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RESUM DEL PROJECTE 
 

El Treball de Final de Grau OnaÍngrid és un projecte grupal realitzat per Marta Cortés Rius, 

Maria Cuennet Mas i Carlota Esteller Fabra, que consisteix en la realització d’un curtmetratge 

de ficció. El treball s’ha portat a terme a partir d’un guió literari original escrit per les 

components del grup durant el curs 2012-2013 en el marc de l’assignatura Dramatúrgia i guió 

cinematogràfic. Val a dir, però, que tot i que el projecte partia d’un guió ja escrit, aquest ha 

estat modificat en diverses versions fins a fer-ne una de definitiva, amb la qual hem treballat 

per a realitzar l’obra audiovisual. 

La idea de realitzar el curtmetratge OnaÍngrid neix el juny del 2013, un cop finalitzat el guió, en 

aquell moment anomenat Ni blanc ni groc. Va ser llavors quan ens vam adonar de la 

complicitat amb la que treballem les tres components del grup i vam experimentar la 

satisfacció de veure néixer una idea prou potent i motivant com per portar-la a terme fins al 

final.  El Treball de Final de Grau va ser l’ocasió ideal per realitzar allò que havíem decidit fer en 

un futur i convertir-ho en present i, d’aquesta manera, posar en pràctica alguns coneixements 

adquirits al llarg de la carrera de Comunicació Audiovisual.   

El títol definitiu del curtmetratge és el nom de les dues protagonistes: l’Ona, una estudiant 

d'Història de l'Art que arriba a Barcelona amb ganes de crear noves amistats. I l’Íngrid, una 

pintora de vint-i-sis anys que acaba de deixar una relació amorosa amb qui compartia la passió 

per la pintura. Les vides de les dues protagonistes es creuen quan l’Ona s’instal·la a viure al pis 

de l’Íngrid. La primera nit que passa l’Ona al pis, l'Íngrid retira tots els quadres de la casa que 

havia pintat amb l’Eduard (la seva ex parella), deixant les parets totalment buides. l’Íngrid 

deixa de pintar per oblidar la seva ex parella, perquè els quadres i la pintura li recorden a ell. A 

mida que les dues noies es van coneixent, l’Íngrid entra en un estat cada cop més depressiu i 

l’Ona s’esforça, sense èxit, en intentar animar-la. Finalment, l’Ona penjarà un dels quadres de 

l’Íngrid a la galeria d’art on treballa, fet que desencadenarà el desenllaç.    

Realitzar el curtmetratge OnaÍngrid ha tingut com principal objectiu posar en pràctica els 

coneixements sobre realització cinematogràfica que teníem a nivell teòric, però que fins llavors 

no havíem pogut aplicar de manera seriosa i professional i també poder crear una peça digna 

de ser presentada en petits festivals. Un dels reptes més grans ha estat aconseguir els recursos 

materials i humans necessaris per a la realització del film i coordinar un equip de rodatge.  

El projecte no s’hagués pogut realitzar amb èxit si no hi hagués hagut una motivació real per 

part de les components per a dur-lo a terme. La motivació de base és la passió de les tres pel 

cinema. Paral·lelament a aquest sentiment comú en les tres, cada una pel seu costat tenia la 

intenció de realitzar un treball de fi de grau amb el qual es fes un aprenentatge real i que un 

cop acabat fos possible moure’l per altres àmbits; és a dir, que tingués una utilitat més enllà de 

la d’aprendre i superar els crèdits. Així doncs, OnaÍngrid va néixer de la voluntat de tirar 

endavant un projecte personal amb aspiracions professionals que ens servís per aprendre a 

treballar de manera pràctica i rigorosa  en el camp de la realització audiovisual.  
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OnaÍngrid parla de temes que les tres hem viscut i hem sentit com l’amistat, l’enamorament, el 

donar sense voler rebre, el risc per l’amistat i la identitat de l’artista (extrapolable a la identitat 

personal), són temes universals però tractats des del nostre univers, la nostra perspectiva i 

coneixença, temes que ens són pròxims, que d’una o altra manera hem sentit o hem volgut 

sentir. Per aquest motiu vam decidir parlar-ne a través d’un curtmetratge. 

A més, a través de l’Íngrid plantegem un altre temàtica: l’estat de crisi de l’artista. Aquest estat 

de crisi no s’expressa des de la vessant de falta d’inspiració de l’artista, sinó des de la pròpia 

negació lligada amb lla pèrdua de la pròpia identitat individual quan es barreja amb la conjunta 

de la parella.  

OnaÍngrid és un curtmetratge de caràcter intimista, que es deixa influenciar pel l’estil del 

cinema francès contemporani, d’històries personals on el pes de la trama recau en la relació 

entre els personatges, els quals pateixen conflictes interns i realistes. Pel que fa a la temàtica 

també hem pres com a referent el cinema espanyol contemporani de relacions entre joves i 

conflictes interiors i de relacions personals, com són AzulOscuroCasiNegro (Daniel Sánchez 

Arévalo), Tres días con la familia (Mar Coll), Tu vida en 65 minutos (Maria Ripoll) i Habitación 

en Roma (Julio Medem).  

Respecte al tractament visual, per a l’elecció dels colors i tons de la fotografia ens hem basat 

en pel·lícules com Le nom des gens (Michel Leclerc, 2010) o La vida d’Adèle (Abdellatif 

Kechiche, 2013) per a la calidesa lleument taronjosa de les imatges, i en altres com Los 

amantes del círculo polar (Julio Medem, 1998), i Paris (Cédric Klapish, 2008) per l’ús de tons 

blavosos o per la combinació d’aquests amb altres de càlids. D’aquesta manera, creem un 

contrast entre escenes més càlides i d’altres de més fredes quan la narració així ho reclama per 

tal de coordinar llum i història.  

 

D’altra banda, en aquest dossier del projecte incloem una reflexió teòrica sobre la imatge i les 

relacions entre el cinema i la pintura que precedeix el cas pràctic d’OnaÍngrid, on es descriuen 

les diverses maneres que hem utilitzat per a determinar l’estil visual del projecte a través de la 

pintura. Al primer punt es parteix de la base de l’herència pictòrica que influencia la imatge 

cinematogràfica i de la idea de l’enquadrament com a quadre per tal de crear imatges. Al 

segon, es determinen les tres formes en que apareix la pintura al curtmetratge (aparició del 

quadre com a objecte, tableau vivant i enquadrament pictòric) i s’exemplifica amb imatges de 

fotogrames i quadres originals. 

El guió d’OnaÍngrid és un guió de narrativa clàssica, format que permet explicar una història de 

manera coherent i cinematogràfica i a la vegada tractar temes profunds en un segon nivell de 

lectura. El motor que regeix tota l’estructura narrativa és la causalitat; les dues protagonistes 

tenen objectius conscients i inconscients que motiven la seva acció. L’Ona té un objectiu 

conscient molt clar: que l’Íngrid torni a pintar, i un inconscient però que és el veritable motor 

de les seves accions que és fer-se amiga de l’Íngrid. L’Íngrid no té cap objectiu conscient però sí 

un objectiu inconscient que és deixar de relacionar la seva ex-parella amb la pintura i així 

tornar a pintar, que és el que realment la fa feliç. 
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A partir de bibliografia de David Bordwell i Stenberg hem pogut analitzar el nostre guió segons 

els conceptes de coneixement, autoconsciència i comunicabilitat i també segons la mesura en 

que s’exposa la informació.  

 

La realització d’un curtmetratge es divideix en tres fases: pre-producció, producció i post-

producció, i és amb aquest esquema bàsic com hem portat a terme OnaÍngrid. 

La fase de pre-producció va durar des del novembre fins al febrer i va constar dels següents 

punts: 

El tancament definitiu del guió literari, va ser la primera tasca que vam dur a terme. A partir 

d’aquí  vam iniciar la recerca de localitzacions. Per fer-ho vam buscar entre les nostres 

amistats i coneguts un pis que s’adeqüés a les necessitats del guió i que els que hi vivien 

estiguessin disposats a que hi rodéssim. Finalment, en vam trobar un al barri de Gràcia. Pels 

exteriors, vam escollir rodar a l’exterior del CCCB i a la plaça Sant Felip Neri (Ciutat Vella) i al 

carrer Martí (Gràcia). Un cop trobades les localitzacions de rodatge vam elaborar el guió 

tècnic, tenint en ment els espais en els que gravaríem.   

Posteriorment vam procedir a l’elaboració de l’story-board fotogràfic a partir del guió tècnic. L’ 

story-board ens va servir per encarar els rodatges posteriors amb més coneixement de les 

dificultats amb les quals ens trobaríem, a més també ens va servir per millorar el guió tècnic 

alhora que veiem si els plans triats eren els més adequats per expressar el que volíem a cada 

seqüència. Paral·lelament a aquesta tasca, vam iniciar la recerca de les actrius. Per a 

seleccionar les dues actrius que encarnarien a l’Ona i a l’Íngrid vam convocar un càsting a 

través de xarxes socials, webs d’actors i escoles de teatre. Degut al gran nombre de noies que 

ens van escriure interessades (29 noies) vam decidir convocar-les en tres dies diferents: el 12, 

el 19 i el 26 de gener. Durant el càsting realitzaven una lectura de l’escena 10 i després duien a 

terme un exercici per a cada personatge. Els exercicis ens servien per veure quin grau 

d’adaptació tenien a partir de les indicacions donades que es relacionaven amb les sentiments 

que definien una i altra protagonistes. Un cop seleccionades l’Anna Serrano per a encarnar 

l’Íngrid i la Carla Linares per a encarnar l’Ona vam fer assajos dos cops per setmana durant el 

mes de febrer. Tan els càstings com els assajos els vam realitzar a una sala que l’Espai Jove La 

Fontana ens va cedir per al projecte. 

Paral·lelament a la recerca d’actrius vam organitzar un equip de rodatge complet format per 

amistats i coneguts que van accedir voluntàriament a participar en el nostre projecte. La 

majoria són amics de classe (Sergi Ferreté, Jaume Clapés, Francesca Mas, Adrià Navarro). El 

productor (que ens va assessorar amb l’elaboració dels plans de rodatge i que va assistir a 

alguns rodatges), Eneko Del Barco (director i editor audiovisual) era conegut d’una de nosaltres 

i vam acudir a ell per a que ens assessorés. Ell es va mostrar totalment disponible i a més va 

contactar amb el sonidista de directe, Iñigo Iturria i amb el post productor de so Asier Sánchez. 

El director de fotografia, Josep Hernández el coneixíem perquè treballava d’assistent tècnic 

docent dels laboratoris de ràdio i televisió a la Facultat de Ciències de Comunicació de la 

Universitat Autònoma; li vam proposar la tasca i va acceptar. També es va proposar per fer 
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l’edició de color. Finalment el maquillador, Omar Riffi, el coneixíem perquè una de nosaltres 

havia treballat a un anterior projecte audiovisual on també hi participava. 

La Recerca de material tècnic, va ser una altra tasca a portar a terme durant el període de 

preproducció. Tot el material del que hem disposat ha estat cedit per amistats. Tant el material 

de gravar (càmera, objectius, micro, gravadora d’àudio, perxa) com el material per il·luminar 

(fresnel, quarç, quino en pantalla). Pel que fa a l’atrezzo que necessitàvem, el  més complicat 

d’aconseguir eren els quadres ja pintats que estiguessin penjats a la sala a l’escena 3 i després 

amagats a l’habitació de l’Íngrid. Gràcies a diferents contactes vam aconseguir artistes que ens 

van cedir la seva obra. Per l’atrezzo de la casa i vestuari, tot es va aconseguir mitjançant 

material del que ja disposàvem les tres a casa.  

Per trobar les músiques que ens servirien de banda sonora ens vam posar en contacte amb 

artistes que ens poguessin composar alguna peça (Jan Fité) o que ens en prestessin una (Clara 

Peya) i per la resta vam acudir a les músiques lliures de drets (Art of flying, Podington Bear, 

etc.). 

Per als rodatges exteriors vam sol·licitar dos permisos generals de rodatge a la Film 

Commission Barcelona, els quals ens permetien gravar a la via pública de vuit del matí a deu 

del vespre amb un equip de com a màxim deu persones, una càmera, un trípode i perxa.   

La fase de producció va durar tot el mes de març i va consistir en el rodatge els dies 8, 9, 16, 

23, 25, 28, 39.  Per a citar l’equip de rodatge enviàvem una convocatòria el dia abans indicant 

localització, hores de rodatge aproximades i material a portar per cada un. Les jornades de 

rodatge van ser d’entre 6 i 11 hores, en funció de les escenes a gravar i es van desenvolupar 

sense incidents. Per encarar de forma efectiva els rodatges vam decidir distribuir-nos les 

tasques de direcció, una encarregant-se la fotografia, l’altre de la direcció artística i l’altre de la 

direcció d’actors. Amb els rodatges vam corroborar que compartíem visió alhora de dirigir 

l’equip i de donar les preses per bones o dolentes, per la complicitat amb la que vam treballar 

des del principi i sobretot gràcies a la preproducció realitzada on ja ens havíem qüestionat i 

pactat pràcticament tots els elements artístics, llum, enquadrament, interpretació, so, etc.  

La fase de post-producció va durar l’abril i el maig: es va començar amb un muntatge en brut 

que ha servit de guia, juntament amb el guió tècnic, per al muntatge definitiu d’imatge. Un cop 

acabada la imatge es va passar el projecte al director de fotografia Josep Hernández per a que 

retoqués el color i al post-productor de so Asier Sánchez per a que retoqués el so. El muntatge 

s’ha lliurat a la tutora el 25 de maig.  

Per a la realització d’OnaÍngrid no vam encarar la possibilitat de realitzar un pressupost real i a 

partir d’aquest fer una campanya de crowdfunding perquè els recursos per a la realització del 

film més costosos com el lloguer de material tècnic, el lloguer d’una localització o el pagament 

de salaris de l’equip humà van ser costos que no vam haver d’encarar. Els costos que vam 

haver d’assumir van ser el pagament de dietes per a l’equip humà, la compra d’algun material 

d’atrezzo i pagament de la factura d’electricitat del mes que vam fer el rodatge. En total són 

costos que no superen els 300 euros.  
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Un cop finalitzat i tancat el projecte OnaÍngrid només ens queda dir que són molts els motius 

pels quals estem orgulloses d’haver-lo realitzat. Fer un curtmetratge sense pressupost, sense 

material tècnic de la universitat i portat a terme només per tres persones, ha sigut el repte 

més gran que hem assumit mai. Les dificultats i les hores invertides per tirar endavant el 

projecte han sigut incomptables, però també és incomptable la satisfacció que ens ha donat i 

l’aprenentatge que n’hem extret.  

Tot i que sent exigents amb nosaltres mateixes i si tornéssim a fer el mateix procés segur que 

milloraríem moltes coses, en general estem satisfetes del resultat obtingut. Per a nosaltres, 

però, la feina no s’acaba aquí, tenim intenció de subtitular el curtmetratge i presentar-lo a 

petits festivals. 

Finalment, volem agrair i dedicar aquest treball a totes les persones que han fet possible 

portar a terme OnaÍngrid, a tots els qui han format part de l’equip donant les seves hores de 

treball de manera gratuïta, als qui que ens han prestat material, els qui ens han tutoritzat i ens 

han fet veure les nostres mancances, i als familiars i amics que ens han animat a tirar 

endavant. 
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1 
 

SINOPSIS 

SINOPSI CURTA 

 

L’Íngrid ha deixat de pintar després d’haver trencat amb la seva parella. L’Ona arriba nova a la 

ciutat i comença a compartir pis amb l’Íngrid, la personalitat de la qual la fascina. L’Ona 

intentarà per diversos mitjans aconseguir que l’Íngrid torni a pintar ja que això és el que la 

realitza, fins a tal punt que exposa un dels seus quadres al museu on treballa. Per aquest motiu 

l’acomiaden; l’Íngrid, davant d’aquest gest, pinta la paret del menjador.    

 

SINOPSI LLARGA 

 

L'Íngrid, una jove pintora, acaba de deixar la relació amb la seva parella amb qui pintava. 

Arriba al seu pis una nova companya, l'Ona, estudiant d'Història de l'Art que comença a 

treballar a un museu. L'Íngrid retira tots els quadres de la casa que havia pintat amb la seva 

parella, deixant les parets totalment buides. Ha deixat de pintar per oblidar la seva ex parella, 

perquè els quadres i la pintura li recorden a ell. L'Íngrid i l'Ona es van coneixent mentre l’Íngrid 

entra en un estat depressiu. 

L'Ona insisteix per a què l'Íngrid torni a pintar. Primerament l'Íngrid s'hi nega. Aleshores l'Ona 

un dia prepara un cavallet amb una tela en blanc i pintures noves i ho deixa al menjador 

preparat perquè l'Íngrid ho vegi quan arribi a casa. L'Íngrid, en veure-ho, escriu sobre la tela 

"Això no serà res més que una tela blanca".  

