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INTRODUCCIÓ DEL PRESENT PROJECTE 

 La finalitat del present treball; Ideació, creació, disseny, planificació, viabilitat i 

pre-producció d'un curtmetratge de ficció basat en les relacions matrimonials, anomenat 

La última carta és aconseguir un bon projecte que compleixi els requisits necessaris per 

a poder realitzar-lo en un futur. Per això, inclourà tota la part de pre-producció i 

producció, deixant un treball acabat i enllestit per a ser portat a la pràctica, per a ser 

rodat. Al mateix temps, analitzarem la seva visibilitat dins del mercat de ficció on 

s’insereix.  

 Primer de tot hem de tenir clar la temàtica del que serà el nostre curtmetratge 

(La última carta), es basa en les relacions de parella, però hem volgut anar més enllà i 

allunyar-nos una mica del plantejament típic que ens pot venir a la ment. El nostre curt 

tractarà el matrimoni però a través de la mirada de la protagonista, Diana, una dona de 

68 anys que amb motiu del desgast de la relació vol deixar al seu marit. Tot el curt 

girarà en torn de l’escriptura d’una carta en la qual ella avoca els seus pensaments i es 

mostren a l’espectador en forma de flashbacks. 

 Així, una de les raons que ens ha portat a decantar-nos per aquesta temàtica és la 

necessitat que ens ha sorgit en mostrar possibles pensaments de qualsevol parella gran 

que ens podem trobar pel carrer. Una parella que amb el pas dels anys ha perdut l’amor 

que un dia els va caracteritzar i que, potser ara, troben un buit en la seva relació però no 

s’atreveixen a posar-hi fi. Creiem que és un tema que tal com pretenem plantejar (amb 

flashbacks i simulant els pensaments de la nostra protagonista) encaixa perfectament en 

l’estructura d’un curtmetratge, ja que en un principi partim d’una idea senzilla (la 

protagonista vol escriure una carta i marxar de casa) però a mesura que ho fa els records 

li venen a la ment i ja no ho tindrà tant clar… 

 Partint d’aquesta idea i abans de desenvolupar-la en un tractament i guió, cal fer 

un estudi de mercat per a saber si el nostre projecte té cabuda. Per això, farem una 

radiografia del mercat de curtmetratges a Espanya, examinarem la seva estructura de 

distribució i la programació en les sales i altres possibilitats d’exhibició.  

 A més, farem una anàlisi DAFO per avaluar els factors externs que tenim 

(amenaces i oportunitats) i els factors interns (debilitats i fortaleses).  
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 Primer de tot, analitzarem les amenaces, és a dir, tots aquells elements externs 

no controlables per a nosaltres que poden impedir que el projecte es tiri endavant. Un 

exemple, serà detectar la competència, és a dir, quins curtmetratges tenen la temàtica, el 

gènere i el target similar a La última carta que ens poden perjudicar a l’hora de fer-nos 

un lloc en el mercat. La crisi econòmica actual també serà un factor nociu, ja que pot 

provocar problemes en obtenir subvencions per part de l’Estat.   

 També indagarem amb les debilitats del nostre projecte detectant quins aspectes 

poden reduir l’èxit del curt o quines es poden millorar en un futur. 

 No obstant això, també analitzarem les oportunitats, que són aquells factors 

externs que ens beneficien a l’hora de  tirar endavant el nostre projecte. Un dels 

exemples és l’extensió actual d’Internet, ja que esdevé una finestra d’exhibició on és 

més accessible  arribar a la gent de forma gratuïta.  

 Per últim, identificarem les fortaleses que són els punts forts que ens diferencien 

de la competència, el nostre valor afegit.  Mitjançant aquestes anàlisis podrem definir el 

nostre curtmetratge adaptant-lo a les  necessitats dels nostres espectadors i  millorant els 

aspectes interns. 

 Per realitzar l’escriptura del guió hem partit d’una sèrie de films que ens han 

servit de referències. Així, en el treball, expliquem quins han estat aquests films i 

perquè els considerem referents. Hem dividit aquesta cerca en dos blocs: les relacions 

de parella i la memòria en el cinema. Tots dos blocs ens ajuden a construir la nostra 

narració i ens permeten fer un recorregut al llarg de la història del cinema que ha tractat 

aquests temes en més o en menys profunditat. En el cas de les relacions de parella és 

important parar atenció a aquests referents, ja que molts films han tractat aquest tema 

però de formes diverses. En aquestes pel·lícules, els personatges juguen un paper molt 

important i ens poden servir per a la construcció dels protagonistes del nostre 

curtmetratge i en els diàlegs que mantenen entre ells. El cas de la memòria ens serveix 

especialment en l’estructura del film, l’anàlisi de la construcció del relat a través dels 

records en les diferents pel·lícules, ens pot ajudar a crear la nostra pròpia narració.  

