passo més bé compartint aquests moments 

amb algú. 

Cinquè dia de rodatge 

Hem arribat al cinquè i últim dia de rodatge! Per una banda, tenia ganes que arribés 

aquest dia i donar per finalitzat el rodatge. Però, de l’altra, em sabia greu que s’acabés 

perquè gaudeixo gravant, malgrat els maldecaps i la responsabilitat aclaparadora que 

sentia en algunes ocasions. A més, sentia que després de tant de temps, el guió que una 

vegada vaig escriure, havia pogut, després d’un procés intens, donar-li vida a poc a poc.  

Vaig decidir gravar la seqüència on s’esdevenia el clímax de la trama l’últim dia de 

rodatge. Després de diversos dies gravant, vaig suposar que acabaríem agafant una 

mínima experiència que ens permetés de dur a terme el rodatge de la manera més 

professional possible i em garantís que aquesta seqüència fos la que quedés millor, ja 

que era la més important. 

En la seqüència que tocava gravar avui, el personatge que la meva germana interpreta 

no hi apareix, així que m’ha ajudat a fer la claqueta i a apuntar quins eren els plans bons i 

quins no, en el full d’script.  

Avui també hi ha hagut moments on hem rigut, tot i que potser no tants com altres dies, ja 

que el que havíem de gravar era el moment on el personatge plora i vomita. 

L’actriu ha interpretat molt bé el seu paper. 

El plor es veia molt real, però no li queien 

llàgrimes. Aleshores la meva germana 

m’ha ajudat a posar-li llàgrimes falses. Ha 

agafat paper de vàter i l’ha mullat. 

Després l’ha anat esprement perquè 

caiguessin gotes d’aigua a sobre de les 

pestanyes per tal que quan parpellegés rellisquessin per la seva galta com si fossin 

llàgrimes de veritat. El problema era que tenia les pestanyes massa separades i les gotes 
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no s’aguantaven i rodolaven ràpidament per la seva cara tot deixant regalims d’aigua i 

rímel.  

Com que tota l’acció es duia a terme al 

lavabo i s’havia de veure la porta tancada, 

la meva germana s’havia de posar dins de 

la dutxa per no perdre temps entrant i sortint 

després de fer la claqueta. 

Un altra petita dificultat que ha sorgit és que 

havia d’anar amb compte de no gravar-me a 

mi mateixa en el mirall. Però després de 

practicar un parell de vegades el moviment 

de càmera que havia de fer, vaig saber 

ràpidament quin era el límit perquè no sortís 

la càmera. 

La durada del rodatge s’ha ajustat sense cap 

problema al que havia establert en el pla de 

rodatge. Els plans quedaven bé a la primera 

presa o després de fer-ne un parell més, la 

qual cosa ha fet que l’actriu no es cansés 

gaire i pogués fer bé el seu paper. Només 

l’últim pla del dia, i de tot el rodatge, és el 

que ha costat més que sortís com jo volia. Potser perquè, en ser l’últim, estàvem totes 

cansades, o potser perquè era un pla en què el personatge ja no plorava, la qual cosa 

feia que no calgués tanta concentració.  

Per tal que l’actriu es concentrés i es fiqués en la pell del personatge posàvem, durant 

uns minuts abans de gravar, un fragment de música trista que emocionava l’actriu per tal 

que el plor li sortís més natural. Quan ella estava preparada, em feia un gest i fèiem la 

claqueta per començar a gravar. 

Per gravar els diferents plans on es veu que el personatge està vomitant, l’actriu havia 

d’estar agenollada tota l’estona i, com que li feia mal, hem posat una tovallola doblegada 

al terra perquè estigués una mica més còmoda. Però això no ho vam poder deixar en tots 

els plans, ja que en els plans generals es veuria. 
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L’actriu em va comentar que no estava segura si li sortiria real el moment en què el seu 

personatge es posa els dits a la boca i vomita. Jo li he dit que intentés fer com si li entrés 

una convulsió en ficar-se els dits a la boca, perquè després tallaria aquell pla i en posaria 

un altre on es veuria ella des de darrere fent veure que vomitava de veritat. 

Respecte als dos últims plans de la seqüència, tenia el dubte de si l’espectador podria 

arribar a pensar que tot havia estat imaginació o un pensament. Havia decidit  fer una 

fosa d’imatges entre els dos últims plans per fer una el·lipsi de temps. Però com que 

l’últim pla el personatge està fent el mateix que en el primer, podria haver algú que 

pensés que en realitat res de l’anterior no havia passat. En comentar això a les actrius 

m’han donat la raó i em van proposar mostrar explícitament la tovalloleta que havia 

utilitzat per treure’s el maquillatge, perquè així es veuria clarament què havia passat 

realment i que no era només imaginació. 

En el moment que vaig exclamar “bona!” en acabar la vuitena presa de l’últim pla del 

rodatge, totes vam començar a aplaudir. S’havia acabat, després de cinc dies quedant 

per dur a terme aquest petit projecte que cadascuna havia fet una mica seu. Ara, només 

queda fer-ne el muntatge. Totes estem impacients per veure com quedarà, després de 

tant d’esforç. 