Al cap d'uns dies, l'Ona, remenant els armaris de l'Íngrid, troba els seus quadres amagats, 

n’agafa un i el penja a la paret del menjador. L'Íngrid quan ho veu despenja el quadre del 

menjador i el tira a terra. L'Ona recupera el quadre i l’exposa al museu on treballa. Per aquest 

fet l’acomiaden. Quan l’Íngrid ho descobreix pinta la paret del menjador per agrair el gest 

arriscat de l’Ona.  
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2 
 

MEMÒRIA D’INTENCIONS 
 

OnaÍngrd neix de la necessitat de portar a terme un projecte propi i de la voluntat de fer 

cinema, dos components que tan la Carlota, la Maria com la Marta portàvem dins des de feia 

temps, però no va ser fins ara fa un any quan es van donar les circumstàncies per exterioritzar-

ho. Amb OnaÍngrid volíem posar en pràctica coneixements que fins ara només teníem a nivell 

teòric i intentar portar endavant un projecte nostre amb una qualitat prou digna per a que fos 

presentada a petits festivals i fos a més una carta de presentació de les tres de cara al finalitzar 

la carrera. OnaÍngrid parla de temes que les tres hem viscut i hem sentit com l’amistat, l’amor, 

la generositat,etc. Temes universals però tractats des del nostre univers, la nostra perspectiva i 

coneixença.  

L’amistat que es pot confondre amb l’amor quan és intensa i l’amor entès com a sentiment de 

gran afecte vers una altra persona. Aquests són un dels temes principals d’OnaÍngrid, els quals 

són la motivació d’un altre tema de fons: el donar pels altres, el no esperar res a canvi. En 

definitiva, la generositat sincera que es desencadena amb l’amor. Aquest tema s’explicita a 

partir de la protagonista Ona, personatge que mou l’acció i provoca un canvi de sentiment i 

d’estat al llarg del curt. L’amor que expressa l’Ona per l’Íngrid és fruit d’una gran amistat, però 

no és una amistat forjada amb els anys, és un tipus d’amistat creada, en part, per l’admiració 

que sent per ella sumada a la relació de complicitat que estableixen en uns mesos. D’aquest 

tema se n’extreu un altre, el risc per l’amistat. L’Ona arrisca la seva feina per demostrar a 

l’Íngrid que els seus quadres tenen un valor, alhora que demostra com d’important és per ella. 

I és que quan ajudar algú implica una pèrdua per part del que ajuda, l’acció pren encara més 

valor, així com passa amb l’acció de l’Ona. Ella expressa el seu amor fent tot el possible per 

aconseguir que l’Íngrid torni a pintar, perquè l’Íngrid sense pintar no pot ser feliç ja que l’art és 

intrínsec a ella, tot i que se’l nega. 

Amb l’Íngrid es planteja un altre temàtica; l’estat de crisi de l’artista.  Aquest estat de crisi no 

s’expressa des de la vessant de falta d’inspiració de l’artista, sinó des de la pròpia negació. 

L’Íngrid deixa de pintar perquè relaciona la pintura amb l’Eduard, la seva exparella, ja que amb 

ell ha viscut la formació com a artista i s’hi identifica com a pintora. L’Íngrid vol esborrar 

l’Eduard de la seva vida i li sembla que per fer-ho necessita esborrar una part d’ella mateixa, 

ser pintora. Aquesta subtrama de l’Eduard que influencia a l’Íngrid sense ser-hi present, és la 

que desencadena l’estat depressiu i apàtic de l’Íngrid. A partir d’aquesta premissa, entrelínies 

s’exposa un altre tema que es tracta subtilment; la pèrdua de la pròpia identitat individual 

quan es barreja amb la conjunta de la parella.  

Els temes de fons d’OnaÍngrid; l’amistat, l’enamorament, el donar sense voler rebre, el risc per 

l’amistat i la identitat de l’artista (extrapolable a la identitat personal), són temes que ens són 

pròxims, que d’una o altra manera hem sentit o hem volgut sentir. Per aquest motiu vam 

decidir parlar-ne a través d’un curt, perquè, en definitiva, OnaÍngrid és la vida que alguna 

vegada hem tingut o la que ens agradaria tenir, amb algú per admirar i algú que arriscaria per 

nosaltres. 
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PERFIL DELS PERSONATGES 
 

Íngrid: pintora de 26 anys que acaba de deixar una 

relació amorosa amb qui compartia la passió per la 

pintura. Per aquest motiu no veu sentit a seguir 

pintant.   

Objectiu: deixar de relacionar la seva ex parella 

amb la pintura i així tornar a pintar.  

És caparruda i té períodes d’inestabilitat emocional 

intensos. Pren decisions de manera impulsiva (com 

deixar de pintar). No valora prou les seves capacitats 

com a artista, això la du a una inseguretat personal 

perquè la pintura és una de la parts més importants de 

la seva vida, la que li dóna sentit. La relació amb els 

seus pares és afectuosa però no estreta. Té un cercle 

social bastant ampli però se sent sola, no deixa que 

l’ajudin ni vol mostrar les seves inseguretats. La seva 

vida estava organitzada entorn a la seva relació amb 

l’Eduard, i ara que ja no estan junts no se’n penedeix d’haver tingut aquesta relació però està 

enfadada amb ella mateixa per no haver-la acabat abans. És una relació que li ha aportat molt 

però també l’ha desgastada. L’Eduard també és pintor i parella i pintura es confonien en la 

seva relació, per l’Íngrid creu que no pot entendre una cosa sense l’altra.  

Ona: estudiant d'Història de l'Art que treballa els caps 

de setmana de guia d'un museu. Acaba d'arribar a 

Barcelona i té ganes de crear noves amistats. Està molt 

interessada per l'art tot i que no és artista i considera 

que no és just que les persones amb talent el 

desaprofitin. 

Objectiu: aconseguir una amistat amb l'Íngrid, persona 

que la fascina. 

Acaba de començar la universitat, ve d’un poble petit. 

Té il·lusió pel que li espera a la nova vida a Barcelona. 

És innocent però sense ser beneita. Està molt 

motivada però no és esbojarrada. Té molta curiositat 

pel que li interessa, en particular per l’art. El seu pare 

va morir quan era petita i té una relació molt estreta 

amb la seva mare, potser per aquests motius té 

tendència a idealitzar certes persones i a aferrar-s’hi. Es deixa fascinar per la gent amb 

personalitat. Ha deixat uns quants bons amics al poble, amb els quals encara hi manté 

contacte.  
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OnaÍngrid 

 

 

ESC 1. Carrer – EXT Dia, tarda  

 

L’ONA (19) carregada de maletes, camina pels carrers del 

barri de Gràcia de Barcelona. Mira una llibreta negra que 

porta a la mà, mira a banda i banda del carrer i es fixa en 

els números de les cases.  

 

L’ONA arriba a una porteria i pica.  

 

 

ESC 2. Escala – INT Dia, tarda  

 

L’ONA puja unes escales estretes i poc il·luminades d’un 

edifici antic i modernista. Es creua amb un noi que baixa 

depressa, carregat i que fa cara emprenyada. Arriba al 

replà del primer pis on hi ha la porta oberta on hi ha 

l’ÍNGRID (26), una noia alta de cabells clars i arrissats 

que es mira les escales per on ha marxat el noi. L’ÍNGRID 

té aspecte de cansada, aixeca els ulls i veu l’ONA.  

 

ÍNGRID  

Ai... hola. Ets l’Ona?  

 

ONA  

Sí.  

 

ÍNGRID  

Jo sóc l’Íngrid, passa, passa.  

 

 

ESC 3. Menjador – INT Dia, tarda  

 

L’ONA travessa la porta carregada i arriba al menjador. El 

pis és lluminós i ampli i el menjador connecta amb la cuina 

per la banda dreta. Està ple de quadres i pintures. Els 

quadres tenen molts colors i formes abstractes. Predomina 

el color groc.  
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ÍNGRID  

(assenyalant) 

Doncs mira, aquí tens el menjador, la cuina i allà el 

lavabo...  

 

L’ONA es mira les habitacions que li ha mostrat l’ÍNGRID i 

para especial atenció als quadres que hi ha a la paret.  

 

ÍNGRID  

I allà hi ha la teva habitació.  

 

L’ÍNGRID es dirigeix cap a l’habitació i l’ONA la segueix.  

 

 

ESC 4. Habitació Ona – INT Dia, tarda  

 

L’ONA entra a l’habitació amb les maletes i l’ÍNGRID es 

queda al marc de la porta.  

 

ÍNGRID 

Has arribat avui a Barcelona? 

 

ONA 

Sí, he arribat en tren fa una estona. 

 

ÍNGRID 

Bé, instal·la’t tranquil·lament. Jo avui estic cansada, si 

no et sap greu vaig a estirar-me. Si vols sopar agafa el 

que vulguis de la cuina. 

 

ONA 

Sí, no et preocupis, fes, fes... 

 

L’ÍNGRID marxa sense dir res. L’ONA obre la maleta sobre el 

llit. Obre els armaris i hi col·loca roba.  

 

 

ESC 5. Habitació Íngrid/ Menjador – INT Nit, matinada  

 

L’ÍNGRID seu sobre un llit gran, plora. Es troba a una 

habitació àmplia i plena de teles a mig pintar, cavallets i 

puntures. Un rellotge marca les 3am. S’incorpora. Canvia la 

cara de pena a ràbia. S’aixeca, dóna un cop a un quadre 

penjat a la paret i aquest cau. Fos.  



Curs 2013-2014 TFG OnaÍngrid Tutora: Elisabet Cabeza 
 

7 
 

ESC 6. Cuina – INT Dia, matí  

 

L’ÍNGRID està asseguda a la cuina bevent cafè, cansada i 

deprimida. L’ONA entra al menjador i es mira les parets que 

estan totalment buides. Tampoc hi ha les pintures i 

pinzells que hi havia escampats pel menjador.  

 

ÍNGRID 

Bon dia. 

 

ONA 

Bon dia. 

 

L’ONA s’acosta a la cuina. 

 

ÍNGRID 

El cafè està a la cafetera, les tasses allà. 

 

ONA 

Gràcies. 

(pausa) 

Què ha passat amb els quadres que hi havia? Els has pintat 

tu? 

 

INGRID 

Sí, abans pintava. 

 

ONA 

I els has tret? 

 

ÍNGRID 

Sí, no m’agradaven. 

 

ONA 

Ah, doncs a mi em van agradar... 

 

L’ÍNGRID no contesta i fa un glop de cafè.  
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ESC 7. Menjador. INT  

 

Esc 7.1 Tarda, final estiu.  

 

L’ONA menja a la taula, l’ÍNGRID llegeix al sofà. Van 

fresques i entra molta llum natural.  

 

Esc 7.2 Migdia, principi tardor.  

 

L’ÍNGRID seu al sofà, l’ONA creua la sala amb una galleda 

de roba. Van una mica abrigades.  

 

Esc 7.3 Vespre, Tardor.  

 

L’ÍNGRID al sofà, l’ONA surt de la dutxa i parlen. L’ÍNGRID 

amb màniga llarga, l’ONA amb pijama calent i una tovallola 

al cap.  

 

Esc 7.4 Vespre, principi hivern.  

 

L’ÍNGRID està al sofà i l’ONA li porta un bol de menjar i 

un altre per ella. Engeguen un calefactor. Mengen juntes. 

Van abrigades.  

 

Esc 7.5 Tarda, hivern.  

 

Les dues dretes a la sala, comentant una revista. L’ONA 

s’abriga, es posa una bufanda i marxa. Abrigades d’hivern. 

Migdia.  

 

 

ESC 8. Cuina/Menjador – INT Dia, migdia  

 

L’ÍNGRID prepara el dinar. L’ONA posa una rentadora i 

engega la ràdio, una cadena musical. L’ÍNGRID canta la 

cançó que està sonant. L’ONA la mira.  

 

ONA 

Vols que t’ajudi? 

 

ÍNGRID 

Ai sí, bat tres ous. 

L’ONA obre la nevera. Pla subjectiu de l’ONA de l’interior 

de la nevera. L’ONA agafa tres ous.  
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ONA 

Ah, que no t’ho he dit! Saps el museu on vaig anar a fer 

una entrevista fa dues setmanes? 

 

ÍNGRID 

Ah sí, que t’han dit res? 

 

ONA 

Doncs sí, començo a treballar aquest cap de setmana! 

 

ÍNGRID 

Molt bé, me n’alegro! És aquell on et va recomanar el teu 

professor de... 

 

ONA 

D’art romànic, sí, sí! 

 

Sona el telèfon fix.  

 

ÍNGRID 

Ja vaig jo. 

 

La càmera segueix l’ÍNGRID que va cap al telèfon, que està 

al menjador. Mira el número que apareix a la pantalla i no 

l’agafa, es queda uns moments aturada mentre l’aparell 

sona.  

 

ONA (en off) 

Que no l’agafes? 

 

El telèfon para de sonar.  

 

 

ESC 9. Cuina. INT. Dia  

 

L’ÍNGRID entra a la cuina.  

 

ONA 

L’has agafat? 

 

ÍNGRID 

No. 
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ONA 

Per què? 

 

ÍNGRID 

Eren els meus pares... no vull parlar amb ells, segur que 

em pregunten per l’Eduard i no en tinc ganes. 

 

ONA 

Que no els hi has dit que ja no esteu junts? 

 

ÍNGRID 

No... 

 

 

ESC 10. Menjador - INT Nit  

 

L’ONA i l’ÍNGRID són al sofà amb un got de vi a la mà cada 

una. És una conversa entre riures, ja han begut una mica.  

 

ONA  

... i va i el tio em respon: “ui, aquests quadres estan 

sobrevalorats! La seva primera obra sí que era brillant, 

però és clar, en aquell moment pocs el coneixíem... ara que 

s’ha fet famós...” no sé què, no sé què...  

 

ÍNGRID  

Hahaha! Ja, n’he trobat més d’un així...  

 

ONA  

Sí? Comentant la teva obra?  

 

ÍNGRID  

No, no que va, la meva obra... no val la pena ser 

comentada. Comentant-ne d’altres.  

 

ONA  

Ai, no diguis això, el poc que vaig veure el primer dia em 

va agradar molt!  

 

ÍNGRID  

(mou la mà com traient importància)  

Bé...  
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ONA  

Però encara pintes?  

 

ÍNGRID  

No, no, des de que ho vam deixar amb l’Eduard que... no sé, 

no en tinc ganes. I tu no t’has plantejat mai pintar?  

 

ONA  

Hi he pensat a vegades, però buf... No crec que sigui lo 

meu. No se’m dóna gens bé, però gaudeixo estudiant art.  

(Pausa)  

Justament perquè no se’m dóna bé em fa ràbia veure com els 

que tenen talent el desaprofiten. Com tu.  

 

ÍNGRID  

És més complicat del que sembla.  

 

ONA  

Ja, bé, però tu tens talent. No diguis que no. Ho vaig 

veure.  

 

ÍNGRID 

No pinto perquè tingui talent, ni per demostrar-lo. 

(silenci) Pinto si m'omple, si em surt, si vull... Què 

esperes, que pinti per tu, o per els altres?  

 

ONA  

(es fa petita, no és el que li volia dir) 

No, no...  

 

ÍNGRID  

Va... vols més vi?  

 

L'ONA somriu. 

 

ÍNGRID  

(somrient)  

No parlem més de pintura, què com et va anar ahir a la nit?  

 

L’ONA allarga la copa de vi i l’ÍNGRID la serveix.  

 

Fos.  
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ESC 11. Lavabo.- INT Matí  

 

L’Ona entra al lavabo rentant-se les dents i amb la bufanda 

a la mà. Té pressa. Escup a la pica i es renta la boca. 

Deixa el raspall i veu la goma de l’Íngrid. S’atura i es fa 

el mateix pentinat que portava l’Íngrid a l’escena 

anterior. Es mira al mirall com li queda i surt del lavabo.  

 

 

ESC 12. Portal- EXT Matí  

 

L’ONA treu el mòbil, es posa els cascos i sona la cançó que 

va sonar a la ràdio. Està a mig començar. L’ONA la canta.  

 

 

ESC 13. Menjador/Cuina - INT Dia  

 

L’Íngrid es passeja per casa en pijama i amb un monyo mal 

fet. A la cuina s’omple un bol amb cereals, s’asseu al sofà 

i es tapa amb la manta. Menja els cereals molt a poc a poc. 

Un rellotge marca les dotze del migdia.  

 

Sona el telèfon mòbil. L’Íngrid se’l mira i triga en 

agafar-lo.  

 

ÍNGRID 

Hola Gemma. 

... 

 

ÍNGRID 

Bé, bé, i tu? 

... 

 

ÍNGRID 

Ah, ai no, ho sento, avui no puc. És que tinc moltes coses 

a fer... 

... 

 

ÍNGRID 

Sí, ja, de veritat que em sap greu perquè realment em ve de 

gust, però és que avui tinc molta feina, ho sento. 

 

... 
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ÍNGRID 

Sí, ens veiem un altre dia, adéu! 

 

L’ÍNGRID penja el telèfon, el tira al sofà i engega la 

televisió. Segueix menjant cereals lentament.  

 

ESC 14. Menjador – INT Dia, tarda  

 

L’ONA entra a casa amb una tela de pintar i una bossa. 

Comprova que l’ÍNGRID no hi és mirant a banda i banda. Veu 

una pila de plats bruts a la pica i una pila de roba bruta 

sobre la rentadora. Treu les pintures de la bossa. Aparta 

el sofà i la taula del mig de l’estança i hi col·loca un 

cavallet, a sobre hi posa la tela i les pintures. Treu un 

bloc de post-it de dins la bossa, hi escriu “Per a que no 

tot estigui tan buit” i l’enganxa damunt la tela.  

 

 

ESC 15. Menjador – INT Dia, tarda  

 

L’ÍNGRID arriba a casa amb una bossa de la compra. L’ONA no 

hi és. L’ÍNGRID veu el cavallet, la tela i les pintures al 

menjador. S’ho mira sorpresa i somriu burleta. Deixa les 

coses a terra i s’acosta a la tela. Desenganxa el post-it, 

en fa una bola i el llença al terra, esbufegant. Escriu 

sobre la tela “Això no serà més que una tela en blanc”. 