 A partir d’aquí hem procedit a l’escriptura del nostre guió, començant amb la 

idea, la sinopsi i el tractament. Ja en el tractament es comença a definir l’estructura del 

nostre curtmetratge que alterna present i passat gràcies als flashbacks, dividint el relat 
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en seqüències i descrivint les accions de cadascuna d’elles. El tractament es 

desenvoluparà en el posterior guió literari que ja no només s’estructura per seqüències 

sinó que també en escenes. És en aquest apartat, on apareixen per primera vegada els 

diàlegs dels nostres personatges. El guió literari esdevé una de les parts més 

importants, ja que d’aquest dependrà el desenvolupament de les altres parts del treball.  

 Un cop fet el guió literari podem centrar-nos en el guió tècnic, on especificarem 

la tipologia de plans, els moviments de càmera i altres qüestions com el de les 

transicions, que en el nostre cas, adquireixen molta importància. Aquesta serà una tasca 

molt important per a la direcció, ja que el guió tècnic, junt amb la seva traducció 

gràfica: el storyboard, són la peça fonamental a seguir durant el rodatge.  

 Realitzats aquests documents és l’hora de buscar i escollir les localitzacions 

idònies pel nostre curt així com realitzar un càsting d’actors que encarnin adequadament 

el tipus de personatge que requereixen els papers de Miguel i Diana. En el nostre cas, el 

càsting és molt important, ja que la interpretació dels actors és fonamental per a 

transmetre les emocions i els sentiments dels personatges que, sovint, diuen més amb el 

seu silenci que amb les pròpies paraules. 

 També caldrà desenvolupar altres aspectes artístics i tècnics com la direcció 

artística, descrivint així l’ambient que volem recrear, les diferents èpoques que ens 

trobem en els flashbacks i, definint, juntament amb la direcció de fotografia, 

l’ambientació estètica i estilística del nostre curtmetratge. 

 Per altra banda, treballarem documents de producció com el pla de producció i 

el pla de rodatge i l’obtenció de tots els permisos necessaris per a poder dur a terme el 

rodatge. 

 A continuació, elaborarem el pressupost necessari per a dur a terme el projecte. 

En aquest pressupost s’inclouran tant les subcomptes de les despeses destinades a 

l’equip tècnic, artístic, material utilitzat, lloguers, dietes i permisos, com totes les 

subcomptes dels ingressos (subvencions que ens puguin atorgar).  

 Per últim, caldrà treballar mètodes de promoció per a la cerca de finançament 

com pot ser un teaser o bé un pòster publicitari del film. D’aquesta manera, podem 
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participar en plataformes de crowdfunding per aconseguir finançament i poder dur a 

terme el rodatge. 

 El motiu pel qual hem decidit fer aquest tipus de treball és, principalment, la 

nostra passió pel cinema. Creiem que hi ha moltes històries per explicar, i el cinema és 

un mitjà que permet moltes possibilitats creatives. Decidim no incloure el rodatge del 

curtmetratge en aquest treball per a centrar-nos en la seva pre-producció, ja que sense 

cap dubte, és una de les parts més creatives, l’etapa en la qual deixem volar la nostra 

imaginació per a explicar una història. La nostra intenció és posar en pràctica tots els 

coneixements adquirits al llarg d’aquests quatre anys d’estudis universitaris. Pensem 

que és el moment idoni perquè ens trobem en l’últim curs acadèmic i el treball de fi de 

grau ens permet dur-ho a terme amb l’ajuda d’un tutor que ens guiarà i aconsellarà. 

 Finalment i com hem comentat anteriorment, l’objectiu principal del nostre 

projecte és ultimar tot el procés anterior al rodatge, és a dir, la pre-producció del 

curtmetratge, amb totes les seves etapes, de manera que tot estigui llest per a rodar. A 

més, l’elaboració d’aquest treball ens pot servir per a promocionar el nostre projecte, 

per exemple, a través d’un teaser, i aconseguir finançament per a la seva producció a 

través de plataformes de microfinançament. 
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I. PRIMER BLOC: Referents cinematogràfics 

1.1. Introducció 

 En aquest apartat es detallarà la història del matrimoni al cinema. Quines han 

estat les pel·lícules que han tractat aquesta temàtica i quines d’elles han sigut referents 

directes pels autors d’aquest treball. Juntament amb l’apartat corresponent als referents 

de les relacions de parella al cinema, també s’ha considerat adient realitzar-ne un apartat 

exclusiu per a tractar la construcció de la memòria al cinema i el passat afectiu, 

indicant també quines pel·lícules han servit de referents. 