La postproducció 

Ja he arribat a la recta final. Avui començo a fer la postproducció del curtmetratge. Estic 

molt impacient per acabar de muntar-ho tot. Després de molts dies de pensar com podria 

fer els diferents plans, quines serien les localitzacions, les actrius, si seria capaç de fer la 

majoria de coses tota sola, etc., ja tinc totes les seqüències gravades. Asseguda davant 

l’ordinador sóc conscient que tinc davant meu tot el curtmetratge fragmentat en un munt 

de parts que estan barrejades amb trossos de curtmetratge que no són vàlids. L’únic que 

cal és extreure’n les bones i unir-les. Però tot i que pot semblar molt fàcil, no és així. De 

vegades, et trobes dos fragments de vídeo d’un mateix moment narratiu que tenen petites 

diferències, però que tots dos estan bé. Llavors et preguntes “Per què hauré  gravat una 

altra presa si la primera ja estava bé?” Et dius a tu mateixa que si ho vas dir seria per 

alguna bona raó i que, llavors, la presa bona seria sempre l’última perquè és la que et va 

acabar convencent. Tot i així, no sempre fas cas a això i acabes posant-ne una que no 

havies considerat del tot bona. 
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Hi ha diferents programes d’edició de vídeo com l’Adobe Premiere Pro, Final Cut Studio o 

Pinnacle Studio. Jo només he utilitzat aquest últim i l’After Effects, amb el que es poden 

fer diferents efectes, modificar el color de la imatge, la lluminositat, etc. 

En el muntatge s’uneixen els diferents plans amb transicions. La més comuna és el tall, la 

unió de dos plans sense cap efecte òptic. Però n’hi ha d’altres que també s’utilitzen. 

Aquestes són: l’efecte òptic de transició al negre o de transició des del negre (o un altre 

color); l’efecte òptic que consisteix en la fosa d’una imatge mentre n’apareix una altra; 

una panoràmica accelerada que quan arriba a la màxima velocitat es converteix en una 

taca de color; i per últim, l’efecte òptic de postproducció que consisteix a fer desaparèixer 

una imatge a mesura que la següent va ocupant el seu lloc. 

Jo utilitzaré la fosa des del negre al principi del curtmetratge per mostrar l’inici, i la fosa 

d’una imatge mentre n’apareix una altra per mostrar una el·lipsi de temps en la seqüència 

del lavabo.  

Durant la postproducció intentaré arreglar petits detalls que durant el rodatge no es van 

realitzar tal i com jo ho volia. Per exemple, quan un dels personatges obre l’armari i treu 

una camisa. Quan ho vam gravar no obria les portes perquè havíem posat un pal 

d’escombra amb la roba penjada a sobre de les portes de l’armari per tal que entre la 

càmera i la roba hi hagués una distància. Per això, com que aquest pla és el primer de tot 

el curtmetratge, aprofitaré la transició de fosa des del negre (o una de semblant) per fer 

l’efecte que les portes s’obren. 

També modificaré una mica el color de les imatges per tal d’aconseguir els tons que volia. 

En no controlar la fotografia i la il·luminació, durant el rodatge no vaig aconseguir 

exactament el tipus d’il·luminació que volia. Tot això ho retocaré en la fase de 

postproducció. 

Un dels aspectes que més em preocupa, perquè és el que menys domino, és el so i la 

música. El so és un aspecte important a tenir en compte per tal que el curtmetratge surti 

bé. Si aquest no s’escolta bé, tot el vídeo perd qualitat.  

En el cinema clàssic tot ha d’estar centrat en la idea principal. Això inclou les tres 

dimensions del so: diàlegs, música i efectes. Si en un moment concret es vol recalcar una 

acció, es pot posar música de fons per reforçar l’empatia de l’espectador amb els 

personatges, o apujar el volum de l’efecte de so per donar-li més èmfasi.  
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Com que no hem utilitzat micròfons a part, sinó el que està incorporat a la càmera, hi 

haurà plans en què la càmera estava més a prop de les actrius  que s’escoltarà més fort 

que en aquells en què la càmera estava més lluny. Per això cal unificar el so a un mateix 

volum i d’una mateixa manera. 

Després hi ha els efectes de so com, per exemple, el so de les forquilles picant en el plat, 

el de la porta tancant-se o el de l’aixeta rajant aigua. Hi ha sons que els hem gravat 

durant el rodatge, però d’altres no. Així que, o bé s’han de gravar després, o el més 

probable  és que els agafi  de biblioteques d’efectes de sons, lliures, que hi ha Internet. 

El mateix faré amb la música de fons. A Internet hi ha biblioteques de música sense drets 

d’autor. Moltes de les cançons que no tenen drets d’autor són clàssiques, però hi ha una 

pàgina, que Youtube va crear, on hi ha cançons lliures i de diferents estils de música. 

Durant tot aquest temps n’he anat escoltant vàries i ja n’he trobat algunes que estan 

bastant bé. 

Molts directors opten perquè el muntatge el faci una altra persona, però com que no 

conec ningú que pugui muntar-lo, ho faré jo. És un procés que crec que és interessant i 

gaudeixo fent-lo, així que encara que la tingués, també ho voldria fer jo. Hi ha gent que 

creu que és necessari que el muntatge no el faci el director perquè, si no és així, no 

ofereix l’opció de donar-li una altra visió. Però jo no estic del tot d’acord, perquè el director 

és qui té al cap tot el curtmetratge i crec que és la persona més adient per unir-ho tot, 

sempre que les persones del seu voltant l’aconsellin i li proposin millores, per tal de tenir 

més perspectives. 

Després de moltes hores davant l’ordinador, muntant de diferents maneres el 

curtmetratge, no em puc conformar només amb la meva opinió, és necessari escoltar 

crítiques sinceres i constructives d’algú que no sigui un mateix i que ho vegi des d’una 

perspectiva diferent. Per aquest motiu ja he anat avisant els meus familiars i amics, que 

m’han de dir què els sembla amb total sinceritat, abans de donar-lo per acabat. 

És un procés dur, però mentre vas veient els vídeos i vas creant a poc a poc el teu 

curtmetratge, tens un sentiment de satisfacció en veure com a partir de la teva idea inicial 

has estat capaç de fer front a un intens procés i tenir, finalment, aquesta idea 

transformada en un curtmetratge. 
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5.- Conclusions 

En aquest treball he seleccionat la informació imprescindible per poder dur a terme un 

curtmetratge. Podria haver explicat molta més informació teòrica, que he anat trobant en 

llibres i que també és interessant saber-la, però m’he cenyit al meu objectiu de mostrar el 

procés creatiu d’un curtmetratge des de la meva experiència personal. 