Marxa en direcció a la cuina.  

 

L’ONA arriba a casa.  

 

ONA 

Hola! 

 

ÍNGRID (en off) 

Hola! 

 

L’ONA s’acosta a la tela i veu que l’ÍNGRID hi ha escrit.  

 

ONA 

Íngrid, què vol dir això? 

 

L’ÍNGRID s’acosta al menjador i es col·loca al costat de 

l’ONA.  
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ÍNGRID 

(somrient) 

Doncs això, que no saps llegir? 

 

ONA 

No, però dona, em fa ràbia veure les parets tan buides. No 

m’agrada. El dia que vaig arribar això semblava una 

exposició de la Gina Collado. 

 

ÍNGRID 

(sorpresa) 

Coneixes la Gina Collado? 

 

ONA 

Sí, m’agrada molt. 

 

ÍNGRID 

És una passada. L’Eduard em va portar a veure una exposició 

seva i em va enamorar. 

 

ONA 

(somrient burleta) 

Qui? La Gina Collado o l’Eduard? 

 

L’ ÍNGRID somriu i se’n torna cap a la cuina.  

 

 

ESC 16. Carrer – EXT Nit  

 

L’ONA és al museu on treballa: es treu la identificació, 

agafa la bossa de la taquilla saluda a la RECEPCIONISTA 2 i 

surt del museu.  

 

 

ESC 17. Menjador – INT Nit  

 

L’ÍNGRID se serveix vi en una copa.  

 

 

 

 

ESC 18. Menjador – INT Nit  

 

L’ÍNGRID beu de la copa. Es torna a servir. Camina fent 
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ziga-zagues pel pis.  

 

 

ESC 19 Menjador – INT Nit  

 

L’ÍNGRID entra a la seva habitació, s’asseu a la cadira de 

l’escriptori, obre el calaix de l’escriptori. Veu una 

fotografia emmarcada d’ella i l’Eduard. L’agafa i la 

col·loca sobre la taula. Se la mira i després li pega un 

cop i la tomba per la taula. S’aixeca i surt de 

l’habitació.  

 

 

ESC 20 Menjador – INT Nit  

 

L’ÍNGRID se serveix la darrera copa de vi. Ha buidat 

l’ampolla.  

 

 

ESC 21. Entrada/Menjador – INT Nit  

 

L’ONA obre la porta de casa. Entra al menjador i veu 

l’Íngrid asseguda al sofà, està beguda.  

 

ONA  

Hola Íngrid. Què tal?  

 

L’ONA mira l’ampolla buida.  

 

ONA  

Has convidat gent a sopar?  

 

L’ÍNGRID fa que no amb el cap i somriu trapella. L’ONA 

s’asseu al seu costat.  

 

ONA  

Íngrid, que no estàs bé?  

 

ÍNGRID  

Groc.  

 

ONA  

Què?  
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ÍNGRID   

Ell tenia una obsessió amb el groc... jo no, però mira, 

sense adonar-me’n al final a tots els meus quadres hi ha 

groc.  

 

ONA  

Ell? L’Eduard?  

 

L’ÍNGRID s’aixeca i toca la paret mentre parla.  

 

ÍNGRID  

I ara buit, només buit, tot buit.  

I als meus quadres també, només buit.  

 

L’ÍNGRID es deixa caure al terra.  

 

ONA  

(agafant-la pel braç suaument) 

Íngrid... aixeca’t.  

 

L’ÍNGRID no s’aixeca.  

 

ÍNGRID 

(la mira al ulls i somriu) 

Sort que has vingut.  

 

Pla subjectiu de l'Ona, es veu l'Íngrid de prop mirant-la.  

 

 

 

ESC 22. Cuina/Habitació Íngrid – INT Dia, matí  

 

L’ONA en pijama posa la cafetera al foc i s’acosta a 

l’habitació de l’ÍNGRID. La càmera la segueix.  

 

ONA  

(alçant una mica la veu)  

Íngrid, vols cafè?  

 

No obté resposta. Obre la porta de l’habitació, que està 

molt desordenada. L’ÍNGRID no hi és. Es mira l’habitació 

fascinada. Veu la fotografia de l’ÍNGRID i l’Eduard tirada 
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sobre la taula, l’agafa i se la mira. Obre l’armari, toca 

la roba de l’Íngrid amb delicadesa. Sota la roba hi ha els 

quadres. Se’ls mira un per un. La cafetera sona. Agafa un 

quadre de dins l’armari nerviosa i surt.  

 

 

ESC 23. Menjador – INT Dia, tarda  

 

L’ÍNGRID arriba a casa. Veu el quadre que l’ONA ha agafat 

de la seva habitació penjat al menjador. El despenja 

bruscament i el llença a terra sense miraments.  

 

 

ESC 24 Menjador/Cuina – INT Nit  

 

L’ONA arriba a casa, el llum del menjador és obert. Veu el 

quadre a terra.  

 

ONA  

(mirant el quadre) 

Joder...! Íngrid! 

(l'Íngrid no contesta; ara més fort:) 

Íngrid! 

 

ÍNGRID 

(en off) 

Què passa? 

 

ONA 

Joder Íngrid! Que vinguis! 

 

ÍNGRID 

(entra al menador en pijama) 

Què..? 

 

ONA 

(emprenyada) 

Com que què? Per què l'has tirat? 

 

ÍNGRID 

(emprenyada) 

Ai mira, deixa'm en pau. No vull tenir-los per aquí, fot el 

que vulguis amb els quadres!  
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L'ÍNGRID marxa cap a la seva habitació; l'ONA es queda amb 

la paraula a la boca. Torna a mirar el quadre, l’agafa i se 

l’emporta a la seva habitació.  

 

 

ESC 25. Habitació Ona- INT Nit  

 

L’ONA tombada al seu llit abraçada al quadre.  

 

 

ESC 26. Entrada del museu – EXT Matí  

 

L’ONA es dirigeix al museu amb una bossa gran d’on hi 

sobresurt un paquet de la mida d’una tela. Entra al museu.  

 

 

ESC 27. Menjador – INT Migidia  

 

L’ÍNGRID arriba a casa. Veu que al terra del menjador no hi 

ha el quadre. Mira sota el sofà i darrera un moble.  

 

 

ESC 28. Habitació de l’Ona – INT Migdia 

 

L’ÍNGRID obre la porta i mira a banda i banda. No veu el 

quadre i fa un cop de porta. 

 

 

ESC 29. Habitació Íngrid – INT Migdia  

 

L’ÍNGRID obre l’armari on té els quadres, rebusca entre 

ells. Tanca l’armari, mira sota el llit... remena 

l’habitació cada cop més enfadada.  

 

 

ESC 30. Entrada Museu. – EXT Tarda  

 

L’ÍNGRID camina esperitada cap al museu.  

 

 

 

ESC 31. Recepció Museu – INT Tarda  

 

L’ÍNGRID està a la recepció del museu mirant a banda i  
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banda.  

 

 

RECEPCIONISTA 1 

Bon dia, la puc ajudar? 

 

ÍNGRID 

Eh... Què hi és l’Ona? Ona Giró. 

 

RECEPCIONISTA 1 

Un moment. 

 

La RECEPCIONISTA 1 tecleja l’ordinador. Arriba la 

RECEPCIONISTA 2.  

 

RECEPCIONISTA 1 

Meri, et sona una Ona Giró? 

 

RECEPCIONISTA 2 

Hahaha sí, és la que t’acabo d’explicar que ha penjat un 

quadre i l’han fotut fora. 

 

RECEPCIONISTA 1 (amb un somriure incòmode) 

Ja no treballa aquí. 

 

L’ÍNGRID es queda mirant les recepcionistes intentant 

lligar caps. 

 

  

ESC 31. Carrer. – EXT Nit.  

 

Ona està trista i abatuda, asseguda a un banc. Al cap d’una 

estona se li acosta un llauner que li ofereix una cervesa. 

L’Ona li somriu trista dient que no amb el cap.  

 

 

ESC 32. Carrer. – EXT Nit.  

 

L’Ona camina pel carrer.  

 

 

 

ESC 33. Menjador - INT Nit  
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L’ÍNGRID vestida amb una samarreta llarga blanca, amb 

papers de diari al terra, les pintures obertes al terra. Fa 

la primera pinzellada a la paret.  

 

ESC 34. Menjador - INT Nit. SEQÜÈNCIA DE MUNTATGE  

 

Diferents plans de l’ÍNGRID pintant a diferents hores i del 

mural avançant.  

 

 

ESC 35. Menjador - INT Matí  

 

L’ONA arriba a casa. Al menjador hi ha l’ÍNGRID dormint al 

sofà, amb la samarreta i la pell tacada de pintura. Veu el 

mural, es fixa en la frase  

“Amb tu res és buit”. 

 

L’ONA somriu, s’emociona, s’acosta a l’ÍNGRID i li aparta 

els cabells de la cara amb un gest suau i afectuós.  

 

 

FI 
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GUIÓ TÈCNIC 
 

Escena Nº 

Pla 

Tipus de pla Moviment de càmera i 

angulació 

Imatge So Observacions   “ 

pla 

x5 

ESC 1. 

EXT 

Tarda  

 

1 Pla 

seqüència:  

PG – PM 

escorç  

Seguiment de l’Ona, des de 

darrere.  

L’Ona camina pel carrer, la càmera la 

segueix des de darrera i s’hi va 

acostant, fins que ella s’atura i acaba 

en un escorç de l’Ona mirant la 

llibreta. 

Música 

extradiegètica  

   

ESC 1. 

EXT 

Tarda  

 

2 PM Ona Càmera fixa. En front a la porta 

i lateral a l’Ona.  

L’Ona mira la llibreta i després el 

número de la porta. Pica al timbre. 

Música 

extradiegètica 

   

ESC 2. 

INT 

Tarda 

3 Pla 

seqüència: 

PS – PM 

Eduard amb 

escorç Ona – 

PA conjunt 

contrapicat. 

Seguiment de l’Ona pujant les 

escales, des de darrere. 

Contrapicat. 

L’Ona puja les escales (PS darrere), 

es creua amb l’Eduard (PM Eduard, 

escorç Ona) 

 

Arriba al replà, hi ha l’Íngrid amb la 

porta oberta.( PA conjunt picat 

lateral) 

So ambient 

 

 

 

ÍNGRID: Ai... hola. Ets 

l’Ona?  

 

 12 60 
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ESC 2. 

INT 

Tarda 

4 PP Ona Fixa. frontal L’Ona mira a l’Íngrid ONA: Sí.  2 10 

ESC 2. 

INT 

Tarda 

5 PM conjunt 

Ona Íngrid 

Fixa. Lateral. 

 

L’Ona i l’Íngrid es miren. 

 

 

Entren al pis i surten de pla. 

ÍNGRID: Jo sóc l’Íngrid, 

passa, passa.  

 

 7 35 

ESC 3. 

INT 

Tarda 

6 PG passadís Fixa. Des de darrere l’Ona i 

l’Íngrid 

L’Ona i l’Íngrid caminen pel passadís 

fins arribar al menjador.  

So ambient  9 45 

ESC 3. 

INT 

Tarda 

7 Panoràmica 

menjador  

Panoràmica menjador 

d’esquerra a dreta 

 So ambient  

 

 

 

 

5 25 

ESC 3. 

INT 

8 PG 

menjador.  

Fixa, càmera entre els sofàs. 

 

Les dues a l’entrada del menjador 

dretes 

L’Íngrid creua el menjador (surt de 

ÍNGRID: Doncs mira, 

aquí tens el menjador, 

la cuina i allà el 

 17 85 
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Tarda Panoràmica:  

A la galeria en front el lavabo,  

lateral a l’Ona i l’Íngrid que 

miren el lavabo. Es giren cap al 

menjador, la càmera fa una 

panoràmica cap a l’esquerra 

fent un general del menjador  

 

L’Íngrid entra al PG creuant el 

menjador, l’Ona la segueix 

pla) 

L’Ona la segueix mirant els quadres. 

Ona s’acosta a l’Íngrid que li mostra 

el lavabo, de seguida es tornen a 

girar cap al menjador.  

L’Íngrid creua el menjador direcció a 

l’habitació.  

L’ona la segueix. 

lavabo... 

I allà hi ha la teva 

habitació.  

ESC 4. 

INT 

Tarda 

10 PG habitació 

Ona 

Fixa. Des del passadís. L’Íngrid esta al marc de la porta, 

l’Ona a dins amb les maletes, que les 

deixa al terra.  

  25 125 

ESC 4. 

INT 

Tarda 

11 PM Íngrid  Fixa. des d dins l’habitació.  L’Íngrid al marc de la porta. Frontal. ÍNGRID: Has arribat 

avui a Barcelona? 

   

ESC 4. 

INT 

Tarda 

12 PM Ona Fixa.  Ona frontal ONA: Sí, he arribat en 

tren fa una estona 

   

ESC 4. 13 PM Íngrid Fixa Íngrid frontal  ÍNGRID: Bé, instal·la’t 

tranquil·lament[...] de 

Com l'11   
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INT 

Tarda 

la cuina. 

ESC 4. 

INT 

Tarda 

14 PG Habitació 

Ona 

Fixa. Des del passadís Ona frontal en PA. Mira a Íngrid fins 

que marxa i surt de cam. 

ONA: Sí, no et 

preocupis, fes, fes... 

Com el 10   

ESC 4. 

INT 

Tarda 

15 Pla detall 

maleta 

Fixa.  Càmera a l’alça del llit. L’Ona hi posa 

la maleta i l’obre i treu les coses. 

So ambient  

 

 

 

 

 

10 50 

ESC 5. 

INT 

Nit 

20 PG llit Íngrid Fixa. Lateral a l'Íngrid L’Íngrid seu al llit, plora. Passa de 

pena a ràbia. S’aixeca i llença un 

quadre. 

Música 

extradiegètica. 

MÀSTER 

Haneke + Hopper 

Possibilitat de fer 

PP cara Íngrid 

60 300 

ESC 6. 

INT 

21 PG menjador Fixa. Entrada menjador. entra 

l’Ona en escorç. 

Escorç de l’ona que entra al 

menjador i esta tot buit.  

So ambient  3 15 
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Matí 

ESC 6. 

INT 

Matí 

22 PM Íngrid Fixa. Lateral L’Íngrid pren cafè al menjador So ambient  21 105 

ESC 6. 

INT 

Matí 

23 Panoràmica  Panoràmica des de a cuina. L’Ona mira les parets buides So ambient  5 25 

ESC 6. 

INT 

Matí 

24 PM Íngrid Fixa. Lateral. L’Íngrid mira a l’Ona ÍNGRID: Bon dia. 

 

Com el 22   

ESC 6. 

INT 

Matí 

25 Panoràmica Panoràmica des del sofà no 

paret. Seguiment de l’Ona que 

entra a la cuina. 

L’Ona s’acosta a la cuina. ONA: Bon dia    

ESC 6. 

INT 

Matí 

26 PM Íngrid Fixa. L’Íngrid mira a l’Ona.  ÍNGRID: El cafè està a 

la cafetera, les tasses 

allà. 

Com el 22   

ESC 6. 

INT 

27 PM Ona Fixa Frontal.  L’Ona a la Porta de la cuina mirant a 

l’Íngrid que esta al menjador(sofà).  

ONA: Gràcies(pausa, va 

a entrar a la cuina però 

es torna a girar) 

Què ha passat amb [...] 
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Matí Els has pintat tu? 

ESC 6. 

INT 

Matí 

28 PM Obert 

Íngrid  

Fixa. Frontal. Picat. L’Íngrid asseguda al sofà.  INGRID: Sí, abans 

pintava. 

 

   

ESC 6. 

INT 

Matí 

29 PM Ona Fixe. frontal Ona dreta mirant a l’Íngrid ONA: I els has tret? 

 

Com el 27   

ESC 6. 

INT 

Matí 

30 PM obert 

Íngrid. 

Fixe. Frontal. Picat. Ona asseguda, mira Íngrid. ÍNGRID: Sí, no 

m’agradaven. 

 

Com el 28   

ESC 6. 

INT 

Matí 

30 PM Ona Fixe frontal . Ona dreta mirant a l’Íngrid ONA: Ah, doncs a mi 

em van agradar... 

Com el 27 

 

  

ESC 6. 

INT 

Matí 

31 PG menjador Des de la galeria. L’Íngrid no contesta i fa un glop de 

café 

So ambient . 3 15 

ESC 7.1 

INT  

Tarda, 

32 PG  

menjador 

Fixa des de la galeria. L’ONA menja a la taula, l’ÍNGRID 

llegeix al sofà. Van fresques i entra 

molta llum natural.  

Música 

extradiegètica. 

 5 25 
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final 

estiu 

ESC 7.2 

INT 

Migdia 

princip

i 

tardor 

33 PG menjador Fixa des de la galeria. L’ÍNGRID seu al sofà, l’ONA creua la 

sala amb una galleda de roba. Van 

una mica abrigades 

Música 

extradiegètica. 

 5 25 

ESC 7.3 

INT 

Vespre 

tardor 

34 PG menjador Fixa des de la galeria. L’ona surt de la dutxa i parla amb 

l’Íngrid. 

Música 

extradiegètica. 

 5 25 

ESC 7.4 

INT 

Vespre 

princip

i 

hivern 

35 PG menjador  Fixe des de la galeria. L’Íngrid està al sofà i l’Ona li porta un 

bol de menjar i un altre per ella. 

Engeguen un calefactor. Mengen 

juntes. 

Música 

extradiegètica. 