1.2 Temàtica i contingut 

1.2.1 Les relacions de parella al cinema 

 Tal com explica Jeanine Basinger al seu llibre I do and I don’t: a history of 

marriage in the movies (BASINGER, 2014), a l’era del cinema mut,  les pel·lícules que 

tractaven sobre matrimonis resultaven molt atractives pels espectadors i fàcilment es 

podien convertir en grans èxits de taquilla. Tant podia ser el tema principal (tractat amb 

humor o dramatisme) com ser un tema secundari.  

 Al contrari que en dècades posteriors, moltes pel·lícules utilitzaven aquest 

concepte en el propi títol per tal d’augmentar l’audiència. Alguns exemples són: The 

Marriage of William Ashe (1921), The Marriage Maker (1921); Man, Woman, 

Marriage (1921), Married people (1922), Marriage Morals (1923), Marriage in Transit 

(1925), Marry Me (1925), Marriage (1927), Marriage by contract (1928), Marry the 

poor girl (1928) i Married in Hollywood (1929). També, molts dels títols utilitzaven la 

paraula “nuvi”, “núvia”, “dona” i “marit”. 

 Normalment, en l’època del cinema mut, l’estructura d’una pel·lícula en la que 

el tema principal era el matrimoni començava presentant la parella d’enamorats, en la 

primera escena es casaven (o ja començava la pel·lícula presentant-los com a casats), es 

feia aparèixer un problema important, més tard el problema es complicava i finalment 

es resolia en un final feliç. El patró que se solia fer era el de: parella, situació, problema, 

resolució.  
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 Tant si el matrimoni era tractat amb humor com amb tristesa, era ben rebut per 

l’audiència d’aleshores. Si era explicat de manera còmica, els espectadors s’alliberaven 

rient dels seus propis problemes. En canvi, si era tractat de manera més dramàtica, els 

proporcionava un sentiment de què les coses podrien ser molt pitjor del que són. Aquest 

enfocament “bipolar” a la configuració bàsica (parella, casament, problemes) va ser un 

descobriment empresarial molt útil. Una vegada va quedar clar que els espectadors no 

tenien inconvenients en acceptar la idea de que els matrimonis podrien derivar 

problemes i que el romanç podria fallar, diverses pel·lícules van començar a mostrar el 

matrimoni com una decepció i sense el final feliç, sense ofendre a les parelles casades. 

Així doncs, a la pantalla, el matrimoni no tenia per què ser sagrat.  

 El matrimoni satiritzat tenia un gran atractiu per al públic. En particular, el 

productor i director de cinema Mack Sennett produïa comèdies que tractaven el 

matrimoni format per dues persones totalment incompatibles. Un exemple és el 

curtmetratge Mabel’s married life (Charles Chaplin, 1914) protagonitzat per l’actor 

Charles Chaplin i l’actriu Mabel Normand.  

 

Imatge 1: Escena de la pel·lícula Mabel’s married life
1
 

 La burla del matrimoni cada vegada era més corrent en les pel·lícules fent que 

els cineastes rodessin lliurement, sense preocupar-se de poder ofendre als espectadors. 

Moltes pel·lícules exposaven un conflicte típic d’aquell moment: l’home sortia a 

treballar i la dona es quedava sola a casa fent les tasques de la llar. A la nit, l’home 

arribava cansat, sense ganes de fer res, tot el contrari de la dona, que havia estat 

avorrida tot el dia a casa.  

                                                           
1
 Totes les imatges que apareixen al present treball, podran ser consultades a l’Annex. 
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 Fins i tot, el còmic actor i productor de cinema mut Harold Lloyd, va començar 

la seva pel·lícula Hot Water (Harold Lloyd, 1924) fent sàtira amb la cita “la vida 

matrimonial és com la caspa, cau pesadament sobre les espatlles, et donen un munt 

d’assessorament per millorar-la, però fins la data no s’ha trobat cura”.  

 No obstant això, en la dècada de 1920 també hi havia molts espectadors que 

creien cegament en el matrimoni, amants de les pel·lícules on domina la felicitat en la 

parella i malgrat poder tenir discussions i entrebancs, tiraven endavant.  

 Un exemple clar és Sunrise: A Song of Two Humans (F.W. Murnau, 1929). A 

l’inici del film, la dona del protagonista, sembla ser una molèstia per a ell. El seu marit 

no la valora i decideix abandonar-la per una noia sofisticada de ciutat. Però a mesura 

que avança el film, el protagonista s’adona que de qui realment està enamorat és de la 

seva dona i farà tot el possible per recuperar-la. Finalment, hi ha un happy end i el 

matrimoni segueix unit, més enamorat que mai.  