Amb la realització d’aquest treball he pogut realitzar un curtmetratge i veure tot el que 

comporta, i si bé quan veiem qualsevol audiovisual en una pantalla pot semblar que és 

molt simple, hem de tenir en compte que darrere hi ha un munt d’hores de treball. Per curt 

que sigui, tot està molt estudiat i planificat al detall.  

En seguir les diverses passes abans de tenir acabat el curtmetratge, he pogut veure que 

cal fer moltes tasques. En la preproducció s’ha de planificar tot el que durant el rodatge i, 

fins i tot, en la postproducció es durà a terme. No és tan fàcil com agafar una càmera i 

posar-te a gravar. S’han de tenir clars els plans i els moviments de càmera que es faran 

en cada seqüència. A més, per tal de no malbaratar ni un minut, s’ha d’apuntar el temps 

que es trigarà a fer cada pla i intentar acomplir-lo durant el rodatge. Si no hi ha una 

organització, el desordre farà que no surti bé, ja sigui perquè t’hagis oblidat de gravar un 

pla o no sàpigues on col·locar la càmera el dia del rodatge. Amb tot, malgrat tenir-ho tot 

planificat, sempre poden sorgir problemes d’última hora. Per això, has de ser capaç  

d’improvisar per tal de poder seguir cap endavant, sense haver d’aturar el rodatge 

En el cas del meu curtmetratge, que no exigia un excés d’actors, de localitzacions o 

d’acció, no era imprescindible un equip tècnic que estigués darrere de la càmera fent les 

seves tasques. Tot i així, he pogut experimentar tant tenir algú que t’ajudi com no tenir-lo, 

i la diferència es nota molt. És molt millor tenir algú que t’ajudi a fer les tasques més 

tècniques perquè així tens la possibilitat de centrar-te en la part artística. Els dos dies de 

rodatge en què he tingut algú ajudant-me, he anat molt més relaxada i he gaudit més.  

Viure aquesta experiència m’ha fet adonar com de realment important és el treball en 

equip. Havia escoltat molt que, sobretot en el cinema, això és imprescindible. Però no ha 

estat fins que ho he viscut jo mateixa, que no m’he adonat exactament a què es referien. 

Tot i no haver tingut un equip tècnic i artístic molt grans, les poques persones que 

m’envoltaven en un moment o un altre m’han aportat moltes coses, i no només a mi, sinó 

també al curtmetratge en si. Cadascú hi contribueix amb el seu petit granet de sorra, i 

escoltar els consells i les idees de cada persona et fa veure la necessitat de tenir-les al 

teu costat perquè el curtmetratge surti bé. Al final, aquest té una petita part de cadascú. 
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Ha sigut una experiència molt profitosa que em servirà de base per a tots els projectes 

que vulgui fer en un futur.  
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ANNEXOS 



GUIÓ TÈCNIC: CAMÍ CAP A LA PERFECCIÓ 

SEC.1 HABITACIÓ INT/NIT 

[CÀMERA ESTABLE] 

PLA 1.- PLA MITJÀ OBERT de MÍRIAM des de dins de l’armari obrint les portes d’aquest i 

mirant diverses peces de roba penjades fins que agafa una camisa. 

PLA 2.- PLA DETALL del llit, on hi ha diverses peces de roba esteses i MÍRIAM deixa la 

camisa que ha agafat de l’armari al costat d’una bossa. Agafa un parell de peces de roba per 

guardar-les i TRAVELLING LATERAL cap a la dreta finalitzant en un PLA MITJÀ OBERT de 

NATÀLIA asseguda al llit. 

PLA 3.- PLA GENERAL de MÍRIAM guardant la roba a l’armari i NATÀLIA asseguda al llit. 

MÍRIAM diu “Tinc tantes ganes de sortir avui, després de tants exàmens ja tocava anar-se 

de festa!(riu)”. Agafa la camisa que havia deixat a sobre del llit i es dirigeix cap al mirall, que 

està al costat de l’armari. 

PLA 4.- PLA MITJÀ del cos de MÍRIAM (no se li veu el cap) emprovant-se la camisa a un 

costat del pla i, a l’altre, de fons, a través del mirall, NATÀLIA. MÍRIAM  va dient “Per cert, 

hem quedat amb en Pau, la Gemma i els altres a l’estació,”  De fons, es veu a NATÀLIA 

assentint. MÍRIAM fa un gest de desgrat, es treu la camisa i surt del PLA per guardar-la. En 

off, MÍRIAM “que els hi he dit que et quedaves a sopar a casa meva.”. MÍRIAM torna a entrar 

en el PLA, d’esquena al mirall, dient a NATÀLIA “Has vist? M’he comprat una samarreta 

nova.” NATÀLIA fa una ullada ràpida a la samarreta de la seva amiga amb mig somriure 

forçat i aparta la vista amb una expressió trista. 

PLA 5.- PLA MITJÀ en ANGLE DIAGONAL de NATÀLIA a un costat del pla, i a l’altre costat, 

de fons, MÍRIAM diu “No sabia si comprar-me-la però...” MÍRIAM aixeca la vista cap a 

NATÀLIA que té la mirada perduda i una expressió trista. MÍRIAM: “Natàlia, què et passa? 

Que estàs empanada i això és estrany en tu. (Somriu)”NATÀLIA sense mirar a MÍRIAM, 

sospira i diu “Res, només que estic una mica ratllada.” MÍRIAM va cap al llit per asseure’s al 

costat de NATÀLIA. TRAVELLING CIRCULAR en la direcció contrària a la que va MÍRIAM 

acabant en un PLA MITJÀ en ANGLE DIAGONAL de NATÀLIA. MÍRIAM s’asseu al seu 

costat i apareix també en el PLA. MÍRIAM pregunta “¿Ratllada, per què?” NATÀLIA triga a 

respondre. PETIT ZOOM mentre NATÀLIA diu “Doncs perquè estic cansada de la gent i... 

de tot, en general. Estic cansada que les típiques perfectes de sempre em mirin amb 

superioritat, com si fossin millor que jo. A veure, sí que ho són, perquè jo no tinc un cos com 

el d’elles, ni uns cabells tan perfectes... Ni tan sols sóc tan llesta perquè aprovo de miracle!” 