 

 

 

 

 

 5 25 
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ESC 7.5 

INT 

Tarda 

hivern 

36 PG menjador Fixa des de la galeria Les dues dretes a la sala, comentant 

una revista. L’Ona s’abriga, es posa 

una bufanda i marxa 

Música 

extradiegètica. 

 5 25 

ESC 8. 

INT 

Migdia 

37 Panoràmica: 

PG cuina – 

PG menjador 

Panoràmica des de la porta de 

la cuina.  

L’Íngrid esta al marbre de la cuina 

preparant el dinar. L’Ona entra al 

menjador (porta un cubell de roba 

bruta) entra a la cuina.  

So ambient 

Tota la conversa de 

l'escena 

MÀSTER 55 275 

ESC 8. 

INT 

Migdia 

38 PD ràdio Des de la porta de la cuina. 

Frontal ràdio.  

L’Ona entra a la cuina i engega la 

ràdio.  

Música diegètica 

(ràdio) 

(més PD que a 

l'story) 

  

ESC 8. 

INT 

Migdia 

43 PM Íngrid 

amb escorç 

d’Ona 

Fixe. frontal Íngrid mira a Ona  

 

   

ESC 8. 

INT 

Migdia 

44 PM Ona amb 

escorç de 

l’Íngrid 

Fixe. frontal Íngrid mira a Ona     

ESC 9. 

INT 

50 PP Ona.  Fixe. Interior cuina. Ona mira a Íngrid. ONA: Per què?  

ÍNGRID: Eren els meus 

pares...  

Com el 44 però 

més tancat 
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Migdia 

ESC 9. 

INT 

Migdia 

51 PM Íngrid 

picat. 

Fixe. Picat. Interior cuina Íngrid mira a Ona ÍNGRID: No vull [...] no 

en tinc ganes.  

Com el 43 però 

més tancat. 

Fer també plans 

79 i 127. 

  

ESC 10. 

INT  

Nit 

53 PG 

menjador/ 

sofà de la 

paret 

Fixe. A l’alçada de la taula.  Ona i Íngrid assegudes al sofà bevent 

vi. 

Música diegètica, 

conversa de fons. 

Tota la conversa de 

l'escena.  

MÀSTER 80 400 

ESC 10. 

INT  

Nit 

54 PM Ona amb 

escorç Íngrid 

Fixe.  Ona frontal. Escorç Íngrid. Música diegètica  

ONA: (...) La seva 

primera obra [...] que 

s’ha fet famós. 

   

ESC 10. 

INT  

Nit 

55 PM Íngrid 

amb escorç 

d’Ona. 

Fixe Íngrid frontal. 

Escorç Ona 

Música diegètica  

ÍNGRID: Hahaha! Ja, 

n’he trobat més d’un 

així... 

   

ESC 10. 

INT  

Nit 

56 PP Ona Càmera fixa Ona frontal.  Música diegètica 

ONA:Sí? 

   

ESC 10. 57 PM Íngrid 

amb escorç 

Càmera fixa Íngrid frontal. Música diegètica Com el 55   
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INT  

Nit 

d’Ona Escorç Ona ÍNGRID:No, no que va, 

[...] d’altres. 

ESC 10. 

INT  

Nit 

58 PP Ona Càmera fixa Ona frontal.  Música diegètica 

ONA:Ai, no diguis [...] 

agradar molt! 

Com el 56   

ESC 10. 

INT  

Nit 

59 PM Íngrid 

amb escorç 

d’Ona 

Càmera fixa Íngrid frontal. 

Escorç Ona 

Música diegètica 

ÍNGRID:Bé...  

[...] 

ÍNGRID: (...) no sé, no 

en tinc ganes.  

Com el 55   

ESC 10. 

INT  

Nit 

60 PM Ona 

escorç Íngrid 

Càmera fixa Ona frontal. Escorç Íngrid. Música diegètica 

ÍNGRID:I tu no t’has 

plantejat mai pintar? 

ONA: (...) Com tu.  

Com el 54   

ESC 10. 

INT  

Nit 

61 PP Íngrid Càmera fixa Íngrid frontal. 

 

Música diegètica 

ÍNGRID:És més 

complicat del que 

sembla.  

   

ESC 10. 

INT  

Nit 

62 PP Ona Càmera fixa Ona frontal.  Música diegètica 

ONA: Ja, bé, però [...]  

Com el 56   
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ESC 10. 

INT  

Nit 

63 PP Íngrid Càmera fixa Íngrid frontal Música diegètica 

ÍNGRID: No pinto 

perquè [...]els altres?  

Com el 54   

ESC 10. 

INT  

Nit 

64 PM Ona. 

Escorç Íngrid 

Càmera fixa Ona frontal. Escorç Íngrid. Música diegètica 

ONA: No, no...  

Com el 54   

ESC 10. 

INT  

Nit 

65 PG 

menjador/so

fà paret 

Càmera fixa. Frontal. A l’alçada 

de la taula 

Ona i Íngrid assegudes al sofà. 

L’Íngrid agafa l’ampolla. 

Música diegètica 

ÍNGRID:Va... vols més 

vi?  

Com el 53   

ESC 10. 

INT  

Nit 

66 PP Ona Càmera fixa  Ona somriu Música diegètica Com el 56   

ESC 10. 

INT  

Nit 

67 PG 

menjador/so

fà paret 

Fixe. Frontal. A l’alçada de la 

taula 

Ona i Íngrid de perfil, una al davant 

de l’altra. L’Ona allarga la copa i 

Íngrid la serveix. 

Música diegètica 

ÍNGRID :No [...] ahir a 

la nit?  

Com el 53   

ESC 11. 

INT 

Matí 

69 PM Ona Càmera en mà. De costat de la 

dutxa.  

L’Ona entra rentant-se les dents,   

escup i es renta la boca a la pica. 

So ambient MÀSTER 24 120 
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ESC 11. 

INT 

Matí 

70 PD Detall de la goma i la mà que 

l’agafa 

Ona deixa el raspall de dents. La 

goma de l’Íngrid està al costat. La mà 

de l’Ona s’atura 

So ambient  5 15 

ESC 11. 

INT 

Matí 

71 PP Ona Des de la tassa del wàter Ona mira la goma So ambient    

ESC 11. 

INT 

Matí 

72 PD Picat La mà agafa la goma So ambient Com el 70   

ESC 11. 

INT 

Matí 

73 PM  Darrera l’Ona, n front el mirall L’Ona es pentina. Es mira com li 

queda. agafa la bufanda i surt del 

lavabo. 

So ambient 

 

 

 

   

ESC 12. 

EXT 

Matí 

74 Pla sencer  

Ona 

Càmera en mà. Fix. Frontal  L’Ona parada al portal mirant i 

tocant el mòbil que té a la mà.  

So ambient. Aquest pla és 

frontal a l’Ona 

però de costat al 

portal ja que 

l’Ona s’hi ha 

col·locat de 

perfil. 
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ESC 12. 

EXT 

Matí 

75 Pla mig Ona Càmera en ma. Frontal, va 

amb l’Ona que camina. 

L’Ona es posa els cascos i comença a 

caminar cantant la cançó. 

So ambient fins que 

l’Ona es posa els 

cascos, que sentim la 

música a mig 

començar. No 

sentim la veu de 

l’Ona.  

   

ESC 13. 

INT 

Dia 

76 PG menjador Des del fons de la galeria Des de la galeria. L’Íngrid arriba pel 

passadís i va a la cuina. Entra, surt i 

torna a entrar a pla. La veim servir-se 

un bol de cereals amb llet. L’Íngrid 

s’asseu al sofà i es tapa amb la 

manta. Menja cereals a poc a poc. 

L’Íngrid asseguda. Quan sona el 

mòbil l’agafa. Penja, engega la 

televisió i segueix menjant cereals 

lentament. 

Música que 

representa l’Íngrid. 

Tota l'escena.  

MÀSTER 15 75 

ESC 13. 

INT Dia 

76.

2 

PM Íngrid Frontal  L'Íngrid seu al sofà.    50 100 

ESC 14. 

INT 

Tarda 

77 Pla sencer 

porta 

entrada 

Càmera en moviment que 

segueix l’Ona per darrere fins 

la sala. 

L’Ona obre la porta, mira a banda i 

banda. Recorre el passadís cap a la 

sala. 

Música que 

identifica l’Ona 

(fer seguit el 85) 3 15 
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ESC 14. 

INT 

Tarda 

78 PG sala des 

de la galeria 

Càmera en mà. fixa L’Ona entra a la sala, es dirigeix a la 

cuina. 

Música que 

identifica l’Ona 

MÀSTER 26 130 

ESC 14. 

INT 

Tarda 

79 PGcuina Des de la porta Vista de la cuina, plena de plats 

bruts, per part de l’Ona. 

Música que 

identifica l’Ona 

(fer-lo a l'escena 

8/9) 

  

ESC 14. 

INT 

Tarda 

80 PGsala des 

de la galeria 

Càmera en mà.  Música que 

identifica l’Ona 

  

Serà el 78   

ESC 14. 

INT 

Tarda 

81 Pla detall 

bossa 

Càmera en mà. Mà de l’Ona que treu pintures de la 

bossa 

Música que 

identifica l’Ona 

  

 2 10 

ESC 14. 

INT 

Tarda 

83 PM Ona Des de la galeria L’Ona escriu alguna cosa al post-it. Música que 

identifica l’Ona 

 7 35 

ESC 14. 

INT 

Tarda 

84 Pla sencer 

tela sobre el 

cavallet 

Càmera fixa. L’Ona d’esquenes a la càmera, aferra 

el post-it al cavallet i surt de pla. El 

pla es queda congelat durant 3 

segons. 

Música que 

identifica l’Ona 

 7 35 



Curs 2013-2014 TFG OnaÍngrid Tutora: Elisabet Cabeza 
 

35 
 

ESC 15. 

INT 

Tarda 

85 Pla sencer 

porta 

entrada 

Càmera fixa. L’Íngrid obre la porta i entra. Va 

carregada amb bosses de compra 

So ambient Com el 77 3 15 

ESC 15. 

INT 

Tarda 

86 PG sala des 

d’entre els 

sofàs 

Càmera fixa. entre els sofàs L’Íngrid s’atura al llindar de la porta.   So ambient  5 25 

ESC 15. 

INT 

Tarda 

87 PP Íngrid. 

frontal a la 

porta del 

menjador 

Càmera fixa. Frontal L’Íngrid mira sorpresa i somriu 

burleta 

So ambient  5 25 

ESC 15. 

INT 

Tarda 

89 PM Íngrid.  Càmera fixa. Frontal L’Íngrid deixa les coses a terra i 

s’acosta a la tela. Desenganxa el 

post-it, en fa una bola i el llença a 

terra esbufegant. L’Íngrid obre una 

pintura i hi suca un pinzell. Escriu 

sobre la tela. 

So ambient Autoretrat Van 

Gogh 

17 85 

ESC 15. 

INT 

Tarda 

90 PM Íngrid 

des de 

darrera 

Càmera fixa. Des de darrere. L’Íngrid acaba d’escriure i surt de pla. 

Es veu el que ha escrit a la tela.  

So ambient.  Com el 84 17 85 

ESC 15. 

INT 

91 PG sala des 

de la galeria 

Càmera fixa L’Ona al llindar de la porta, veu el 

cavallet i s’hi acosta 

So ambient.     
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Tarda 

ESC 15. 

INT 

Tarda 

91.

2 

PD mà Íngrid 

sucant 

pinzell  

    3 15 

ESC 15. 

INT 

Tarda 

92 PM conjunt Càmera fixa, des de darrere 

del cavallet 

L’Ona parla, arriba l’Íngrid i parlen 

fins que l’Íngrid surt de pla.  

ONA: Íngrid, què vol dir 

això? 

[...] de la Gina Collado! 

   

ESC 15. 

INT 

Tarda 

93 Pla mig 

Íngrid 

frontal 

  ÍNGRID: Coneixes la 

Gina Collado? 

Com el   

ESC 15. 

INT 

Tarda 

94 Pla conjunt-

mig 

Fixa des de darrera del cavallet  ONA: sí, m’agrada 

molt. 

 

Com el  92   

ESC 15. 

INT 

Tarda 

95 Pla mig 

Íngrid 

frontal 

  ÍNGRID: És una 

passada. [...] em va 

enamorar. 

Com el 93   

ESC 15. 

INT 

96 Pla conjunt-

mig 

  ONA: Qui? La Gina 

Collado o l’Eduard? 

Com l 92   
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Tarda 

ESC 16. 

INT 

Nit 

97 Pla mig Ona 

que passa a 

pla sencer.  

Càmera en moviment, segueix 

l’Ona 

L’Ona a les taquilles. Es treu la 

identificació, agafa la bossa de la 

taquilla. Camina cap a la sortida del 

museu. En passar per recepció saluda 

la recepcionista 2. 

So ambient    

ESC 16. 

INT 

Nit 

98 Pla mig 

recepcionist

a 2 

Càmera en mà  Recepcionista 2 saluda Ona So ambient.     

ESC 16. 

INT 

Nit 

99 Pla sencer Càmera en mà Ona surt del museu So ambient.     

ESC 17. 

INT 

Nit 

101 PM Íngrid 

(quadre) 

Càmera fixa. frontal L’Íngrid asseguda al sofà es serveix vi 

en una copa 

Música que 

representa l’Íngrid  

   

ESC 18. 

INT 

Nit 

102 PM Íngrid 

(quadre) 

Càmera en mà L’Íngrid beu de la copa Música que 

representa l’Íngrid  

   

ESC 18. 

INT 

104 Pla sencer 

passadís 

Des del menjador. Càmera en 

mà 

L’Íngrid camina pel passadís fent 

ziga-zagues 

Música que 

representa l’Íngrid  

Fer després el 

113 
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Nit 

ESC 19. 

INT 

Nit 

105 Pla sencer 

porta 

habitació 

Íngrid 

Càmera en mà i en moviment. 

Segueix l’Íngrid. 

L’Íngrid entra a l’habitació. Tota 

l'escena 

Música que 

representa l’Íngrid  

MÀSTER A, com 

el 131 

  

ESC 19. 

INT 

Nit 

106 Pla detall 

interior 

calaix 

Càmera fixa, zenital Interior del calaix, les mans de 

l’Íngrid agafen la fotografia d’ella i 

l’Eduard. 

Música que 

representa l’Íngrid  

 2 10 

ESC 19. 

INT 

Nit 

108 Pla detall 

fotografia. 

subjectiu. 

Càmera en moviment, segueix 

la fotografia 

Les mans de l’Íngrid col·loquen la 

fotografia sobre la taula. 

Música que 

representa l’Íngrid  

 4 20 

ESC 19. 

INT 

Nit 

109 Pla mig 

Íngrid 

frontal 

Càmera en mà, frontal. L’Íngrid mira la fotografia, li pega un 

cop. 

Música que 

representa l’Íngrid  

 4 20 

ESC 21. 

INT 

Nit 

113 PG passadís 

des del 

menjador. 

Estàtica, moviments a l’interior 

del pla.  

 

Passadís fosc, s’obre la porta i entra 

l’Ona. Es dirigeix al menjador.  La 

càmera està quieta però l’Ona es 

mou: obre la porta i passa per davant 

la càmera fins a desaparèixer. Tall. 

    

ESC 21. 114 Pla sofà, 

picat amb 

l’Ona d’esquenes entrant al L'Íngrid és al sofà, s'ha acabat 

l'ampolla. L’Ona arriba al menjador. 

ONA: Hola Íngrid. Què  5 25 
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INT 

Nit 

escorç de 

l’Ona dreta. 

des de la 

paret de la 

cuina 

 

 

menjador. Picat.  Acaba amb el seu escorç mirant 

l’Íngrid i traient-se la jaqueta. 

tal? 

ESC 21. 

INT 

Nit 

115 PG des del 

sofà no 

paret 

 Íngrid ja al sofà.  Ona dreta s’acosta 

al sofà i amb la mà assenyala 

l’ampolla de vi buida. S’agafa a les 

dues de perfil.  

Tota l'escena.  MÀSTER 80 400 

ESC 21. 

INT 

Nit 

116 PP Íngrid Frontal picat Íngrid. Íngrid es mira l’Ona i somriu fent que 

no amb el cap.  

 L’Ona 

mentrestant se 

seu al sofà, per 

tant la mirada de 

l’Íngrid va de dalt 

a baix seguint 

l’Ona.  

  

ESC 21. 

INT 

Nit 

117 PP Ona Frontal contrapicat. Contraplà Ona, es comença a 

preocupar.  

ONA: Íngrid, que no 

estàs bé? 

   

ESC 21. 118 PP Íngrid Frontal picat. Íngrid parlant, expressant-se com de ÍNGRID: Groc. Com el 116   
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INT 

Nit 

borratxa. ONA: Què? 

ÍGRID: Ell [...] hi ha 

groc. 

ESC 21. 

INT 

Nit 

119 PP Ona  Frontal contrapicat. Contraplà Ona. ONA: Ell? L’Eduard? Com el 117   

ESC 21. 

INT 

Nit 

121 PS lateral 

Íngrid des de 

paret 

 Íngrid estira la mà per tocar la paret.  

Es va movent sobre ella mateixa 

sense deixar d’acariciar la paret.  

ÍNGRID: I ara blanc, [...] 

meus quadres 

també,... 

 40 200 

ESC 21. 

INT 

Nit 

122 PD mà Íngrid - Mà de l’Íngrid tocant la paret. Gira el 

braç.  

ÍNGRID: només blanc.  5 25 

ESC 21. 