 Una mica més tard, a les acaballes de l’era del cinema mut i al començament del 

cinema sonor, el 1932, Hitchcock retrata la vida d’un jove matrimoni a la pel·lícula 

Rich and Strange (Alfred Hitchcock, 1932). Aquest matrimoni, viu en circumstàncies 

molt modestes a Londres. El marit se sent molt insatisfet amb la vida que porta, cada dia 

va a treballar descontent en metro ple de gom a gom. Ella, a diferència del seu marit, ja 

està satisfeta amb la vida tranquil·la que porta a casa fent les tasques de la llar. Aquesta 

situació porta a moltes discussions de parella fins que un dia reben la feliç notícia que 

són milionaris gràcies a que l’oncle del marit els hi ha donat tota la seva fortuna. 

Aquesta circumstància, reflexa allò que molts dels espectadors desitjarien: deixar-ho tot 

i anar a viure noves aventures en llocs desconeguts. El matrimoni viu experiències molt 

diverses; noves emocions, noves amistats, robatoris, naufragis...  Finalment, però, la 

parella decideix tornar al seu petit apartament, disposats a viure la seva pròpia vida i 

lluitar per mantenir el seu matrimoni. No obstant això, la pel·lícula acaba amb una forta 

discussió dels dos, així és el matrimoni, però l’amor que senten fa que malgrat que hi 

hagin discrepàncies, aquest sigui consistent.  

 En general, les pel·lícules mudes que tractaven el matrimoni, havien estat un 

èxit. No obstant, en l’era del so el matrimoni comença a estar a tot arreu, en tot tipus de 
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gèneres cinematogràfics amb parelles mítiques com Nick i Nora Charles, Tarzan i Jane, 

Pierre i Marie Curie, Sr. i Sra. Bridge... 

 Les parelles són felices, infelices, d’edat avançada, joves, vampirs, comunistes, 

metges, advocats... Els matrimonis en el cinema estan formats per tot tipus de persones i 

es troben  a qualsevol gènere. Tal com explica Jeanine Basinger, s’ha de diferenciar, 

però, entre les pel·lícules a les que el tema principal és el matrimoni i les relacions de 

parella amb les que apareix el matrimoni però no és el tema primordial.  

 Dues pel·lícules guanyadores de l’Oscar de la dècada de 1930, Gone With the 

Wind (Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, 1939) i The Good Earth (Sidney 

Franklin, 1937) estan plenes de problemes matrimonials però no obstant, no estan 

considerades com a pel·lícules amb la temàtica de matrimoni.  Melanie i Ashley de 

Gone With the Wind estan dedicats l’un per l’altre però possiblement sense passió: es 

casen perquè és el que desitgen les seves famílies. Scarlett i Rhett es casen sense haver-

hi cap mena d’afecte mutu, simplement ella vol tenir seguretat econòmica i ell només 

vol aconseguir-la. No obstant això, el tema principal de la pel·lícula no és el matrimoni 

sinó la guerra de successió als Estats Units d’Amèrica i tot el que comporta, encara que 

intrínsecament tracti de persones casades. 

 

Imatge 2: Escena de la pel·lícula Gone With the Wind 

 Anys més tard apareix Two for the road (Stanley Donen, 1967), protagonitzada 

per Audrey Hepburn (Joana) i Albert Finney (Mark), una pel·lícula en què el matrimoni 

és en tota regla el tema principal.  

 Two for the road té una presentació cinematogràfica altament sofisticada. 

L’espectador pot veure, a partir de flashbacks desordenats, l’evolució de la parella al 

llarg del temps i els canvis que han patit . Les seves pertinences com els cotxes i la roba, 
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van millorant exageradament amb el pas del temps, però en contraposició, la seva 

relació personal es va deteriorant.  

 El film és un exemple actualitzat de la pel·lícula sobre matrimoni tradicional;  

segueix el patró clàssic de parella: situació, problema i resolució.  

 A l’inici del film, Joana i Mark es coneixen i s’enamoren. Al cap del temps, en 

Mark prospera econòmicament amb una molt bona feina i en el moment més àlgid de la 

seva carrera, la Joana es queda embarassada de la seva primera filla. En tot moment, el 

focus d’atenció d’en Mark està en la seva feina i no en la seva dona i filla. La Joana se 

sent sola i abandonada encara que no li falta res material gràcies al poder econòmic del 

seu marit.  Apareixen terceres persones però finalment la Joana i en Mark es 

reconcilien, donant una oportunitat al seu matrimoni i finalitzant la pel·lícula amb una 

discussió, tal  com comença.  

 Two for the road no té la necessitat de protegir la santedat del matrimoni, ja que 

abunden frases i retrets com “tu eres la que volies tenir un fill, no jo”, “vols el divorci?”, 

“tu no em dónes tot el que necessito”, “hi va haver un temps que eres feliç de viatjar 

amb mi” “ja fa molt temps que el sexe entre nosaltres ja no és divertit, és una 

obligació”.  