PLA 6.- PLA MITJÀ en ANGLE DIAGONAL de MÍRIAM amb SILUETA de NATÀLIA. 

MÍRIAM diu “Apa! No diguis això, ximple! Tu no ets inferior a elles!” MÍRIAM li dedica un 

somriure afectuós, l’agafa de la mà perquè s’aixequi i diu “ Vinga va, anem a sopar, que 

se’ns fa tard.” 

SEC.2 SALÓ-MENJADOR  INT/NIT 

[CÀMERA ESTABLE] 

PLA 7.- TRAVELLING LATERAL començant amb PLA DETALL del plat de MÍRIAM on la 

forquilla agafa menjar, cap al plat de davant, de NATÀLIA, on la forquilla “juga” amb el 

menjar. 

PLA 8.- PLA GENERAL de MÍRIAM i NATÀLIA menjant a la taula del saló-menjador de la 

casa d'una d'elles. Només s'escolta el so dels coberts al plat. Mengen lentament mirant el 

plat. 

PLA 9.- PLA MITJÀ OBERT en ANGLE DIAGONAL de NATÀLIA amb ESCORÇ de MÍRIAM. 

NATÀLIA té la mirada perduda, se la veu concentrada en els seus pensaments. 

PLA 10.- PLA MITJÀ OBERT en ANGLE DIAGONAL de MÍRIAM amb SILUETA de 

NATÀLIA. MÍRIAM s'adona i li pregunta "Encara segueixes ratllada pel que has dit abans?” 

NATÀLIA no respon. MÍRIAM: “Però no estiguis així, que avui ens ho hem de passar bé! 

Oblida’t de tota la resta." 

PLA 11.- (Igual que el PLA 9.) NATÀLIA "És clar, per a tu és fàcil dir-ho, com tu també ets 

igual de perfecte. Tu no t'has de preocupar de res. Ets guapíssima, ets una gran esportista i 

a sobre treus excel·lents sempre!" 

PLA 12.- PRIMER PLA OBERT en ANGLE DIAGONAL de MÍRIAM. MÍRIAM diu: “No et 

creguis que és tan fàcil! Tot té el seu preu, saps? A més, estic molt lluny de la perfecció...” 

PLA 13.- PLA MITJÀ TANCAT en ANGLE DIAGONAL de NATÀLIA.“De debò? Llavors, 

segons tu, què he de pagar per ser com elles? Perquè jo creia que amb la bellesa, la 

intel·ligència i el talent es neix. I està clar que jo no he nascut amb res d'això. No com tu, que 

no et podràs queixar, ho tens tot!” 

PLA 14.- PLA AMERICÀ PICAT en ANGLE DIAGONAL de MÍRIAM amb SILUETA de 

NATÀLIA. MÍRIAM deixa la forquilla a la taula donant un cop. "El que està clar és que et 

comportes com una nena petita que creu que per tenir una enrabiada ximple se li 

solucionaran les coses. Doncs no, Natàlia, en aquesta vida les coses costen un esforç i un 

sacrifici. Així que no em jutgis si no saps." Mou la mà en direcció a agafar la forquilla. 

PLA 15.- PLA DETALL en ANGLE DIAGONAL una mica PICAT de la mà de MÍRIAM 

agafant la forquilla i punxant un munt de menjar. MOVIMENT DE CÀMERA, seguint la 



forquilla amb menjar, que acaba en un PRIMERÍSSIM PRIMER PLA de MÍRIAM, que es fica 

tot el menjar a la boca de cop i mastega amb rapidesa, sense assaborir. 

PLA 16.- PLA MITJÀ OBERT en ANGLE DIAGONAL (com el pla 9) de NATÀLIA amb 

SILUETA de MÍRIAM menjant amb certa ansietat. TRAVELLING CIRCULAR mentre 

NATÀLIA diu "Portem molts anys juntes i estic segura que et conec prou bé. Ja sé que en 

els estudis t'esforces molt per aconseguir bones notes, i que fas exercici diari per estar en 

forma, però sempre que et veig tan perfecta..." acaba el TRAVELLING en un PLA MITJÀ 

OBERT LATERAL de les dues. MÍRIAM es porta a la boca l'últim tros de menjar que li 

quedava al plat i mastega lentament, mirant expectant a NATÀLIA que encara té el plat 

gairebé ple. "M'agradaria ser tu." MÍRIAM s’empassa el menjar, deixa la forquilla i clava la 

vista en la taula evitant la mirada de NATÀLIA, que la mira amb curiositat i estranyada. 

PLA 17.- PLA DETALL PICAT amb ESCORÇ de MÍRIAM deixant la forquilla sobre el plat. Al 

recollir els coberts, hi ha una cullera en la qual es veu reflectida, però deformada.  

PLA 18.- PLA MITJÀ TANCAT de MÍRIAM amb ESCORÇ de NATÀLIA. MÍRIAM diu "Vaig a 

acabar d'arreglar-me i ens anem" està a punt d’aixecar-se quan NATÀLIA li pregunta 

"Míriam, estàs bé?", ella respon "és clar" i s'aixeca sortint de pla. 

SEC.3 LAVABO INT/NIT 

[CÁMERA EN MÀ]  

PLA 19.- PLA AMERICÀ des de dins del lavabo de MÍRIAM entrant. TRAVELLING IN fins a 

quedar en un PLA DETALL de la mà de MÍRIAM tancant la porta. 