INT 

Nit 

123 PG - L’Íngrid ha fet mitja volta sobre ella 

mateixa i té l’esquena repenjada a la 

paret. Es deixa caure a terra. Mentre 

cau l’Ona s’ha aixecat per agafar-la. 

 

 

 

 

 

 

Més tancat que 

el màster 
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ESC 21. 

INT 

Nit 

126 PP Íngrid. 

(Subj Ona) 

- Íngrid mira l’Ona als ulls i somriu.  ONA: aixeca’t. 

Silenci. 

ÍNGRID: Sort que has 

vingut. 

Més segons de 

pla.  

3 15 

ESC 22. 

INT Dia 

127 PMC Petit desplaçament des dels 

fogons a la porta de sortida.  

Pla buit, després Ona entra a pla 

posant la cafetera al foc.  Es gira i 

se’n va per la porta. Si s’ha mogut, la 

càmera s’ha girat cap a ella.  

 Càmera al 

marbre de la 

cuina.  

  

ESC 22. 

INT Dia 

128 PS Ona, des 

de l’entrada 

el front la 

porta. 

 Ona a la porta de l’habitació de 

l’Íngrid. 

ONA: Íngrid Acció 129 i 130 

passen aquí 

  

ESC 22. 

INT Dia 

131 PG Habitació 

Íngrid 

- Habitació de l’Íngrid.   MÀSTER, com el 

105 

61 305 

ESC 22. 

INT Dia 

132 PM Ona a 

l’habitació 

de l’Íngrid.  

Lateral. Petit tràveling fins la 

taula. 

Ona entra a l’habitació, fa unes 

passes i s’acosta a la taula.  

 Càmera des de 

dins l’habitació. 

  

ESC 22. 

INT Dia 

134 Pla detall mà 

i foto. Subj 

Ona 

Picat. Mà de l’Ona amb la fotografia de 

l’Íngrid i l’Eduard.  

    

ESC 22. 136 PM Ona. des 

de la porta 

Lateral. Obre la porta i hi fica el braç.   50 250 
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INT Dia de 

l’habitació. 

ESC 22. 

INT Dia 

137 PD Seguint la mà horitzontalment. 

 

Mans de l’Ona acariciant la roba de 

l’Íngrid amb delicadesa.  

La mà topa amb un quadre que 

sobresurt.  

  5 25 

ESC 22. 

INT Dia 

138 PP Frontal.  L’Ona passa els quadres mirant-se’ls 

un per un. 

 I fer el 163 3 15 

ESC 22. 

INT Dia 

139 PD quadres. 

PSubj Ona 

Picat. Quadres de prop per veure’ls, l’Ona 

els va passant amb la mà.  

 

 

 

 

I fer el 164 3 15 

ESC 22. 

INT Dia 

140 PPP Ona Una mica contrapicat. Cara de l’Ona mirant avall els 

quadres. 

 

L’Ona fa un petit bot i mira enrere 

cap a la cuina. Torna a girar el cap 

cap als quadres.  

 

Se sent la cafetera 

sonar.  

 3 15 

ESC 23. 142 PG Des de la galeria.  Íngrid entra al menjador distreta, 

encén el llum, deixa el bolso sobre la 

  10 50 
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INT 

Tarda 

Menjador taula i veu alguna cosa a la paret que 

fa que s’aturi.  

ESC 23. 

INT 

Tarda 

143 PSubj Íngrid   Paret amb el quadre.    2 15 

ESC 23. 

INT 

Tarda 

144 PM Íngrid. 

Panoràmica 

de lateral a 

esquena 

(tancant una 

mica el pla) 

Segueix a l’Íngrid fent 

panoràmica 

L’Íngrid es mira el quadre i s’enrabia: 

s’hi acosta bruscament (sense haver-

se tret la jaqueta) i el despenja. 

L’Íngrid tira a terra el quadre amb 

ràbia.  

  5 25 

ESC 23. 

INT 

Tarda 

145 PD quadre Des del terra. Quadre a terra i peus de l’Íngrid 

girant-se i sortint del menjador 

enèrgicament. 

 Des del terra.  2 15 

ESC 24. 

INT 

Nit 

146 PG 

Menjador 

Des de la galeria Ona obre la porta de casa i va cap al 

menjador. Hi entra i mira al cap lloc 

on havia penjat el quadre. Veu que 

no hi és. Mira a terra.  

 

 

 

ONA: Joder...! 

Com el 142 

Càmera  cap al 

passadís, des del 

menjador. 

40 200 

ESC 24. 150 PM Íngrid Frontal Íngrid, escorç Ona. Íngrid entra al menjador en pijama. ÍNGRID: Què...?    
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INT 

Nit 

ESC 24. 

INT 

Nit 

151 PM Ona - Contraplà Ona.  ONA: Com que què? 

[...] 

 

 

 

 

   

ESC 24. 

INT 

Nit 

152 PM Íngrid - Contraplà Íngrid. 

Mentre acaba la frase es gira i marxa, 

desapareix de pla.  

ÍNGRID: Ai mira, [...] Com el 150   

ESC 24. 

INT 

Nit 

153 PM Ona Es mou el que mogui ella la 

cara.  

Cara de l’Ona amb la paraula a la 

boca mirant per on ha marxat 

l’Íngrid.  Es gira cap al quadre. 

  Com el 151   

ESC 24. 

INT 

Nit 

154 PSubj Ona Baixa i puja quan agafa el 

quadre. 

Pla subjectiu de l’Ona agafant el 

quadre, s’ajup i es comença a 

aixecar. 

  5 25 

ESC 25. 155 Zenital Girar suaument. Ona estirada al seu llit abraçant el  Poca llum. 7 35 
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INT Nit quadre.  

ESC 26. 

EXT 

Matí 

156 PGC  L’Ona passa pel costat de la càmera 

caminant en direcció al museu, la 

veiem centrada. S’atura un moment 

perquè passi X, es gira i la veiem de 

perfil i continua amb decisió. Porta 

una bossa amb un paquet. Acaba 

entrant al museu.  

    

ESC 27 

INT 

Migdia 

158 PM Íngrid Lateral de l’Íngrid L’escena comença aquí   10 50 

ESC 28 

INT 

Migdia 

161 PM Íngrid. 

des de 

l’escriptori 

de l’ona. 

Perfil Íngrid. L’Íngrid mirant a banda i banda de 

l’habitació i girant-se després tanca 

la porta. surt de pla. 

 Càmera paral·lela 

a la paret de la 

porta.  

4 20 

ESC 29 

INT 

Migdia 

162 PM Íngrid. 

des de 

darrera. 

habitació 

Íngrid.  

Lateral.   Íngrid obre el seu armari i mira avall 

on té els quadres de manera 

enèrgica.   

  7 35 

ESC 29 

INT 

Migdia 

163 PP Íngrid Contrapicat.  Íngrid frontalment busca els quadres 

que quedarien sota la càmera.  

 

 

Càmera dins 

l’armari.  
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ESC 29 

INT 

Migdia 

164 PD quadres.  

PSubj Íngrid 

- Els dits de l’Íngrid mouen ràpidament 

els quadres.  

 Contrast amb la 

delicadesa de 

l’Ona al passar-

los.  

2 10 

ESC 29 

INT 

Migdia 

165 PS Picat L’Íngrid al terra remena caixes que té 

sota el llit. (o el que sigui) 

 Si no queda bé 

picat de perfil 

potser. 

30 150 

ESC 30 

EXT 

Tarda 

166 PGC Panoràmica de seguiment. L’Íngrid avança de cara, passa de 

perfil per la càmera i continua 

d’esquenes decidida cap al museu, hi 

entra.  

 La panoràmica 

començarà 

quieta, seguirà 

l’Íngrid al passar 

davant i acabarà 

d’esquena. 

  

ESC 31 

INT 

Tarda 

167 PM Íngrid 

recepció. 

Lateral.  L’Íngrid dins la recepció mira a banda 

i banda, de perfil. Es veu a un costat 

una recepcionista darrera un taulell.  

    

ESC 31 

INT 

Tarda 

168 PP Íngrid. -  Una mica picat La recepcionista dirigeix el cap cap a 

on és l’Íngrid.  

RECEPCIOISTA 1: Bon 

dia, la puc ajudar? 

   

ESC 31 169 PP Íngrid - L’Íngrid s’adona que ha de dir alguna ÍNGRID: Eh...  Que hi és    
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INT 

Tarda 

cosa.  l’Ona? Ona Giró? 

ESC 31 

INT 

Tarda 

170 PP 

recepcionist

a 1 

- Contraplà recepcionista.  

 

Es gira cap a la pantalla d’ordinador.   

RECEPCIONISTA 1:Un 

moment. 

   

ESC 31 

INT 

Tarda 

171 PG recepció  Frontal a recepcionistes.  Taulell de recepció frontalment i 

Íngrid al davant. La Recepcionista 1 

tecleja i arriba la Recepcionista 2. 

    

ESC 31 

INT 

Tarda 

172 PP 

recepcionist

a 1 

Lateral.  La Recepcionista 1 es gira cap a la 

Recepcionista 2.  

RECEPCIONISTA 

1:Meri, et sona una 

Ona Giró? 

Com fa dos plans 

però més 

frontalment. 

  

ESC 31 

INT 

Tarda 

173 PP 

recepcionist

a 2 

Contrapicat. Contraplà Recepcionista 2 amb 

escorç (més a baix ja que està 

asseguda) Recepcionista 1.  

RECEPCIONISTA 

2:Hahaha sí, és la [...] 

fotut fora. 

   

ESC 31 

INT 

Tarda 

174 PP 

recepcionist

a 1 

- Recepcionista 1 es gira per dirigir-se 

a l’Íngrid.  

RECEPCIONISTA 1:Ja no 

treballa aquí. 

Com fa dos plans.    

ESC 31 

INT 

Tarda 

175 PM Íngrid Frontal a l’Íngrid L’Íngrid es queda mirant les 

recepcionistes intentant lligar caps. 
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ESC 32 

EXT Nit 

176 PG carrer - Frontalment veiem l’Ona asseguda a 

un banc.  

 Pocs segons. 

 

  

ESC 32 

EXT Nit 

177 PM  Ona Lateral Perfil de l’Ona asseguda al banc.  

Dirigeix la mirada cap a terra 

endavant. 

 Una mica més 

llarg que 

l’anterior.  

  

ESC 32 

EXT Nit 

178 P Ona - Cara de l’Ona.      

ESC 32 

EXT Nit 

179 PG carrer - Un home s’acosta a l’Ona per oferir-li 

cerveses.   L’Ona li rebutja i se’n va. 

    

ESC 32 

EXT Nit 

180 PP  Ona  Ona mira com marxa, i després es 

queda amb la mirada perduda.  

 Pla una mica llarg   

ESC 33 

EXT Nit 

181 PS Ona pel 

carrer 

- L’Ona avança per un carrer, la veiem 

frontalment, traspassa la càmera i la 

veiem d’esquenes.  

 Diferents plans 

de l’Ona de poca 

durada separats 

per talls (salts). 

  

ESC 34 

INT Nit 

182 PD peus 

Íngrid 

Lleuger seguiment Es veu el terra i venen els peus de 

l’Íngrid, passen pel costat de la 

càmera i giren desapareixent de pla.  

 Càmera des del 

terra.  

“Llum de lluna” 

que il·lumina 

l’escena si es pot 

fer, i alguna llum 
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petit addicional.  

ESC 34 

INT Nit 

184 PM  Íngrid Lateral. L’Íngrid arriba a la paret que vol 

pintar i la mira decidida.  

 Una mica a 

contrallum. 

  

ESC 34 

INT Nit 

185 PG Des de darrera l’Íngrid. L’Íngrid és davant la paret i comença 

una pinzellada, veiem tota l’escena: 

diaris i pintures a terra.  

 

 

 

 

   

ESC 35 

INT Nit 

186 x - Diferents plans de l’Íngrid pintant a 

diferents hores i del mural avançant. 

Afegir primers plans per veure 

l’emoció de l’Íngrid.  

 Cada vegada més 

accelerat, 

s’emociona. Però 

alhora amb 

delicadesa.  

  

ESC 36 

INT 

Matí 

187 PM Lleuger moviment horitzontal, 

seguiment. 

Veiem els peus de l’Íngrid que està 

estirada al sofà, seguim lentament el 

sofà, el terra amb diaris i pintura i 

acabem davant el passadís. La porta 

s’obre. 

 Càmera des del 

terra. 

Llum de matí 

matí. 

  

ESC 36 

INT 

Matí 

189 PM Ona. des 

de darrere 

seu, al 

Seguiment  Seguim l’esquena de l’Ona arribant al 

menjador. Veiem en segon pla 

l’Íngrid al sofà. 
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passadís.  

ESC 36 

INT 

Matí 

191 PPP Ona 

frontal 

 L’Ona s’emociona.      

 ESC 36 

INT 

Matí 

192 PD mural Seguiment Seguiment proper del mural, no cal 

que es vegi sencer, algunes parts 

lentament i acabar on hi ha la frase 

per l’Ona. 

    

ESC 36 

INT 

Matí 

196 PM conjunt 

a l’alçada del 

sofà. 

- L’Ona acaricia a l’Íngrid  Com més curt es 

pugui millor. 

  

ESC 36 

INT 

Matí 

197 PD mà de 

l’Ona 

 L’Ona acaricia a l’Íngrid     

ESC 36 

INT 

Matí 

198 PG - L’Ona i l’Íngrid estirada al sofà i 

mural darrera.  
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STORYBOARD: INTERIOR CASA 
Escena 2 Pla 3 Inici seguiment Escena 2 Pla 3 Plans enmig Escena 2 Pla 3 Creuament Eduard 

 

  
Escena 2 Pla 3 Final seguiment Escena 2 Pla 4 Escena 2 Pla 5 

  
 

Escena 3 Pla 6 Escena 3 Pla 7 Inici panoràmica Escena 3 Pla 7 Final Panoràmica 
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Escena 3 Pla 8 Escena 3 Pla 9: Inici panoràmica Escena 3 Pla 9: Final panorámica 

   
Escena 4 Pla 10, 14 Escena 4 Pla 11, 13 Escena 4 Pla 12 (segueix amb pla/contraplà) 

   
Escena 4 Pla 15 Escena 4 Pla 16 Escena 15 Pla 17 
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Escena 5 Pla 18 Escena 5 Pla 19 Escena 5 Pla 20 

   

Escena 6 Pla 21 Escena 6 Pla 22, 24, 26 Escena 6 Pla 23 Inici panorámica 

   

Escena 6 Pla 23 Enmig panoràmica Escena 6 Pla 23 Final panoràmica Escena 6 Pla 25: hauria de ser panorámica 
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Escena 6 Pla 27, 29, 30 Escena 6 Pla 28, 30 Escena 6 Pla 31 

   
Esc. 7.1 Pla 32 Esc 7.2 Pla 33 Esc. 7.3 Pla 34 

  
 

Esc. 7.4 Pla 35 Esc. 7.5 Pla 36 Escena 8 Pla 37 Inici Panoràmica 
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Escena 8 Pla 37 Enmig panoràmica Escena 8 Pla 37 Final panoràmica Escena 8 Pla 38 

   

Escena 8 Pla 39 Escena 8 Pla 40 Escena8 Pla 42 

  
 

Escena 8 Pla 43, 45 Escena 8 Pla 44, 46 Escena 8 Pla 47 

   



Curs 2013-2014 TFG OnaÍngrid Tutora: Elisabet Cabeza 
 

56 
 

Escena 8 Pla 48 Escena 9 Pla 49 Escena 9 Pla 49 (Íngrid entra a pla) 

   

Escena 9 Pla 50 Escena 9 Pla 51 Escena 9 Pla 52 

   

Escena 10 Pla 53, 65, 67 Escena 10 Pla 54, 60, 63 Escena 10 Pla 55, 57, 59 
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Escena 10 Pla 56, 58, 62, 66 Escena 10 Pla 61, 63 

  
Escena 11 Pla 68 Panoràmica Escena 11 Pla 69 Escena 11Pla 70 

  
 

Escena 11 Pla 71 Escena 11 Pla 72 Escena 13 Pla 76 
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Escena 13 Pla 76.2 (hauria de ser el 77) Escena 14 Pla 77 Escena 14 Pla 78 

   
Escena 14 Pla 79 Escena 14 Pla 80 Escena 14 Pla 81 

   
Escena 14 Pla 82 Escena 14 Pla 83 Escena 14 Pla 84 
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Escena 15 Pla 85 Escena 15 Pla 86 Escena 15 pla 87 

   
Escena 15 Pla 89 Com autoretrat Van Gogh Escena 15 Pla detall Escena 15 Pla 90 

   
Escena 15 Pla 91 Escena 15 Pla 92, 94, 96 Escena 15 Pla 93, 95 
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Escena 17 Pla 101 Com quadre 1 Escena 18 Pla 102 Com quadre 2 Escena 18 Pla 103 

   
Escena 18 Pla 104 Escena 19 Pla 105 Inici seguiment Escena 19 Pla 105 Final seguiment 

   
Escena 19 Pla 106 Escena 19 Pla 107 Escena 19 Pla 108 
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Escena 19 Pla 109 Escena 19 Pla 110 Escena 19 Pla 111 

   
Escena 20 Pla 112 Escena 21 Pla 113 Escena 21 Pla 114 

   
Escena 21 Pla 115 Escena 21 Pla 1161 118 Escena 21 Pla 117, 119 
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Escena 21 Pla 120 Escena 21 Pla 121 Escena 21 Pla 122 

   
Escena 21 Pla 123 Escena 21 Pla 124 Escena 21 Pla 125 

 
  

Escena 21  Pla 126   

 