 Aquesta pel·lícula va tenir molt bona acceptació per l’audiència. En aquest 

moment, l’audiència era més partidària de veure a la pantalla parelles amb diferències i 

problemes (encara que acabessin en final feliç) que veure escenes plenes d’amor i 

promeses. 

 

Imatge 3: Escena de la pel·lícula Two for the road 
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 Així doncs, el divorci en el cinema establia apostes molt altes. Els espectadors 

sentien un alliberament temporal, una oportunitat de sentir que els problemes en el 

matrimoni són comuns. 

 No obstant això, diverses pel·lícules americanes, mai van donar suport al 

divorci. El 13 de juny de 1934 va aparèixer el Codi de Producció cinematogràfica (del 

1930 al 1968), conegut també com a Codi Hays, que precisava quin contingut era 

acceptable i quin no per a les pel·lícules produïdes als Estats Units. La santedat de la 

institució del matrimoni i la llar eren continguts acceptats, mentre que el divorci, el 

tràfic il·legal de drogues, la perversió sexual, l’ús d’armes de foc, el mestissatge, entre 

d’altres no ho eren. Molts directors astuts mostraven el matrimoni com trist i condemnat 

al fracàs però capaç de renéixer per, evidentment, respectar la santedat de la institució 

del matrimoni.  

 Moltes pel·lícules del llarg de la història del cinema, han retractat diversos 

problemes que han amenaçat la felicitat conjugal  i han propiciat el divorci com la falta 

de diners, la infidelitat, la família (discrepàncies amb els sogres, fills...), la 

incompatibilitat, la manca de comunicació, diferències entre classes socials, l’addicció i 

les mentides.   

 En les pel·lícules fetes sobre el matrimoni durant la Segona Guerra Mundial 

seguien havent-hi problemes conjugals. La gran diferència era que el marit 

probablement estava  a l’estranger i el principal problema era causat directament per 

una força externa fortament presentada, la guerra, que era en si mateixa una crisi més 

gran, més important que petites discussions de parella. La situació nacional (guerra) 

superava els problemes personals que una parella pogués tenir.  

 A la dècada del 1940 i 1950, el codi del matrimoni americà adequat era el de 

mantenir secrets i fingir que les coses anaven bé. Més tard, per la dècada de 1960 el fet 

de guardar secrets s’estava tornant cada cop menys necessari. Hi va haver una nova 

actitud cap al divorci i la fidelitat en el matrimoni. Les parelles van començar a viure 

juntes sense estar casats i ja no es sentien amb l’obligació de tenir fills.  

 No obstant això, en la dècada del 1970, les pel·lícules sobre matrimonis eren 

pràcticament inexistents. Per una banda, les audiències cinematogràfiques adolescents i 

joves estaven creixent i presumiblement era el mercat menys visible per una història 
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sobre la vida matrimonial. D’altra banda, es tractava d’una dècada on abundaven 

cineastes joves que havien estat entrenats en escoles de cinema. Ells portaven noves 

idees, nous estils, noves actituds i nous problemes a plantejar.  

 Durant la dècada de 1980, però,  va començar a reaparèixer un cert interès per 

pel·lícules sobre el matrimoni en forma de comèdia romàntica. Diversos exemples són: 

The four seasons (Alan Alda, 1981), Irreconcilables Differences (Charles Syer, 1984), 

Ruthless People (Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, 1986), She’s having a 

baby (John Hughes, 1988) entre d’altres. 

 En els 1990 seguien tenint força les comèdies romàntiques com Betsy’s Wedding 

(Alan Alda, 1990),  So I Married an Axe Murried (Thomas Schlamme, 1993), Four 

Weddings and a Funeral (Mike Newell, 1994), My Best Friend’s Wedding (P.J. Hogan, 

1997), Honeymoon in Vegas (Andrew Bergman, 1998) i Runaway Bride (Garry 

Marshall, 1999).   

 No obstant això, també van aparèixer films on destacaven els embolics. 

Pel·lícules sobre crims on el marit era acusat de matar a la seva pròpia esposa com 

Reversal of Fortune (Barbet Schroeder, 1990), A Shock to the System (Jan Egleson, 

1990) i Perfect Murder (Andrew Davis, 1998). O films on la dona tenia problemes 

seriosos amb l’alcohol com When a Man Loves a Woman (Luis Mandoki, 1994) i  com 

a Fargo (Joel Coen, 1996) on el marit és capaç  de fingir un segrest a la seva dona per 

tal de cobrar molts diners. 

 

Imatge 4: Escena de la pel·lícula When a Man Loves a Woman 

 A la dècada dels 2000 van aparèixer moltes pel·lícules independents que 

tractaven el matrimoni donant-li una credibilitat intel·lectual,  segell literari o una 

rellevància social com les pel·lícules Revolutionary Road (Sam Mendes, 2008) i Blue 

Valentine (Derek Cianfrance, 2010) on el matrimoni es converteix en un tema de gran 
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dramatisme. De sobte, el matrimoni esdevé l’equivalent a la pobresa aclaparadora 

durant la depressió o l’addicció a les drogues en la dècada de 1950. 