PLA 20.- PLA DETALL de la mà de MÍRIAM obrint la porta de l'armari i agafant el necesser. 

PETIT TRAVELLING IN, darrere es veu una caixa de laxants. 

PLA 21.- PLA DETALL del necesser, on MÍRIAM agafa el maquillatge. 

PLA 22.- PLA MITJÀ OBERT en ANGLE DIAGONAL de MÍRIAM mentre es maquilla. PETIT 

TRAVELLING CIRCULAR acabant en un PLA MITJÀ en ANGLE DIAGONAL del REFLEX 

de MÍRIAM al mirall, amb ESCORÇ de MÍRIAM. MÍRIAM es mira en el mirall. 

PLA 23.- PLA DETALL de la mà (en un puny) i LLEUGER MOVIMENT DE CÀMERA seguint 

la mà que va a agafar una tovalloleta desmaquillant. 

PLA 24.- PRIMER PLA OBERT de MÍRIAM  mentre es treu el maquillatge amb la tovalloleta. 

MOVIMENT DE CÀMERA seguint el recorregut quan la llença. 

PLA 25.- PLA MITJÀ una mica PICAT en ANGLE DIAGONAL del REFLEX de MÍRIAM al 

mirall, amb silueta de MÍRIAM. Es mira un segon al mirall i després es gira. Es va deixant 

caure al terra. 



[CÀMERA LLEUGERAMENT INCLINADA] 

PLA 26.- PLA MITJÀ TANCAT en ANGLE DIAGONAL [canviem l’EIX] de MÍRIAM acabant 

d’asseure’s al terra, plorant. 

PLA 27.- PLA GENERAL PICAT de MÍRIAM al terra. 

PLA 28.- PRIMERÍSSIM PRIMER PLA de MÍRIAM plorant. MOVIMENT DE CÀMERA 

baixant cap a les seves mans agafant-se les cames i baixant una mica més fins als seus 

peus, que els apropa al seu cos. 

PLA 29.- PLA MITJÀ de MÍRIAM que aixeca la mirada i mira el vàter.  

PLA 30.- PLA MITJÀ de la SILUETA de MÍRIAM i darrere es veu el vàter. PETIT 

TRAVELLING IN (en direcció al vàter). 

PLA 31.- PLA GENERAL LATERAL PICAT de MÍRIAM anant cap al vàter. LLEUGER 

MOVIMENT DE CÀMERA seguint el seu moviment acabant amb un PLA GENERAL en 

ANGLE DIAGONAL de la SILUETA de MÍRIAM i el vàter amb una mica de la pica del costat. 

MÍRIAM es recull el cabell, aixeca la tapa, mira l’aixeta del seu costat i mou el braç per obrir-

la.  

[CÀMERA SENSE INCLINAR] 

PLA 32.- PLA DETALL de la mà de MÍRIAM obrint l’aixeta i després de treure la mà, l’aigua 

caient. 

PLA 33.-  PLA MITJÀ OBERT en ANGLE LATERAL de MÍRIAM recolzada en el vàter. 

PLA 34.- PLA MITJÀ CONTRAPICAT de MÍRIAM amb silueta del vàter. MÍRIAM es fica els 

dits a la boca. 

PLA 35.- PLA GENERAL del mirall on es veu a MÍRIAM d’esquena, vomitant en el vàter.  

PLA 36.- PLA ZENITAL de MÍRIAM en el vàter. Acaba de vomitar, tus i tira de la cadena del 

vàter. LLEUGER MOVIMENT DE CÀMERA seguint la mà de MÍRIAM tancant l’aixeta. 

MOVIMENT DE CÀMERA quedant en un PLA GENERAL PICAT quasi ZENITAL on es veu 

el bidet, el vàter i MÍRIAM que es queda a la gatzoneta uns segons mentre es neteja la boca 

amb el dors de la mà. 

PLA 37.- PLA MITJÀ en ANGLE DIAGONAL de MÍRIAM aixecant-se. 

PLA 38.- PLA MITJÀ OBERT del REFLEX de MÍRIAM al mirall amb la seva SILUETA. Una 

única llàgrima li cau per la cara. Es toca la panxa. Obre l’aixeta per rentar-se la cara. 

TRAVELLING IN cap a l’aigua caient de l’aixeta. 

 



[FOSA D’IMATGES] 

PLA 39.- PLA MITJÀ de MÍRIAM maquillant-se. Quan s’està pintant els llavis, MOVIMENT 

DE CÀMERA acabant en un PLA MITJÀ del REFLEX DE MÍRIAM, que acaba de maquillar-

se. Es mira uns segons al mirall i MOVIMENT DE CÀMERA seguint a MÍRIAM quan obre la 

porta per sortir i apaga el llum. 

SEC.4 SALÓ-MENJADOR INT / NIT 

[CÀMERA ESTABLE] 

PLA 40.- PLA GENERAL de NATÀLIA asseguda i aixeca la mirada cap a MÍRIAM. 

PLA 41.- PLA GENERAL de MÍRIAM que entra al saló-menjador. 

PLA 42.- (Igual que el PLA 40) NATÀLIA s’aixeca i s’apropa a MÍRIAM. La mira amb un 

feble somriure d'admiració i afecte, que es converteix en una ganyota de resignació. “Veus! 

És que estàs guapíssima!” MÍRIAM ENTRA en el PLA. “Estàs súper prima! Tant de bo 

tingués jo aquest cos! Els tornaria a tots bojos!” 

PLA 43.- PLA AMERICÀ de MÍRIAM amb ESPAI BUIT on hauria d’estar NATÀLIA. “Què 

dius? Però m'has vist?” MOVIMENT DE CÀMERA seguint a MÍRIAM 

PLA 44.- (Igual que PLA 40) “Està clar que ets tu, que em mires amb molt bons ulls.” 

MÍRIAM va cap a on estan les jaquetes. NATÀLIA en el mateix lloc, la segueix amb la 

mirada. 