  



Curs 2013-2014 TFG OnaÍngrid Tutora: Elisabet Cabeza 
 

63 
 

Escena 22 Pla 127: Inici  Escena 22Pla 127: Final Escena 22 Pla 128, 130 

   
Escena 22 Pla 129 Escena 22 Pla 131 Inici panoràmica Escena 22 Pla 131 Final panorámica 

   
Escena 22 Pla 132 Escena 22 Pla 133 Escena 22Pla 134 
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Escena 22 Pla 135 Escena 22 Pla 136 Escena 22 Pla 137 

 
  

Escena 22 Pla 138 Escena 22 Pla 139 Escena 22 Pla 140 

 
  

Escena 22 Pla 141 Escena 23 Pla 142 Escena 23 Pla 143 
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Escena 23 Pla 144: Inici panoràmica Escena 23 Pla 144: Final panoràmica Escena 23 Pla 145 

  
 

Escena 24 Pla 146        Escena 24  Pla 150, 152     Escena 24 Pla 151, 153     

  sense 
escorç 

 

Escena 24 Pla 154 Subjectiu Escena 25 Pla 155 Escena 27 Pla 158 (abans i després, PG com 142) 
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Escena 28 Pla 160 Escena 28 Pla 161 Escena 29 Pla 162 

   
Escena 29 Pla 163 Escena 29 Pla 164 Escena 28 Pla 165 

   

Escena 34 Pla 182 Escena 34 Pla 183 Escena 34 Pla 184 
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Escena 34 Pla 185 Escena 36 Pla 187 Inici seguiment Escena 36 Pla 187 Final seguiment 

   

Escena 36 Pla 188 Escena 36 Pla 189 Inici seguiment Escena 36 Pla 189 Final seguiment 

   
Escena 36 Pla 190 Escena 36 Pla 191 Escena 36 Pla 192 
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Escena 36 Pla 193 Escena 36 Pla 194 Escena 36 Pla 195 

   
Escena 36 Pla 196 Escena 36 Pla 197 Escena 36 Pla 198 
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STORYBOARD: EXTERIOR PORTAL 

Escena 1 Pla 1: seguiment Escena 1 Pla 1 fi seguiment Escena 12 Pla 74 

   
Escena 12 Pla 75   
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STORYBOARD: NIT-SANT FELIP NERI 

ESC 32 Pla 176 ESC 32 Pla 177 ESC 32 Pla 178 

  
 

ESC 33 Pla 181 Pla 181 B Pla 181 C 

   
Pla 181 D   
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STORY BOARD: INTERIOR MUSEU 

Escena 16 Pla 97 Escena 16 Pla 98     Escena 31 Pla 169      

   
Escena 31 Pla 170 Escena 31 Pla 171 Escena 31 Pla 172 

   
Escena 31 Pla 173 Escena 31 Pla 174  
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CALENDARI DE PRODUCCIÓ 
 

La realització d’un curtmetratge es divideix en tres fases: pre-producció, producció i post-

producció.  

La fase de pre-producció va durar des del novembre fins al febrer i va constar de les següents 

tasques: 

- Tancament definitiu del guió literari 

- Recerca de localitzacions: vam buscar entre les nostres amistats i coneguts un pis que 

s’adequésa les necessitats del guió i que els inquilins estiguessin dispostos a que hi 

rodéssim. Finalment, en vam trobar un al barri de Gràcia. Pels exteriors, vam escollir 

rodar a l’exterior del CCCB, a la plaça Sant Felip Neri i al carrer Martí (Gràcia). 

- Elaboració del guió tècnic tenint en ment la localització escollida 

- Elaboració de l’story-board a partir del guió tècnic 

- Recerca d’actrius (explicat en detall al punt “Càsting”). Un cop decidides les actrius, 

vam realitzar assajos durant un mes abans del rodatge.  

- Formació equip de rodatge: paral·lelament a la recerca d’actrius vam formar un equip 

de rodatge (explicat en detall al punt “Equip de rodatge”). 

- Recerca de material tècnic: tot el material tècnic del que hem disposat ha estat cedit 

per amistats. Tant el material de gravar (càmera, objectius, micro, gravadora d’àudio, 

perxa) com el material per il·luminar. Gràcies a això, no ens hem hagut de plantejar de 

manera seriosa elaborar un pressupost ja que la despesa, en no haver de llogar 

material, ha estat mínima.  

- Recerca d’atrezzo: el material d’atrezzo que necessitàvem i més complicat 

d’aconseguir eren els quadres ja pintats que estiguessin penjats a la sala a l’escena 3 i 

després amagats a l’habitació de l’Íngrid. Vam fer una visita a la Facultat de Belles Arts 

de la UBi vam trobar una noia, Sara Bobadilla, de la qual ens van agradar els seus 

dibuixos que va accedir a prestar-nos les seves pintures. Per altra banda, un amic ens 

va oferir el contacte de Dani Sevillano, pintor aficionat que ens va prestar les seves 

pintures de la mateixa manera. A més a més, una amiga, Martina Febrer, es va oferir 

per a pintar el quadre més vist del curt: el que l’Ona agafa de l’habitació de l’Íngrid. I 

una altra amiga, Anna Llorca, va accedir a pintar el mural a la paret del pis del final del 

curt. Pel que fa a atrezzo de la casa i vestuari, tot es va aconseguir mitjançant material 

del que ja disposàvem les tres a casa.  

- Recerca de música: per a la música del curtmetratge vam posar-nos en contacte amb 

Jan Fité, estudiant del grau superior de música a l’ESMUC per a que elaborés algunes 

peces musicals del curt. Li vam enviar indicacions i referents de la música. En general, 

volíem una música que identifiqués l’Ona (moguda) i una que identifiqués l’Íngrid 

(lenta). A més, volíem utilitzar una cançó de la compositora Clara Peya amb funció 

narrativa (escena 8 i 12). El Jan finalment només ha elaborat una peça (la de l’escena 

5; l’Íngrid plora a l’habitació), hem utilitzat la cançó de la Clara Peya després de posar-

nos en contacte amb ella i per la resta de músiques utilitzades hem recorregut a 

músiques lliures de drets.  
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La fase de producció va durar tot el mes de març i va consistir en el rodatge els dies 8, 9, 16, 

23, 25, 28, 39. Les jornades de rodatge van ser d’entre 6 i 11 hores, en funció de les escenes a 

gravar i es van desenvolupar sense incidents. Més avall es troba el pla de rodatge per dies.  

La fase de post-producció va durar l’abril i el maig: es va començar amb un muntatge en brut 

que va servit de guia, juntament amb el guió tècnic , per al muntatge definitiu d’imatge. En 

general vam optat per una estructura clàssica de muntatge (seguint el guió tècnic); pla general 

d’entrada i l’ús de plans més curts en els diàlegs. Durant aquesta fase s’ha procurat mantenir 

el ritme pausat preconcebut del curtmetratge. Les escenes més pecul·liars, o que es 

desmarquen més de l’esti general del curtmetratge, han sigut: L’ escena 7, on es mostra el pas 

del temps a través de  cinc  plans idèntics pel que fa a l’enquadrament, però diferents en el 

contingut. Aquests plans es fonen lentament entre ells, sobreposant la imatge per tal 

d’explicitar el pas del temps. A l’Escena  17,  en que l’Íngrid beu vi, s’ha procurat fer un us del 

muntatge  representatiu de l’estat en que es troba la protagonista a partir de la reiteració i el 

desrodre de plans.  Per l’escena 34, en que l’Íngrid pinta la paret,  ens vam decantar per un 

muntatge propi del videoclip, la música va al ritme dels talls i es fan el·lipsis, fins i tot hi ha un 

moment en negre per crear un punt de dramatisme.  

Un cop finalitzat el muntatge de la imatge es va passar el projecte al director de fotografia, 

amb el qual vam treballar la modificació del color per aconseguir l’estètica visual que 

buscàvem. OnaÍngrid es defineix per tenir un color general força  càlid. Posteriorment el post-

productor de so va procedir a  retocar el so. El repte més gran del retoc de so va ser treure el 

soroll ambient execivament present a moltes escenes. Pel que fa a les músiques, es van haver 

d’adaptar en quan a intensitat i color segons l’escena (si era diagètica o no, expressiva o 

s’utilitzaba com a coixí narratiu, etc).  Les músiques van ser triades i/o composades 

específicament per a cada escena. Jan Fité va col·laborat amb el porjecte OnaÍngrid composant 

un dels temes més importants, per altra banda Clara Peya ens va cedir els drets d’autora per 

utilitar una de les seves cançons, i els altres temes (lliures de drets) van sert escollit durant la 

fase de postproducció.  Les músiques utilitzades finalment han estat aquestes: 

Artista Cançó 

Jan Fité Íngrid trista 

Clara Peya Contra un mur 

Podington Bear Sweet and clean 
Towl 
Beautocracy 

Heidi Harris Maple 

Kevin Macleod Long stroll 

Art of flying a.piano#6 
song for D.Boon 
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 El muntatge s’ha lliurat a la tutora el 25 de maig.  

A continuació es troba el calendari de treball utilitzat durant tot el procés, separat per mesos: 

NOVEMBRE: GUIÓ I ESTIL 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 Tutoria 13 14 15 16 17 Reunió Revisió 
del guió: acabar 
sinopsi llarga i 
curta. Redactar 
intencions. 

18 Començar a 
localitzar. 

19 20 21 22 23 24 Reunió Buscar 
els referents i 
l’estil. 

25 26 Tutoria 27 28 29 30   

 

DESEMBRE: LOCALITZACIONS  
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

      1 Haver acabat el 
guió literari i haver 
definit l’estil. 

2 Tenir les 
localitzacions 

3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 Reunió 14  15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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GENER: CÀSTING 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

  1 2 3 4 5 

6 Haver acabat el 
guió tècnic 

7 Llançar 
convocatoria 
càsting. 

8 Publicitar càsting i 
organitzar les 
convocatòries. Fins 
fi de càsting 

9 10 11 12 Primer càsting 
17h-21h 

13 14 Tutoria 15 16 17 18 19 Segon càsting 
17h-21h 

20 21 Reunió  22 23 24 25 26 Tercer càsting 
17h-21h 

27 28 Tutoria 29  
13.30 Reunió Fer 
StoryBoard (fotos) 
16.30h Reunió amb 
productor de 
rodatge 

30 31 
Reunió Actrius 
seleccionades; 
primer contacte 
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FEBRER: ASSAIG I ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

     1 2 
16.30 Reunió Fer 
StoryBoard (fotos) 

3 4 
Tutoria 
Reunió  Elaboració 
calendari 
20.30h Assaig amb 
actrius 

5 6 
20.30h Assaig amb 
actrius 

7 8 
Reunió amb 
compositor de 
músiques 

9 
11h Assaig amb 
actrius 
Reunió amb 
Càmera 
 

10 11 
16h Reunió amb 
Director de Foto 
20.30h Assaig amb 
actrius 

12 13 
16.30h Reunió 
amb productor de 
rodatge  
20.30h Assaig amb 
actrius 

14 
 

15 
Reunió amb 
Director de Foto 
 

16 
11h Assaig amb 
actrius 
16h Reunió Equip 
de rodatge 

17 18 
17h Visita amb 
Director de Foto i 
Càmera a la 
localització 
20.30h Assaig amb 
actrius 

19 20 
16.30h Reunió 
amb productor de 
rodatge  
20.30h Assaig amb 
actrius 

21 
18h Reunió Prova 
llums a exteriors i 
StoryBoard de 
l’exterior (Plaça 
Sant Felip Neri) 

22 23 
11h Assaig amb 
actrius 
Anar a mirar el 
material de llums 
amb el Director de 
Foto 

24 
16.30h Reunió 
amb productor de 
rodatge  

25 
20.30h Assaig amb 
actrius 

26 27 
20.30h Assaig amb 
actrius 

28   

 

 



Curs 2013-2014 TFG OnaÍngrid Tutora: Elisabet Cabeza 
 

77 
 

MARÇ: RODATGE 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISABTE DIUMENGE 

     1 2 

3 4 Tutoria 5 6 
16.30h Reunió 
amb productor de 
rodatge 

7 8 RODATGE 9 RODATGE 

10 11 Tutoria 12 Localitzar portal 
de la casa 

13  
16.30h Reunió 
amb productor de 
rodatge  

14 15 16 RODATGE 

17 18 19 20  21 22 23 RODATGE 

24 25 RODATGE 26 27 28 29 RODATGE 30 RODATGE 

 

ABRIL       

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISABTE DIUMENGE 

 1 Tutoria 2 3 4 5 6 

7 8 
 

9 10 
 

11 
 

12  13 

14 15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 20  

21 22 
 

23  
19h MUNTATGE 
 

24 
 

25 
18h MUNTATGE 
 

26 
14h gravar plans 
recurs dia 
MUNTATGE 
 

27 
MUNTATGE 
 

28 29 
 

30 
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MAIG       

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

   1 MUNTATGE 2 3 
20h gravar plans 
recurs nit 

4 FI DE MUNTATGE 
(sense retoc color i 
audio) 

5 Inici retoc color 6 Tutoria 7 8 9 Selecció de 
músiques 

10 11 Fi retoc color, 
inici retoc àudio 

12 13 14 15 16 17 18 

19 Entrega 
memoria 
producció a la 
tutora 

20 21 22 23 24 25 Entrega 
muntatge acabat 

26 27 28 29 30 31  
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PLA DE RODATGE 

PLA DE RODATGE: ESCENES PER DIA 

1r dia: 8 de març 
Rodarem l’escala i les escenes de menjador de dia.  
ESC 2: l’Ona puja les escales, creuament amb l’Eduard. Passadís 
ESC 3: Menjador tot decorat 
ESC 7: Pas del temps 
ESC 14: Ona du tela per a pintar. Només Ona 
ESC 15: L’Íngrid veu la tela i en parlen.  
 
2n dia: 9 de març 
Rodarem les escenes de menjador i cuina dia 
ESC 13: Íngrid parla per telèfon amb la Gemma. Només Íngrid 
ESC 6: conversa després d’haver llevat els quadres. Segon dia de l’Ona a la 
casa 
ESC 23: Íngrid despenja el quadre. Només Íngrid 
ESC 27: Íngrid busca el quadre al menjador. Només Íngrid 
ESC 8 i 9: cuinen a la cuina i sona el telèfon  
ESC 22: part de la cuina. Posar la cafetera al foc. Només Ona.  
 
3r dia: 16 de març 
Rodarem habitació Ona i menjador nit 
ESC 11: Ona es pentina. Només Ona 
ESC 4: Ona s’instal·la a l’habitació. 
ESC 28: Íngrid mira dins habitació de l’Ona. Només Íngrid  hab. Ona 
ESC 25: Ona abraça el quadre. Només Ona  
ESC 17, 18: Íngrid beu vi. Només Íngrid  
ESC 21: L’Ona es troba l’Íngrid borratxa 
ESC 24: Discussió pel quadre menjador 
ESC 10: conversa amb vi 

4t dia: 23 de març 
Rodarem exteriors matins Ona i habitació Íngrid 
ESC 1: portal arribada Ona. Només Ona 
ESC 12: Ona portal amb els cascos.  Només Ona 
ESC 22: L’Ona entra dins l’habitació de l’Íngrid. Només Ona 
ESC 29: Íngrid busca el quadre dins la seva habitació. Només Íngrid 
ESC 5: Íngrid plora a l’habitació. Només Íngrid. Hab. Íngrid 
ESC 19: Íngrid beguda mira la foto. Només Íngrid 
 
5è dia: 25 març 
Rodarem interior museu. Espai Jove-Tarda 
ESC 16: Ona saluda recepcionista.  
ESC 31: Íngrid demana a les recepcionistes. 
 
6è dia: 29 de març 
Rodarem exteriors nit  
ESC 26: Ona arriba al museu amb tela gran. Només Ona 
ESC 30: Íngrid es dirigeix al museu. Només Íngrid 
ESC 31.1 i 32:Ona pel carrer de nit. 
ESC 16 Ona surt del museu.  
 