 

Imatge 5: Escena de la pel·lícula Blue Valentine 

 

 

1.2.2 Les relacions de parella al cinema. Referents directes 

 Com hem vist en el punt anterior, el matrimoni és un tema molt recorrent en el 

cinema. Hem escollit els següents títols en funció de les pel·lícules que pensem que 

s’adeqüen més a la temàtica del nostre curtmetratge. 

MADAME DE… 

Títol original Madame de… 

Director Max Ophüls 

Any 1953 

Duració 102 minuts 

País França 

Guió Max Ophüls, Marcel Achard, 

Annette Wademant 

Música George Van Parys, Oscar Strauss 

Repartiment Danielle Darrieux, Charles 

Boyerm Vittorio De Sica… 

Gènere Drama romàntic 

Taula 1: Fitxa tècnica de Madame de... 

 

 

Imatge 6: Cartell de la pel·lícula Madame 

de… 
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Sinopsi: 

 Una comtessa viu còmodament en una mansió amb el seu poderós marit. En 

l’inici del film veiem com ella ha de vendre algunes de les seves pertinences per a 

saldar uns deutes i, després de dubtar-ho molt, decideix vendre les arracades de 

diamants que el seu marit li va regalar fa anys. Aquest ja és un gest prou simbòlic, 

doncs no tenen cap valor sentimental per a ella. Al llarg de la pel·lícula va trobant-se 

primer per casualitat, a un italià que esdevé el seu amant i que li regala les mateixes 

arracades, aquesta vegada carregades de valor sentimental. No obstant, la pel·lícula està 

ambientada en el segle XIX i la possibilitat que ella pugui deixar al seu marit poderós 

per un altre home és remota.  

Semblances amb el nostre curt:  

 El film no és tant una referència per l’argument, doncs tot i tractar el tema de 

l’amor i el matrimoni, en aquest cas tots dos conceptes estan enfrontats, doncs en el 

matrimoni no hi ha amor. L’època també és massa llunyana i, per tant, podem imaginar 

que potser es tracta d’un matrimoni concertat i/o marcat pel poder econòmic d’una 

societat massa influïda per les classes socials. Es tracta, més aviat d’un triangle amorós. 

 No obstant, resulta molt interessant com a referència els aspectes tècnics i 

simbòlics. Els plans són força llargs i pausats, l’ús de tràvelings i el simbolisme dels 

objectes (com el cas de les arracades). També aquí esdevé central la posada en escena, 

els diàlegs i l’actuació dels personatges. Cal destacar que la primera escena del film és 

força similar a l’inici del nostre en la posada en escena. Ella rebuscant entre les seves 

pertinences per saber què pot vendre. 
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WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? 

Títol original Who’s afraid of Virginia Woolf? 

Director Mike Nichols 

Any 1966 

Duració 129 minuts 

País Estats Units 

Guió Ernest Lehman 

Música Alex North 

Repartiment Elizabeth Taylor, Richard Burton, 

Sandy Dennis 

Gènere Drama.  

Taula 2: Fitxa tècnica de Who is afraid of Virgina Woolf? 

Sinopsi: 

 La pel·lícula, basada en una obra de teatre, es centra en una nit en la que el 

matrimoni George i Martha conviden a casa seva a un jove professor, company de 

George, i a la seva dona. Durant aquesta nit, el matrimoni protagonista esclata en 

discussions plenes de retrets, burles i odi enfront els seus convidats. 

Semblances amb el nostre curt:  

 Així com els nostres protagonistes, George i Martha són un matrimoni madur, 

una mica més joves que els nostres, del voltant de 50 anys. No obstant, en una sola nit, 

resulta evident el recorregut de la parella i el desgast al que ha arribat. A diferència del 

nostre curtmetratge aquest recorregut es fa evident a través dels diàlegs que mantenen 

els protagonistes i, no a través de flashbacks com en el nostre cas. En aquest film el pes 

del guió i dels diàlegs és molt més important que en el nostre, que parteix d’un punt de 

vista i dels records de la protagonista. 

 Per altra banda, cal destacar els diàlegs en les discussions, la forma en que els 

protagonistes d’aquest film es volen fer mal l’un a l’altre. En aquest aspecte recorda al 

film comentat anteriorment: Revolutionary Road. La parella ha arribat un punt de 

rancúnia que només els hi queda atacar-se l’un a l’altre amb una insensibilitat brutal que 

ens fa pensar que no queda gens d’amor o que aquest s’ha convertit en odi. Això ens 

serveix d’inspiració en una escena en concret, en el flashback on els nostres 

protagonistes exploten i els retrets i la ràbia adquireixen un gran pes emocional. Tal  

Imatge 7: Cartell de la pel·lícula 

Who’s afraid of Virgina Woolf? 
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com passa en el film, aquesta ràbia sembla voler dir que ja no hi ha amor però en realitat 

el que succeeix és que els personatges paguen les seves frustracions l’un amb l’altre. 