PLA 45.-  PLA MITJÀ de NATÀLIA “Sí, només jo... Per això els nois es fixen abans en tu, 

que tens un cos perfecte, que en una altra, com jo”. 

PLA 46.- PLA MITJÀ de MÍRIAM amb ESCORÇ de NATÀLIA. “Sí, es fixaran tot el que tu 

vulguis, però després veus que vagi amb algun d'ells?” Trasteja a la seva bossa. NATÀLIA: 

“Però perquè tu no vols” 

PLA 47.-  PLA AMERICÀ de NATÀLIA (a un costat del pla) amb silueta de MÍRIAM (a l’altre 

costat del pla) “T’aïlles tu sola... I no sé per què ho fas, sempre m'ho pregunto. Perquè ets el 

tipus de noia que tothom accepta en el seu grup sense problemes.” MÍRIAM es gira cap a 

ella, seriosa. 

PLA 48.- (Igual que el PLA 46) MÍRIAM: “No sóc com tu dius, és que no ho veus? No és que 

jo m’aïlli, sinó que a la gent no li agrado. Que siguis la meva amiga no vol dir que m’hagis de 

dir que sóc perfecta quan no és així”. 

PLA 49.- (Igual que el PLA 47) NATÀLIA nega amb el cap amb un somriure irònic. 

LLEUGER MOVIMENT DE CÀMERA mentre s'acosta amb desgana cap a la taula i es deixa 

caure en una cadira, tot acabant en un PLA MITJÀ TANCAT de NATÀLIA que mira fixament 



a MÍRIAM. “Míriam, no t'enganyis. Saps molt bé que sempre aconsegueixes causar 

admiració a tothom” 

PLA 50.- PLÀ MITJÀ de MÍRIAM amb ESCORÇ de NATÀLIA. NATÀLIA: “ i fer que es fixin 

en tu” 

PLA 51.- (Igual que Final del PLA 49: PLA MITJÀ TANCAT de NATÀLIA ) “encara que t'ho 

neguis a tu mateixa. (Encongint-se d'espatlles) Però no sé com ho fas ...” 

PLA 52.- (Igual que el PLA 50) MÍRIAM baixa la vista i regira la bossa buscant alguna cosa. 

“Eh .. Fer què?” 

PLA 53.- PLA DETALL de la mà de MÍRIAM traient un mirallet de la bossa. MOVIMENT DE 

CÀMERA seguint el mirallet, on es veu a MÍRIAM que es toca la cara, corregint-se el 

maquillatge i es pentina amb els dits. MÍRIAM s’escura el coll. “Només sóc jo i ja està...” 

PLA 54.- (Igual que el PLA 49 i 51) NATÀLIA: “Ja, però fa un parell d'anys vas donar un 

canvi... Has millorat molt! No només físicament, que ja es veu...” Fa un moviment de cap, 

cap a MÍRIAM, incrèdula i desanimada. 

PLA 55.- (Igual que el PLA 50 i 52) MÍRIAM baixa la mirada i deixa el mirall a la bossa. 

NATÀLIA: “Sinó en les notes també!” 

PLA 56.- (Igual que el PLA 49,51 i 54) NATÀLIA: “Des de llavors sempre penso que jo 

també donaré un canvi així i milloraré en tots els aspectes. Però no sé com... (Sospira) “Què 

vas fer tu?” MOVIMENT RÀPID DE CÀMERA acabant en un PRIMER PLA OBERT DE 

MÍRIAM que diu “Jo?” i s'empassa saliva. CORRECCIÓ DE CÀMERA quan s'asseu en una 

cadira que hi ha al seu costat. Es queda en silenci uns segons mirant-se les mans a la 

faldilla. 

PLA 57.- PLA DETALL PICAT de les mans de MÍRIAM a la seva faldilla amb el SEU 

ESCORÇ. “L'única cosa que vaig fer, i que segueixo fent és...” 

PLA 58.- PRIMER PLA TANCAT de MÍRIAM i  PETIT TRAVELLING OUT mentre va dient 

“demanar-me molt i voler superar-me sempre. És l'única manera que pots arribar a millorar, 

posant-te metes i obligant-te a superar-les totes, sense importar el que això comporti.” 

PLA 59.- (Igual que el PLA 40, 42 i 44: PLA GENERAL, en aquest cas, de les dues 

assegudes) Les dues es queden en silenci, pensatives. MÍRIAM fa un gest amb el cap, en 

direcció a la porta. Les dues s'aixequen, agafen les seves jaquetes i bosses i es dirigeixen 

cap allà. 

PLA 60.- PLA AMERICÀ en ANGLE DIAGONAL de les DUES arribant a la porta. MÍRIAM: 

“Ja saps el que diuen ...” MOVIMENT DE CÀMERA que segueix la seva mà que agafa el 



pom de la porta i fa el gest d’obrir. Però abans, MOVIMENT DE CÀMERA fins a un PRIMER 

PLA OBERT de MÍRIAM que mira a la seva amiga i diu “El fi justifica els mitjans.”  

PLA 61.- PLA MITJÀ de NATÀLIA amb ESCORÇ de MÍRIAM. NATÀLIA somriu. 

PLA 62.- PLA GENERAL de les dues que surten i tanquen la porta. 

[Apareix el títol: CAMÍ CAP A LA PERFECCIÓ] 

[FOSA DE LA IMATGE EN NEGRE I APAREIXEN ELS CRÈDITS] 
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SEC.1 HABITACIÓ INT/NIT 

Dues noies d’uns setze anys estan preparant-se per anar de 

festa. NATÀLIA, ja vestida per anar de festa, està asseguda al 

llit, pensativa i amb expressió trista. Porta uns pantalons 

negres i una samarreta simple. MÍRIAM obre l’armari, agafa una 

camisa i la deixa a sobre del llit. A sobre d’aquest hi ha 

diverses peces de roba esteses, les quals guarda al seu 

armari. Se’n prova la camisa, fa un gest de desgrat i la torna 

guardar a l’armari. Mentre fa això va dient: 

MÍRIAM 

Tinc tantes ganes de sortir avui, després 

de tants exàmens ja tocava anar-se de 

festa!(riu)Per cert, hem quedat amb en Pau, 

la Gemma i els altres a l’estació, que els 

hi he dit que et quedaves a sopar a casa 

meva. 