7è dia: per definir 
Escena final 
ESC 33 i 34: Íngrid pintant. Només Íngrid  
ESC 35: final 
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PLA DE RODATGE: ORDRE DE PLANS PER DIA 

8 DE MARÇ: INTERIOR CASA 9 DE MARÇ: INTERIOR CASA 

8h arribada equip tècnic 
9h arribada equip artístic 
9.30h-10h 
S2P1 
S2P5 
S2P4 
10h-11h 
S3P6 
S3P7 
S3P8 
11h-13h 
S7Montage 
13h-14h 
Dinar 
14h-14.30h 
S14P77/S15P89 (entrada) 
14.30h-15h 
S14P78 
S14P83 
S14P84 
S14P81 
15h-16h 
S15P90 
S15P91 
S15P86 
S15P89* 
S15P87 
S15P91.2 
 
 

8h arribada equip tècnic 
9h arribada equip artístic 
9.30h-10.30h 
S13P76 
S13P76B 
10.30h-12h 
S6P21 
S6P23 
S6P31 
S6P22 
S6P28 
S6P25 
12h-13h 
S23P142 
S23P143 
S23P144 
S23P145 
13h-13.30h 
S27P158 
13.30h-14.30h 
Dinar 
14.30h-16.30h 
S9P37 
S9P43 
S9P51 
S9P44 
S9P50 
S9P38 
16.30h-17h 
S22P127 
S14979 

16 DE MARÇ: INTERIOR CASA 23 DE MARÇ: INTERIOR CASA 

8h Arribada equip tècnic (menys Iñigo) 

9h Arribada equip artístic més Iñigo (menys 

Anna) 

8h-9.30h: preparar habitació Ona (mentre es 

preparen llums lavabo) 

9.30-10h 

S11P69 

S11P72 

S11P70 

S11P71 

10h-11h 

S4P10 

S4P11 

8.30 arribada tot l’equip menys Anna, 

Francesca, Adrià 

8.30h-9.30h 

S1P1 

S1P2 

S12P74 

S12P75 

10h-14h 

S22P128/S29P28B 

S22P165/S29P165B 

S22P131/S29P131B 

S22P136/S29P136B 

S22P134/S29P134B 
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S4P12 

S4P15 

11h-11.30h 

S28P61 

11.30-12.15h 

S25P155 

12.15-12.45h 

P104 

P103 

13h-14h 

S17P101 

S17P102 

15h-16.30h 

S21P115 

S21P123 

S21P114 

S21P116 

S21P121 

S21P122 

S21P126 

S21P117 

16.30h-17.15h 

S24P146 

S24P150 

S24P151 

S24P154 

17.15h-18.15h 

S10P53 

S10P54 

S10P56 

S10P55 

S10P61 

 

S22P137/S22P137B 

S22P139/S22P139B + S22P164 

S22P138/S29P138B 

S22P140/S29P140B 

14h-15h 

Dinar 

15h-16h 

S19P105 

S19P109 

S19P106 

S19P108 

16h-18h 

S5P20 

S5P20B 

25 DE MARÇ: INTERIOR MUSEU 29 DE MARÇ: EXTERIOR MUSEU+SANT 

FELIP NERI 

17h arribada tot l’equip 

De 17 a 20h 

Ordre: 

S31P169 

S16P98 

S16P97 

S31P173 

S31P171 

16h Arribada de tot l’equip 

16h-18h MACBA 

S26P156 

S30P166 

S16P99 

19h-20.30h SANT FELIP NERI 

S32P177 

S32P178 
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S31P172 

S31P170 

S31P174 

S32P176 

S32b: 3 posicions de càmera 

30 DE MARÇ 

9h: Carla, Sergi, Iñigo, Josep, Maria, Carlota i Marta 

9h-11h 

S1P1 

S1P2 

S12P74 

S12P75 

12h-18.30 

S33 

S34 

S35 

18.30-20.30 

S36 
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CÀSTING 
 

Per a seleccionar les dues actrius que encarnarien a l’Ona i a l’Íngrid vam decidir convocar un 

càsting. Degut al gran nombre de noies que ens van escriure interessades (29 noies) vam 

decidir convocar-les en tres dies diferents: el 12, el 19 i el 26 de gener. 

Per a difondre la convocatòria de càsting vam crear una pàgina de Facebook del curtmetratge: 

www.facebook.com/onaingrid, també vam publicar el càsting a webs dedicades a posar en 

contacte actors i actrius amb realitzadors i realitzadores com www.soloactores.com i 

http://es.yatecasting.com, així com vam penjar el cartell de càsting a diverses escoles de 

formació profssional de teatre ( El Timbal, Nancy Tuñón, Eòlia i Col·legi del Teatre) 

A continuació hi trobem la convocatòria de càsting i un resum de les actrius presentades i el 

desenvolupament de la prova. 

 

http://www.facebook.com/onaingrid
http://www.soloactores.com/
http://es.yatecasting.com/
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CÀSTING 12/01/2014 
Nº CANDIDATA HORA DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

1. Elisabeth Marín 17.00 Dansa i teatre musical. 21 anys. Pocs matisos. Perfil Íngrid. 

Incorpora les correccions. 

2. Paula Casadesú 17.30 
 

Estudis a Nancy Tuñón. Possible Ona. 

3. Marina Collado 18.00 
 

Escola del teatre. Curs de cinema. 

21 anys. 

Molt bona, intensa. Possible 

Íngrid. 

4. Melania Pérez 18.30 Teatre a Nancy tuñón. Curs de 

cine. 24 anys 

Més Íngrid que Ona. Veu 

greu. 

5. Raquel Moreno 19.30 
 

Només ha passat fotos. No info. Descartada. 

6.  Berta   20.30 Estudis a Eòlia. 18 anys Descartada. 

 

 CÀSTING 19/01/2014 

Nº CANDIDATA HORA DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

7. Anna Serrano 17.30 Música, teatre a Eolia. 21 anys Molt bona. Possible Íngrid 

8. Blanca Garcia 
 

18.00 Llicenciada a l’Institut del Teatre. 

22 anys 

Bona interpretació, però no 

encaixa amb el perfil. 

9. Sandra Miret 18.30  
Estudiant de teatre. 17 anys 

Descartada. 

10. Aina Llobet 19.30 Experiència de figurant i concerts. 

18 anys. 

Descartada. 

11. Lia Ibañez 20.00 2n del col·legi del teatre. 18 anys Possible Ona.  

12. Gina Torrent 20.30 Teatre i teatre musical. 17 anys. Més Ona que Íngrid. No 

incorpora les correccions. 

 

CÀSTING 26/01/2014 
Nº CANDIDATA HORA DESCRIPCIÓ VALORACIÓ 

13. Ana Gago 17.45 Escola Nancy Tuñón. 
 

Descartada 

14. Sònia Masuda 18.00 Eolia 
 

Bona interpretació de 

l’escena. No dóna el perfil. 

15. Júlia Torres 18.30 Col·legi del Teatre i experiència en 

obres. 

No dóna el perfil. No 

incorpora correccions. 

16. Anna Maria  18.45 Un curs de cine. 17 anys No dona el perfil. 

interpretació molt fluixa. 

17. Anna farriol 19.00 Institut del teatre. 24 anys Interpretació del mètode.  

18. Carla Llinares 19.30 Experiència en teatre i cine Molt bona. Possible Ona. 

19. Adriana Fornés  19.15 Col·legi del teatre i escola Timbal. 

20 anys 

Bé. però no ha incorporat 

gaire les correccions.  

20. Carla León 20.45 Curts amb ESCAC Correcte.  
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Exercicis realitzats amb cada candidata: 

1. Interpretació de l’escena 10. Totes les candidates realitzen el paper de l’Ona i el de l’Íngrid; 

primer un i després l’altre 

2. Exercici Íngrid:  

L’actriu ha d’imaginar que es una jove artista que sempre ha pintat estant 

acompanyada de la seva parella i relaciona completament la pintura amb la seva 

relació amorosa.  Ara ho acaba de deixar amb aquest noi. Està molt trista per tot el 

que suposa trencar amb una relació tan important, però se n’adona que ja no se sent 

pintora ni artista si no està al seu costat i li agafa ràbia i impotència. 

 

Premisa per l’actriu: està sola a l’habitació. Evolució de tristesa a ràbia. 

 

3. Exercici Ona:  

L’actriu ha d’imaginar que és una noia jove que ha vingut a viure a Barcelona per 

estudiar Història de l’art. Ha conegut una pintora que la fascina, com a persona i com a 

artista. L’admira en molts sentits  tot i que no fa gaire temps que es coneixen.  

  

Premisa: Entra a l’habitació de la seva amiga, hi guarda els quadres i roba. 

Actrius pre-seleccionades: 

Paula Casadesú (Ona) 

 

Anna Serrano (Íngrid) 

SELECCIONADA 

 

Marina Collado (Íngrid) 

 

Lia Ibañez (Ona) 

 

Carla Linares (Ona) 

 
SELECCIONADA 
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EQUIP HUMÀ I MATERIAL 

MATERIAL TÈCNIC  

 

Cámara Nikon d7000 

Objectius:  

Nikon 18-55mm f3.5-5.6 

Tokina 11-16mm f2.8 

Nikkor 50mm f1.8 

Tamron 70-300 f4-5.6  

Tamron 28-70 f3.5 

Trípode 

1 pantalla de florescents de 2KW-4KW de 

5600*K 

2 Quarç de 1000W 3200*K 

2 Fresnel de 1000W 3200*K 

Reflector 

Pantalla de televisió Samsung  

Pantalla Lilliput 5D-II/O/P 

Micro: Rôde NTG-2 

Gravadora: Zoom H4n 

Perxa; Rôde Boom Pole 

Allargadors 

Steadycam Glidecam HD-

EQUIP DE RODATGE 

 

L’equip de rodatge està format per amistats i coneguts que van accedir voluntàriament a 

participar en el nostre projecte. La majoria són amics de classe (Sergi Ferreté, Jaume Clapés, 

Francesca Mas, Adrià Navarro). El productor (que ens va assessorar amb l’elaboració dels plans 

de rodatge i que va acudir a alguns rodatges), Eneko Del Barco (director i editor audiovisual) 

era conegut d’una de nosaltres i vam acudir a ell per a que ens assessorés. Ell es va mostrar 

totalment disponible i a més va contactar amb el sonidista de directe, Iñigo Iturria i amb el 

post productor de so Asier Sánchez. El director de fotografia, Josep Hernández el coneixíem 

perquè treballava d’assistent tècnic docent dels laboratoris de ràdio i televisió a la Facultat de 

Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma; li vam proposar la tasca i va acceptar. 

També es va proposar per fer l’edició de color. Finalment el maquillador, Omar Riffi el 

coneixíem perquè una de nosaltres havia participat a un altre projecte audiovisual on l’havia 

conegut.  

L’equip de rodatge i les tasques desenvolupades per cada un queden així: 
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EQUIP TÈCNIC 

 

Direcció actors: Marta Cortés 

Direcció càmera: Carlota Esteller 

Direcció art: Maria Cuennet 

Producció: Eneko Del Barco 

Ajudant de producció: Francesca Mas 

Direcció foto: Josep Hernández 

Operador de càmera: Sergi Ferreté 

Sonidista de directe: Iñigo Iturria 

Script: Jaume Clapés 

Ajudant so/llum: Adrià Navarro 

EQUIP ARTÍSTIC 

 

Actriu Ona: Carla Llinares 

Actriu Íngrid: Anna Serrano 

Actriu Recepcionista 1 : Raquel Memba 

Actriu Recepcionista 2 : Elisabeth Bonjour 

Maquillatge: Omar Riffi 

Actor Eduard: Jaume Clapés  

 

 

 

 

 

Per a citar l’equip de rodatge hem enviat cada cop una convocatòria de rodatge. En podeu 

trobar un exemple a l’annex.  

 

EQUIP DE MUNTATGE 

En el muntatge hi han participat varis membres: primer l’Eneko Del Barco va realitzar un pre-

muntatge en brut. Després l’Adrià Navarro, amb nosaltres tres presents ha portat a terme la 

resta de muntatge d’imatge i so. Finalment, Josep Hernández ha realitzar l’edició de color i 

Asier Sánchez l’edició de so.  

L’edició s’ha fet amb el programa Final Cut i amb un ordinador Mac OS X i amb el programa 

Color per a l’edició del color. 
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DESPESES/PRESSUPOST 
 

Per a la realització d’OnaÍngrid no vam encarar la possibilitat de realitzar un pressupost real i a 

partir d’aquest fer un Verkami perquè els recursos per a la realització del film més costosos 

com el lloguer de material tècnic, el lloguer d’una localització o el pagament de salaris de 

l’equip humà van ser costos que no vam haver d’encarar. 

En primer lloc, i com hem explicat, tant el material tècnic com la localització van ser prestats 

per amistats i coneguts. En segon lloc, totes les persones que han participat a la realització del 

curtmetratge ho han fet de manera voluntària per tant no han cobrat per la seva feina.   

 

A continuació una taula amb els costos: 

Objecte Exemples Cost (aproximat) 

Impressions 
enquadernacions 

Guions per l’equi humà 
Plans de rodatge 
Potser del museu 
Entrega tutories 

40 € 

Atrezzo Teles de pintar 
Pintures 
Pinzells 

25€ 

Dietes Menjar per  l’equip de 
rodatge 
Benzina pels trajectes per 
anar a buscar material 

90€ 

Altres Bombetes 
Maquillatge 
Piles 
Electricitat 

135€ 
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ARGUMENTACIÓ TEÒRICA 
 

ONAÍNGRID I LA NARRATIVA CLÀSSICA 
 

La decisió d’escriure un guió de narrativa clàssica no es va prendre deliberadament sinó que va 

ser en resposta als requisits de l’assignatura on va néixer la primera versió d’OnaÍngrid, 

l’assignatura optativa de Dramatúrgia i guió cinematogràfic de tercer curs de Comunicació 

Audiovisual. Pensem, però, que és un model interessant i que tot i l’aparent senzillesa és capaç 

de tractar temes de fons amb molta profunditat. Tot i que a vegades és un model que guia 

molt l’espectador a través de la historia, també dóna lloc, com tota obra, a la interpretació 

individual de qui l’observa.   

Amb OnaÍngrid preteníem tractar l’amistat com a tema de fons. No l’amistat forjada al llarg 

dels anys sinó l’amistat que neix entre dues persones que no es coneixen molt però que és tan 

forta o més com les que tenen el pes dels anys. I més enllà que l’amistat, volíem tractar el 

tema del risc per l’amistat: l’Ona arrisca la seva feina per a demostrar a l’Íngrid el valor de la 

seva obra i tot i que falla en aquest punt, li demostra el valor de la seva amistat.   

En la construcció clàssica de la història, la causalitat és el primer principi unificador. Segons 

Bordwell “en términos de la historia, la dependència de la causalidad centrada en el personaje 

y la definición de la acción como un intento de aconseguir un objetivo son características 

sobresalientes del formato canónico”1. En el cas d’OnaÍngrid, és a partir d’aquest principi que 

vam començar a escriure. L’Ona té un objectiu conscient molt clar: que l’Íngrid torni a pintar, i 

un inconscient però que és el veritable motor de les seves accions que és fer-se amiga de 

l’Íngrid. L’Íngrid no té cap objectiu conscient però sí un objectiu inconscient que és deixar de 

relacionar la seva ex-parella amb la pintura i així tornar a pintar, que és el que realment la fa 

feliç.  

Bordwell diu que s’assumeix que un argument ideal és aquell que proporciona informació en la 

quantitat “correcta”, que permet la construcció coherent i constant de la història2. El guió 

d’OnaÍngrid intenta ser ideal des d’aquest punt de vista; intenta revelar la informació rellevant 

només al moment adequat. L’exposició dels fets previs a la història es presenten de manera 

concentrada i preliminar pel que fa al que sabem de l’Ona perquè és informació que si 

s’ocultés a l’espectador, dificultaria la comprensió de la història que ve a continuació. És al 

començament de la història, a l’escena 8 del guió (pàgines 4 i 5) que es sap perquè ha vingut 

l’Ona al pis de l’Íngrid i a Barcelona (a estudiar Història de l’art). A part de ser una escena que 

exposa els fets anteriors a la història, també ens proporciona informació que ens serà útil per 

                                                           
1 BORDWELL, David: La narración en el cine de ficción, Ediciones Paidós, 1996: 157 
2 BORDWELL, David: La narración en el cine de ficción, Ediciones Paidós, 1996: 54 
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al futur, com que l’Ona treballarà a un museu. En canvi, pel que fa a la relació que ha tingut 

l’Íngrid amb l’Eduard abans de la història, l’exposició és distribuïda i retardada: a l’escena 2 

veiem l’Eduard sense saber qui és, a l’escena 8 sabem que l’Íngrid tenia una parella fins fa poc 

perquè encara no ho ha dit als pares, a l’escena 10 sabem que l’Íngrid no pinta des de que ho 

ha deixat amb l’Eduard, a l’escena 15 l’Íngrid diu que l’Eduard la va dur a una exposició, per 

tant relacionem l’Eduard amb el món de l’art. A l’escena 21 quan l’Íngrid diu que ell tenia una 

obsessió amb el groc i que al final als seus quadres (els de l’Íngrid) també hi havia groc 

entenem que el lligam que estableix l’Íngrid entre l’Eduard i la pintura és important. 

A partir dels conceptes de coneixement, autoconsciència i comunicabiliat de la història de 

Stenberg3, raonem que: L’amplitud de coneixement de la narració OnaÍngrid és bastant gran: 

la narració presenta gairebé tot el que saben les dues protagonistes. En canvi, no és un 

coneixement de gran profunditat perquè no tenim accés a la totalitat de la vida mental de les 

protagonistes sinó que les acompanyem sovint quan estan juntes i algun cop per separat, que 

és quan ens apropem més al seu interior però sempre hi ha una part de la seva intimitat que 

se’ns reserva, un coneixement al qual no tenim accés. El grau d’autoconsciència és molt baix i 

intenta ser nul; la intenció és que l’espectador no s’adoni que hi ha una càmera gravant, que 

entri de ple dins la història. La narració no té un grau alt de comunicabilitat ja que per molt 

que és molt ample de coneixement, no posa tot aquest coneixement a l’abast de l’espectador 

però sí de manera suficient per a seguir la història. En el nostre cas (que no en tots els casos de 

narracions clàssiques) això respon al principi de Mckee d’eliminar qualsevol escena que no 

sigui imprescindible per a la comprensió de la història4.    

  

                                                           
3 BORDWELL, David: La narración en el cine de ficción, Ediciones Paidós, 1996 
4 MCKEE, Robert: El guión, Alba Editorial, 2009 
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REFLEXIÓ SOBRE CINEMA I PINTURA I RELACIÓ AMB EL CURTMETRATGE 

 

Aquest apartat consta de dues parts: d’una banda, les relacions entre la pintura i el cinema i de 

l’altra, el paper que hi juga el nostre curtmetratge. Al primer punt s’intenta fer una reflexió 

sobre la imatge i les relacions que s’estableixen entre la pintura i el cinema, partint de la base 

de l’herència pictòrica que influencia la imatge cinematogràfica i de la idea de l’enquadrament 

com a quadre. En el segon punt s’expressen les diverses maneres que hem utilitzat per a 

determinar l’estil visual del projecte OnaÍngrid a través de la pintura. 