Cal dir, que tot plegat resulta molt més exagerat que el nostre curtmetratge, no només 

les discussions sinó també els perfils dels personatges que, tot i que ens poden recordar 

als nostres, el seu caràcter és més exagerat. En aquest cas ella és la sociable i 

extravertida i ell qui sembla viure a la seva ombra i sota les seves expectatives. No 

obstant, en el nostre cas seria a la inversa i d’una manera molt més subtil.      

 SECRETOS DE UN MATRIMONIO 

 

Taula 3: Fitxa tècnica de Secretos de un matrimonio 

Sinopsi:  

 La història retrata el matrimoni de Johan i Marianne, que després de diversos 

problemes acaben divorciant-se.  

 El film de Bergman comença amb el matrimoni protagonista, Johan i Marianne, 

que estan sopant a casa seva amb els seus millors amics Peter i Katerine (casats des de 

fa més de quinze anys). La seqüència comença parlant de la felicitat plena del Johan i la 

Marianne, ells expliquen com s’entenen de bé, la complicitat i comprensió que senten i 

que l’engany mai ha estat ni estarà present en la relació. Sembla un matrimoni modèlic, 

a envejar i que no els hi falta absolutament res. No obstant, en Peter i la Catarina 

comencen a discutir, no poden amagar més l’odi que senten l’un per l’altre i treuen 

draps bruts explicant vivències íntimes desagradables. La Marianne no vol afrontar el 

problema i fa veure que no succeeix res, igual que fa en el seu matrimoni (l’espectador 

Títol original Scener ur ett äktenskap 

Director Ingmar Bergman 

Any 1973 

Duració 168 minuts 

País Suècia 

Guió Ingmar Bergman  

Música No en té 

Repartiment Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi 

Andersson, Jan Malmsjö, Annita 

Wall 

Gènere Drama. Drama psicològic.  

Imatge 8: Cartell de la pel·lícula 

Secretos de un matrimonio 
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ho veurà més endavant). Finalment, els dos convidats decideixen divorciar-se i marxen 

molt enfadats.  

Semblances amb el nostre curt:  

 En realitat però, el matrimoni de la Marianne i del Johan tampoc no és feliç, tot 

és una aparença i un engany, ja no hi ha cap emoció en la relació, tot s’ha convertit en 

una rutina. La Marianne, igual que la Diana, fa temps que no acaba de ser feliç amb el 

seu marit, però la por a la soledat i als canvis, fa que camufli la realitat  i no s’atreveixi 

a fer un pas tant important. De fet, és el seu marit Johan qui decideix prendre la decisió 

de posar fi a la relació i ella, malgrat la seva infelicitat, no pot suportar el dolor que li 

causa aquesta determinació. Al final del film, però, tot i encara sentir un gran respecte i 

amor per a ell, s’adona que era el millor pels dos, el seu matrimoni ja feia anys que 

estava enterrat. Els dos comencen una nova vida amb una nova parella. 

THE BRIDGES OF MADISON 

Títol original The Bridges Of Madison 

Director Clint Eastwood 

Any 1995 

Duració 135 minuts 

País Estats Units 

Guió Richard LaGravenese 

Música Lennie Niehaus 

Repartiment Meryl Streep, Clint Eastwood, 

Annie Corley 

Gènere Drama romàntic 

Taula 4: Fitxa tècnica de The bridges of Madison 

Sinopsi: 

 Los Puentes de Madison és una història d’amor o, segons com s’interpreti, dues 

històries d’amor, una més convencional i l’altre més passional.  

 El film narra la història de Francesca (Meryl Streep), una mestressa de casa de 

mitjana edat (al voltant dels 50) que viu una vida força convencional i tranquil·la, en 

una granja amb el seu marit i els seus dos fills. La seva rutina és alterada quan la seva 

família marxa uns dies i coneix a Robert (Clint Eastwood). Ell és un fotògraf de la 

famosa revista National Geographic i ràpidament s’enamoren, vivint uns dies de passió 

Imatge 9: Cartell de la pel·lícula 

The Bridges of Madison County 
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com si res més existís, fins al punt de que Francesca es planteja deixar a la seva família 

per ell però finalment no ho fa. 

Semblances amb el nostre curt:  

 La pel·lícula és una referència no tant per la història d’amor passional, sinó per 

la història del matrimoni i, també, per com està explicada: es tracta d’un flashback que 

s’explica a través d’una carta.   