NATÀLIA assenteix amb la mirada perduda. MÍRIAM acaba el que 

estava fent i es dirigeix a Natàlia somrient. 

MÍRIAM 

Has vist? M’he comprat una samarreta nova. 

NATÀLIA fa una ullada ràpida a la samarreta de la seva amiga 

amb mig somriure forçat i aparta la vista amb una expressió 

trista. 

MÍRIAM 

(mirant-se la samarreta) No sabia si 

comprar-me-la però... 

MÍRIAM aixeca la vista cap a NATÀLIA que té la mirada perduda 

i una expressió trista. 

MÍRIAM  

Natàlia, què et passa? Que estàs empanada i 

això és estrany en tu. (Somriu) 

NATÀLIA sense mirar a MÍRIAM, sospira. 

NATÀLIA  

Res, només que estic una mica ratllada. 

MÍRIAM s’asseu al llit mirant a la seva amiga. 



MÍRIAM  

¿Ratllada, per què? 

NATÀLIA triga una mica a respondre. 

NATÀLIA 

Doncs perquè estic cansada de la gent i... 

de tot, en general. Estic cansada que les 

típiques perfectes de sempre em mirin amb 

superioritat, com si fossin millor que jo. 

A veure, sí que ho són, perquè jo no tinc 

un cos com el d’elles, ni uns cabells tan 

perfectes... Ni tan sols sóc tan llesta 

perquè aprovo de miracle! 

MÍRIAM  

Apa! No diguis això, ximple! Tu no ets inferior a elles! 

MÍRIAM li dedica un somriure afectuós, l’agafa de la mà perquè 

s’aixequi i diu: 

MÍRIAM 

Vinga va, anem a sopar, que se’ns fa tard. 

SEC.2 SALÓ-MENJADOR INT / NIT 

MÍRIAM i NATÀLIA estan menjant a la taula del saló-menjador de 

la casa d'una d'elles. Només s'escolta el so dels coberts al 

plat. Mengen lentament mirant el plat. NATÀLIA té la mirada 

perduda, se la veu concentrada en els seus pensaments. MÍRIAM 

se n’adona i li pregunta: 

MÍRIAM 

Encara segueixes ratllada pel que has dit 

abans? 

NATÀLIA no respon. 

MÍRIAM 

Però no estiguis així, que avui ens ho hem 

de passar bé! Oblida’t de tota la resta. 

 



NATÀLIA 

És clar, per a tu és fàcil dir-ho, com tu 

també ets igual de perfecte. Tu no t'has de 

preocupar de res. Ets guapíssima, ets una 

gran esportista i a sobre treus excel·lents 

sempre! 

MÍRIAM 

No et creguis que és tan fàcil! Tot té el 

seu preu, saps? A més, estic molt lluny de 

la perfecció... 

NATÀLIA 

De debò? Llavors, segons tu, què he de 

pagar per ser com elles? Perquè jo creia 

que amb la bellesa, la intel·ligència i el 

talent es neix. I està clar que jo no he 

nascut amb res d'això. No com tu, que no et 

podràs queixar, ho tens tot! 

MÍRIAM deixa la forquilla a la taula donant un cop. 

MÍRIAM 

El que està clar és que et comportes com 

una nena petita que creu que per tenir una 

enrabiada ximple se li solucionaran les 

coses. Doncs no, Natàlia, en aquesta vida 

les coses costen un esforç i un sacrifici. 

Així que no em jutgis si no saps. 

MÍRIAM torna a agafar la forquilla, punxa bastant menjar que 

es fica a la boca de cop i mastega amb rapidesa, sense 

assaborir. 

NATÀLIA 

Portem molts anys juntes i estic segura que 

et conec prou bé. Ja sé que en els estudis 

t'esforces molt per aconseguir bones notes, 

i que fas exercici diari per estar en 



forma, però sempre que et veig tan 

perfecta... 

En aquest moment, MÍRIAM es porta a la boca l'últim tros de 

menjar que li quedava al plat i mastega lentament, mirant 

expectant a NATÀLIA. NATÀLIA té tot el plat gairebé ple. 

NATÀLIA 

M'agradaria ser tu. 

MÍRIAM s'empassa el menjar de la boca, deixa la forquilla i 

clava la vista a la taula evitant la mirada de NATÀLIA, que la 

mira amb curiositat i estranyada. MÍRIAM recull els coberts a 

sobre del seu plat i en la cullera es veu reflectida, però 

deformada. MÍRIAM té una mirada cansada i trista. Després 

aixeca la mirada intentant estar indiferent. 

MÍRIAM 

Vaig a acabar d'arreglar-me i ens anem. 

MÍRIAM està a punt d’aixecar-se quan: 

NATÀLIA 

(Amb una mica de preocupació i intriga) 

Míriam, estàs bé? 

MÍRIAM 

És clar. 

MÍRIAM somriu feblement i se’n va caminant cap al lavabo. 