 

El cinema i la pintura: reflexió sobre relacions 

El pintor nord-americà Edward Hopper va posar de manifest que les imatges parteixen de la 

realitat, de les coses que ens envolten i alhora són l'expressió d'un món interior propi, íntim5. 

Segons Edward Lachman (director de fotografia de pel·lícules com Lejos del cielo),  Hopper és 

molt important per als creadors d'imatges perquè concebia les figures dels seus quadres com 

si fossin personatges d'una pel·lícula. És considerat un pintor cinematogràfic per l’estil realista 

dels seus paisatges i escenaris urbans i sobretot pel que aconsegueixen transmetre. Els 

fotogrames que se succeiran al nostre curtmetratge pretenen expressar també les realitats de 

les dues protagonistes, les coses que les envolten, motiven, fan viure, i alhora el seu món 

interior. La intenció és que en les imatges, l’escenari, paisatge o espai sigui també un reflex 

dels seus sentiments o sensacions interiors.  

Hopper va aconseguir donar forma a l'univers interior dels seus personatges creant narracions 

a partir dels seus quadres. Per fer-ho, sovint utilitzava la figura de la dona robant-li un moment 

d’intimitat en un instant personal. OnaÍngrid és protagonitzat per dues dones joves que es 

mostren davant de la càmera en la seva pròpia realitat. És la gravació d’instants dins d’un pis 

on no només es comparteix l’habitatge sinó que també la intimitat de cadascuna, que 

s’interrelaciona. I ho realitzem de la mateixa manera que Hopper, però a partir d’un altre 

format d’expressió artística.  

 

Des de la presència d’un quadre en un film o la figura del pintor com a protagonista d’una 

història cinematogràfica, fins al concepte de quadre cinematogràfic, es considera que hi ha una 

interrelació entre cinema i pintura. Fins la dècada dels setanta no es van desenvolupar de 

manera considerable estudis que analitzessin la relació entre aquestes dues arts. Malgrat això, 

en èpoques anteriors podem trobar algunes reflexions teòriques sobre el tema6. Riacciotto 

Canudo va publicar un manifest l’any 1911 anomenat “El nacimiento de un séptimo arte” on va 

                                                           
5
 MONGANCREA: Edward Hopper, el pintor del silencio, Canal+España, 2005.  

6
 CERRATO, Rafael: Cine y pintura, Ediciones JC, 2010. 
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predir que el cinema no només absorbiria les tres arts espaials (l’arquitectura, l’escultura i la 

pintura) sinó que també les tres arts temporals (la poesia, la música i la dansa). I la idea es 

consolida al llarg del temps, opinions des de diferents àmbits en corroboren la relació. 

Francisco Calvo Serraller7, crític i historiador de l'art, afirma que, com tota criatura que neix 

d'un procés més ampli, el cinema deu a l'art, a les arts plàstiques, a la pintura, el que deu un 

recent nascut a la seva mare: la vida. 

 

A vegades, els propis realitzadors no són conscients que les imatges les deuen a un pintor o a 

una corrent artística anteriors a la seva obra. No som conscients de la quantitat de coses que 

ens influencien i la pintura, en això, gaudeix d’una posició avantatjada al ser una branca 

artística amb una llarguíssima carrera. A l’agafar-ne consciència podem anar més enllà i basar-

nos en aquesta influència per tal de reforçar la creació dels elements visuals de les pel·lícules.  

Les imatges dels films del realitzador soviètic Serguei Eisenstein8 s’entenen com un quadre pel 

fet d’oferir plans estàtics que permeten deixar que el moviment succeeixi en l’interior del pla. 

A més, utilitza una composició que dóna unitat a cada pla, com una imatge delimitada per un 

marc. La seva manera de construir imatges es basa en els plans fixos i en l’ús de les verticals i 

les horitzontals de manera plàstica i expressiva. En aquestes composicions la simetria i els 

punts de fuga s’evidencien a l’espectador i li recorden a una pintura. Eisenstein no en fa massa 

diferència quan assegura que el arte de la composición plástica consiste en llevar la atención 

del espectador por el camino y orden exactos prescritos por el autor. Esto se aplica al 

movimiento de la vista sobre la superficie de un lienzo, si la composición se expresa 

pictóricamente, o sobre la superficie de la pantalla, si se trata de una forma fílmica.  

 

I si tirem endavant en el temps, la idea continua. Per exemple, es pel·lícules del realitzador 

gal·lès Peter Greenaway9, cineasta amb gran formació pictòrica, tenen origen en els seus 

quadres. Greenaway evita el moviment fílmic i fa funcionar les imatges sense continuïtat, 

tractant l’obra com a un collage. Un dels trets identificatius d’aquest autor és el tractament de 

la imatge en moviment com a quadres a partir de llargs plans estàtics. La concepció del pla 

com a un únic a partir d’un enquadrament que agafi el conjunt de l’acció sovint es porta a 

terme amb plans de llarga durada. Michael Haneke, director de cinema austríac, és també un 

referent dels plans llargs a partir d’enquadraments que pretenen captar tota l’escena i deixar 

                                                           
7
 MONGANCREA: Edward Hopper, el pintor del silencio, Canal+España, 2005. 

8
 ORTIZ, Áurea i PIQUERAS, María Jesús: La pintura en el cine. Cuestiones de 

representación visual, Editorial Paidós, 2003. 

9
 ORTIZ, Áurea i PIQUERAS, María Jesús: La pintura en el cine. Cuestiones de 

representación visual, Editorial Paidós, 2003. 
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desenvolupar l’acció. En aquests moments, es torna real el concepte de l’enquadrament que 

prové del quadre, i que tots dos s’han de composar plàsticament per tal de crear una imatge. 

 

El cas d’OnaÍngrid 

La pintura a OnaÍngrid no és només un dels ingredients de la trama o un element de la 

construcció dels personatges. L’art pictòric és entès com a referent de totes les imatges que el 

componen, sigui en el format que sigui. Amb el disseny dels personatges de l’Íngrid (pintora) i 

l’Ona (estudiant d’història de l’art), i amb la pintura com a motiu que fa avançar la trama, el 

curtmetratge OnaÍngrid precisa d’una estètica visual pròxima a l’art de la imatge que precedeix 

al cinema. Per aquest motiu, es pretén agafar com a referent a la pintura, així com a tots 

aquells cineastes que tenen una concepció de l’enquadrament cinematogràfic derivat del 

quadre pictòric. 

Quan l'espectador percep la pintura en el pla fílmic, sigui de la manera que sigui, es produeix, 

segons Antonio Costa10, “l'efecte pintat” (effetto dipinto) que interfereix en la lectura de 

l'enquadrament. Així, l'espectador és conscient d'estar veient pintura en una peça fílmica i 

d'aquesta manera es crea també dins seu la idea d'interrelació i intertextualitat en les dues 

arts en el punt últim de la cadena d'obra mostrada (cal un espectador per ser vista). Aquest 

reconeixement en complet es realitza sovint a posteriori, amb la totalitat de l'obra païda. Però 

en cada moment on apareix al llarg del curtmetratge hi ha un predomini de la dimensió 

discursiva sobre la narrativa, discurs entès com a llenguatge cinematogràfic, que provoca un 

espai congelat de temps molt curt que permet a l’ull observar el pla com un quadre. A 

vegades, es pot fins i tot pertorbar l’espai diegètic per uns segons o crear una il·lusió de realitat 

imperfecta. A OnaÍngrid hem aconseguit l'efecte pintat, o dit de manera senzilla, l'aparició de 

la pintura al cinema, a través de tres formes diferents que comentarem a continuació.  

 

Un quadre pot aparèixer en l'espai ficcionat com a objecte, formant part de l'atrezzo. En 

aquest cas, el quadre adquireix la funció de reenquadrar ja que hi ha l'espai delimitat pel marc 

del mateix quadre dins de l'espai que s'escull per a l'enquadrament, un marc dins d'un marc. 

Hem utilitzar quadres com a elements físics a l'inici del curtmetratge, quan l'Ona arriba al pis 

d'uns pintors i veu les parets infinitament decorades amb làmines, quadres, dibuixos i pintures, 

per tal de marcar una diferència entre la plenitud i la buidor que es crea al cor de l'Íngrid (i de 

rebot al de l'Ona) quan els quadres desapareixen. També hem utilitzat un quadre en concret 

que potser més que com a objecte actua com si fos un altre personatge que fa avançar l'acció i 

condueix al desenllaç de la història. Aquest quadre és “robat” per l’Ona i provoca la tensió 

entre ella i l’Íngrid. L’Ona se l’emporta a l’habitació i l’abraça, com si d’una persona es tractés. 

En aquest moment el quadre és molt més que un objecte casual.  

                                                           
10

 ORTIZ, Áurea i PIQUERAS, María Jesús: La pintura en el cine. Cuestiones de 

representación visual, Editorial Paidós, 2003. 
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Pla 7, Esc 3. 

 

Pla 144, Esc 23 

 

Pla 155, Esc 25 
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Una altra opció ha sigut la de la reproducció de quadres ja existents, o el que s’anomena 

tableau vivant. Consisteix en la imitació d’una pintura a través de decorats, vestuari i posició 

dels actors davant la càmera. El tableau vivant sempre es revela com una autorreflexió entorn 

a la representació visual que va més enllà de la simple reproducció d'un quadre. Volem deixar-

nos influenciar per les obres d’artistes que hagin pintat situacions semblants a les de les 

nostres protagonistes, i per situacions no entenem només l’espai físic, sinó també la intenció 

que hi ha hagut a l’hora de pintar. També pretenem transmetre les sensacions que desprenen 

aquests quadres originals ja que casen perfectament amb les que pretenem explicar amb la 

nostra història. Deixant de banda els decorats, vestuari i gamma cromàtica, hem integrat en la 

nostra història els següents quadres a partir de la posició de l’actriu i la composició general.  

 

Edward Hopper utilitza la imatge de la dona com a metàfora del seu propi món interior, de les 

seves emocions i sentiments. Imatges d'estats d'ensimismament, dones assegudes al llit, 

quietes pensant. L’Íngrid passa per un moment de la seva vida on se sent inútil, sense ganes ni 

de realitzar l’activitat que més l’omplia. Està abatuda, desemparada. Imatge de l’Íngrid 

inquieta al llit, en aquest moment és semblant a les dones de Hopper.  

                          

Habitació d’hotel, Edward Hopper.                                Dona al sol, Edward Hopper.  

 

 

Pla 20, Esc 5 
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Joseph Lorusso (Chicago, 1966), pintor actual que es dedica a mostrar figures en estats 

semblants a les de les dones de Hopper. L’estat abatut és palpable, a més de la proximitat amb 

la protagonista de les pintures, cosa que ens fa apropar-nos a un moment íntim i personal amb 

molta delicadesa. Ens fixem especialment en aquestes dues figures femenines que semblen ser 

de la mateixa dona i que ens han recordar a l’escena en que l’Íngrid beu vi al sofà de casa 

alhora que es desespera per la seva situació fins que arriba l’Ona.   

 

                                     

Glass of wine, Joseph Lorusso.                                          Wine and a good read, Joseph Lorusso.  

 

Pla 102 , Esc 18 

 

Pla 101, Esc 17 
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Vicent Van Gogh és utilitzat al cinema en nombroses ocasions, sovint més per la seva figura 

com a artista turmentat que per la seva obra específicament11. Ens hem servit d'un autoretrat 

seu per tal de definir clarament el personatge de l'Íngrid com a pintora. 

    

       Autorretrat,  V. Van Gogh.                                                         Pla 89, Esc 15 

Amb aquest exemple també de tableau vivant, es crea un quadre cinematogràfic a partir d'un 

quadre pictòric, dotant-lo de moviment. És el primer moment que veiem a l'Íngrid com una 

pintora, amb la imitació del quadre de l'artista holandès afirmem aquesta sentència i fonem la 

vida personal i la pintura, creant així l'artista que és. 

 

I l'última mostra d'essència de pintura que hi ha al nostre curtmetratge es percep a través de la 

composició i l'enquadrament. Escollint l’estil visual dels plans hem intentat perseguir un estil 

pictòric realista per així acostar-nos a la idea de quadre en pintura, mentre resta sent un 

quadre al cinema. Hem procurat tendir a la reducció del número plans, a l’exigència d’una 

composició estètica i a l’ús de la càmera fixa, per tal de donar sensació de quadre a cada 

escena. Això ha sigut possible sobretot als plans generals i mitjos conjunts ja que ens 

permetien jugar amb les formes, objectes i elements de l’espai molt més que amb els plans 

curts. D’aquesta manera, hem assimilat quadre i enquadrament, fonent els dos conceptes en 

el pla escollit.   

 

Per fer-ho hem utilitzat dos referents principals, un de pintura i un de cinema. El pintor Edward 

Hopper, per la seva relació amb la imatge cinematogràfica que s'ha explicat anteriorment, i el 

director de cinema Michel Haneke. Del director austríac n'hem extret la idea de crear plans 

estàtics on l'acció es desenvolupi en diferents espais del pla, amb una composició molt 

cuidada, que es poden apreciar en la seva pel·lícula Funny Games (1997).  

                                                           
11

 ORTIZ, Áurea i PIQUERAS, María Jesús: La pintura en el cine. Cuestiones de 

representación visual, Editorial Paidós, 2003. 
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Per exemple, el pla general de l’escena de la cuina resol molt bé dues accions en dos espais 

diferents, seguint aquesta idea.  

 

Pla 37 , Esc 8 i 9 

Altres exemples els podem trobar en els plans de les escenes 13 i 15. Tota l’acció de l’escena 

de l’Íngrid amb els cereals i responent amb poques ganes una trucada es desenvolupa en un 

sol pla fix. En la primera, l’Íngrid menja cereals apàticament, després manté un conversa 

telefònica i continua menjant cereals. Aquest pla te un enquadrament força simètric que se 

sustenta durant tota l’escena (amb una durada de 1’11’’).  

 

 

Pla , Esc 13 

A l’Escena 15 la simetria del pla també és molt evident, la imatge queda dividia en dos per la 

fusta del cavallet que separa a l’Ona i a l’Íngrid. No deixa de ser important que les separi 

l’instrument que aguanta el quadre, que ens direcciona també a la pintura, element que ha 

creat el conflicte interior de l’Íngrid i que afecta la seva relació amb l’Ona.  
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Pla 92 , Esc  15 

 

Com a últim punt en referència a la imatge d’OnaÍngrid, comentar que els elements lumínics i 

cromàtics creats en la direcció de fotografia no segueixen relació amb un estil pictòric en 

concret, sinó en les sensacions dels colors que, d’altra banda, es també una idea que va 

utilitzar la pintura en primer lloc. Ens hem basat en intentar transmetre una calidesa amb les 

imatges que s’identifiqui amb la calidesa de la mateixa història íntima. Alhora, també hem 

volgut fer ús de situacions cromàtiques més blavoses per a les escenes de depressió del 

personatge de l’Íngrid, dotant així de tocs de fredor els moments que ho necessiten de la 

història. Ens hem influenciat en pel·lícules com Le nom des gens (Michel Leclerc, 2010) o La 

vida d’Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013) per a la calidesa lleument taronjosa de les imatges, i 

en altres com Los amantes del círculo polar (Julio Medem, 1998), Tu vida en 65 minutos (María 

Ripoll, 2006) i Paris (Cédric Klapish, 2008) per l’ús de tons blavosos o per la combinació 

d’aquests amb altres de càlids.  

 
Pla 6 , Esc 3. 
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Pla 6 , Esc 3. 
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CONVOCATÒRIES DE RODATGE 

A contiunació presentem un exemple de les convocatòries de rodatge que enviavem a tot 

l’equip humà abans de cada jornada de rodatge. 

 

OnaÍngrid 

 

 

   · Fi de la jornada de rodatge a les 20.00h 
 
· Escenes a rodar: ESC 11, ESC 4, ESC 28, ESC 25, ESC 17, ESC 18, ESC 20, ESC 21, ESC 24 i ESC 
10. 
 
· Material: · Sergi: Càmera- Objectius –Trípode- Stedy -Micro –Perxa 

      · Iñigo: Gravadora  
 

·Telèfons de contacte:  649 190 314 – Carlota Esteller 
   610 903 451 – Maria Cuennet  
   665 333 932 – Marta Cortés  
 
· Localització: C/ travessera de gràcia 149, principal 
 
 

 

16/03/2014 

08:00h Equip tècnic: Eneko, Francesca, Josep, Sergi, Jaume, Adrià, Maria, Carlota i Marta.  

09:00h Actriu :Carla;  Direcció de so: Iñigo;  maquillador: Omar. 

09:30h Actriu: Anna. 
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PERMISOS DE RODATGE 

 

Per als rodatges extriors vam tramitar dos permisos generals de rodatge a través de la Film 

Commission Barcelona, els quals ens permetien gravar a la vía pública amb un equip de com 

a màxim deu persones, una càmera, un trípode i perxa.   

 

A les pàgines segünts adjuntem els permisos de rodatge en qüestió. 
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DRETS D’IMATGE 

A contiunació adjuntem una còpia dels documnts escanjats de les autoitzacions de drets 

d’imatge de les actrius del curt: Anna  Serrano (Íngrid), Carla Linares (Ona), Raquel Memba 

(Recepcionista 1) i Elisabeth Bonjour (Recepcionista 2) 
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