SEC.3 LAVABO INT. / NIT 

MÍRIAM entra al lavabo i obre un armari petit dividit en 

diferents prestatges amb xampús, sabons, tovalloles... En un 

d'ells hi ha un necesser. MÍRIAM l'agafa i deixa veure que 

darrere hi ha una caixa de laxants. Del necesser treu un pot 

de maquillatge en pols per a la cara que se l’aplica amb un 

pinzell. Quan acaba, el deixa i agafa un pintallavis vermell, 



amb el qual es comença a maquillar. Però de sobte, deixa de 

maquillar-se i es treu amb ràbia el pintallavis amb el dors de 

la mà. Amb els ulls plorosos de ràbia, es mira al mirall. Amb 

una mà es toca la panxa, i sense deixar de mirar el seu 

reflex, gira una mica el cos per veure’s de perfil. La seva 

cara mostra desgrat i disgust i es veu com una llàgrima cau 

per la seva galta. MÍRIAM esclata amb un plor contingut, que 

es converteix en un plor de ràbia. Agafa una tovalloleta 

desmaquillant i intenta netejar-se el maquillatge i les 

llàgrimes de la seva cara. A continuació, la llença a terra 

amb ràbia i es deixa caure a terra mentre plora, amb 

cansament. 

Esgotada, deixa de plorar gradualment mentre mira al vàter i 

va cap a ell. Es recull els cabells ràpidament amb una goma 

del cabell, aixeca la tapa, obre l’aixeta del bidet, que està 

al costat del vàter i a continuació, estant a la gatzoneta, es 

fica els dits a la boca, el que la fa vomitar. Acaba de 

vomitar i tus. Es neteja la boca amb el dors de la mà, tira de 

la cadena i tanca l’aixeta del bidet. S'aixeca i es mira al 

mirall. Es veu extenuada i una única llàgrima li cau per la 

galta. Es porta la mà a la panxa i a continuació obre l'aixeta 

i es renta la cara. Es torna a maquillar ràpidament i surt del 

lavabo. 

SEC.3 SALÓ-MENJADOR INT / NIT 

Quan MÍRIAM apareix al menjador, NATÀLIA s'aixeca de la cadira 

i s'acosta a ella. La mira amb un feble somriure d'admiració i 

afecte, que es converteix en una ganyota de resignació. 

NATÀLIA 

Veus! És que estàs guapíssima! Estàs súper 

prima! Tant de bo tingués jo aquest cos! 

Els tornaria a tots bojos! 

 



MÍRIAM 

(Sorpresa i amb repugnància) Què dius? Però 

m'has vist? (Somrient) Està clar que ets 

tu, que em mires amb molt bons ulls. 

MÍRIAM es dirigeix a la taula on estan les seves jaquetes i 

les seves bosses. Es posa la jaqueta mentre: 

NATÀLIA 

Sí, només jo... Per això els nois es fixen 

abans en tu, que tens un cos perfecte, que 

en una altra, com jo. 

MÍRIAM 

Sí, es fixaran tot el que tu vulguis, però 

després veus que vagi amb algun d'ells? 

MÍRIAM trasteja a la seva bossa comprovant que ho té tot. 

NATÀLIA 

Però perquè tu no vols. T’aïlles tu sola... 

I no sé per què ho fas, sempre m'ho 

pregunto. Perquè ets el tipus de noia que 

tothom accepta en el seu grup sense 

problemes. 

MÍRIAM es gira cap a ella, seriosa. 

MÍRIAM 

No sóc tan perfecta com tu dius, és que no 

ho veus? No és que jo m’aïlli, sinó que a 

la gent no li agrado. Que siguis la meva 

amiga no vol dir que m’hagis de dir que sóc 

perfecta quan no és així. 

NATÀLIA nega amb el cap amb un somriure irònic mentre s'acosta 

amb desgana cap a la taula i es deixa caure en una cadira. 

Mira fixament a MÍRIAM. 

 



NATÀLIA 

Míriam, no t'enganyis. Saps molt bé que 

sempre aconsegueixes causar admiració a 

tothom i fer que es fixin en tu, encara que 

t'ho neguis a tu mateixa. (Encongint-se 

d'espatlles) Però no sé com ho fas... 

MÍRIAM baixa la vista i regira la bossa buscant alguna cosa. 

MÍRIAM 

(Una mica nerviosa) Eh... Fer què? 

De la bossa treu un mirallet. L'obre, es toca la cara, 

corregint-se el maquillatge, i es pentina amb els dits. MÍRIAM 

s’escura el coll. 

MÍRIAM 

(Intentant semblar indiferent) Només sóc jo 

i ja està... 

NATÀLIA 

Ja, però fa un parell d'anys vas donar un 

canvi... Has millorat molt! No només 

físicament, que ja es veu... 

Fa un moviment de cap, cap a MÍRIAM, incrèdula i desanimada. 

MÍRIAM baixa la mirada i deixa el mirall a la bossa. 

NATÀLIA 

... Sinó en les notes també! Des de llavors 

sempre penso que jo també donaré un canvi 

així i milloraré en tots els aspectes. Però 

no sé com... (Sospira) Què vas fer tu? 

MÍRIAM 

(Sorpresa) Jo? ... 

MÍRIAM s'empassa saliva i s'asseu en una cadira que hi ha al 

seu costat. Es queda en silenci uns segons mirant-se les mans 

a la faldilla. Els dits índex i cor estan estesos. 

 



MÍRIAM 

L'única cosa que vaig fer, i que segueixo 

fent és... demanar-me molt i voler superar-

me sempre. És l'única manera que pots 

arribar a millorar, posant-te metes i 

obligant-te a superar-les totes, sense 

importar el que això comporti. 

Les dues es queden en silenci, pensatives. MÍRIAM fa un gest 

amb el cap, en direcció a la porta. Les dues s'aixequen, 

agafen les seves jaquetes i bosses i es dirigeixen cap allà. 

MÍRIAM 

Ja saps el que diuen... 

En arribar a la porta MÍRIAM agafa el pom i mira a NATÀLIA. 

MÍRIAM (somrient dèbilment) 

El fi justifica els mitjans. 

NATÀLIA també somriu. Obren la porta i surten, tancant darrere 

d’elles. 

 

FI 













































Curtmetratge penjat al Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hqPaVkRLv1o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqPaVkRLv1o