 Tal  com succeeix en la nostra història, aquí Francesca no deixa el seu marit 

(final que potser decep a molts), potser per por a perdre tot el que ha construït, potser 

per por a perdre aquests dies d’amor inesperat, tant reals i tan apassionats que poden 

desaparèixer en la rutina d’un matrimoni. Però també, potser perquè malgrat ha viscut 

una història d’amor amb Robert, ella també s’estima al seu marit. No volem interpretar 

d’una sola manera aquest film, doncs les persones són complexes i no acostumem a 

prendre una decisió com aquesta en base a una sola raó, de la mateixa manera que 

tampoc ho fan els nostres personatges. 

SARABAND 

 

Taula 5: Fitxa tècnica de Saraband 

Sinopsi: 

 És la continuació del film de Bergman Secretos de un matrimonio.  Malgrat estar 

molts anys casats, compartint moments i convivint junts, en Johann i la Marianne, 

després del seu divorci,  han estat uns trenta anys sense saber res d’un de l’altre. La 

Títol original Saraband 

Director Ingmar Bergman 

Any 2003 

Duració 107 minuts 

País Suècia 

Guió Ingmar Bergman  

Música Johann Sebastian Bach, Johannes 

Brahms 

Repartiment Liv Ullmann, Erland Josephson, 

Börje Ahlstedt, Julia Dufvenius 

Gènere Drama. Drama psicològic.  
Imatge 10: Cartell de la pel·lícula 

Saraband 
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Marianne, de cop, sent una enorme necessitat d’anar a visitar-lo a la seva casa 

d’estiueig.  

Semblances amb el nostre curt:  

 Una gran semblança amb el nostre curt és la manera de tractar els records dels 

moments que han viscut junts. Tot i no fer-ho en forma de flashback, el ex matrimoni, a 

través de converses,  recorda amb detall moltes experiències quotidianes, moltes de 

bones (com les cartes d’amor que ell li escrivia) però també moltes de dolentes (com la 

infidelitat d’ell a ella).     

 Tot i que en Johann i la Marianne hagin estat separats i desconnectats l’un de 

l’altre tant de temps, al veure’s és inevitable tornar a sentir la connexió del principi de la 

relació.  

REVOLUTIONARY ROAD  

Títol 

original 

Revolutionary Road 

Director Sam Mendes 

Any 2008 

Duració 119 minuts 

País Estats Units 

Guió Justin Haythe 

Música Thomas Newman 

Repartiment Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, 

Kathy Bates, Michael Shannon, 

Kathryn Hahn, David Harbour, Dylan 

Baker, Richard Easton, Zoe Kazan, 

Jay O. Sanders, Max Casella, Ty 

Simpkins 

Gènere Drama. Drama romàntic 

Taula 6: Fitxa tècnica de Revolutionary Road 

Sinopsi:  

 Un home i una dona (Frank i April) es coneixen en una festa i s’enamoren. Són 

una parella que es veuen molt diferents a les altres, ells es senten especials. Es casen i 

Imatge 11: Cartell de la pel·lícula 

Revolutionary Road 



 21 

tenen dos fills però tot i això no viuen una vida feliç a causa de discussions, el treball i 

fins i tot infidelitats. A mesura que la relació va avançant la protagonista se n’adonarà 

que l’amor s’ha acabat i voldrà posar punt i final al seu matrimoni. 

Semblances amb el nostre curt: 

 La pel·lícula fa ús dels flashbacks temporals per explicar diverses situacions 

com, per exemple, com es van conèixer els protagonistes. Al nostre curt també els 

utilitzem per a explicar fets concrets tot i que no mostrarem justament aquest ja que el 

considerem poc original. 

 La protagonista de la pel·lícula April, és una actriu frustrada, mentre que la del 

nostre curt, en part, també és una dona frustrada ja que no va poder triomfar en l’art. Per 

la seva banda, els marits també són semblants ja que, Frank es troba estancat en el seu 

treball i no té massa aspiració, situació gairebé idèntica a la d’en Miguel. 

 Una de les inspiracions que ens dóna Revolutionary Road i la seva peculiar 

parella és sense cap mena de dubte, les discussions i baralles del matrimoni. Com els 

dos integrants del film es tiren coses a la cara i diuen coses que saben perfectament que 

poden fer molt de mal a l’ altre persona. Una de les escenes clau del nostre curt gira 

entorn a una discussió que patiran en Miguel i la Diana i que serà un clar punt d’inflexió 

en la seva relació. 

 A la pel·lícula alguns objectes com poden ser fotografies serveixen per introduir 

flashbacks, mètode també utilitzat al nostre curt, ja que trobem que és un recurs potent i 

clar per aconseguir el nostre objectiu. 

 April i Frank utilitzen la mirada còmplice per comunicar-se, de la mateixa 

manera que ho fan Miguel i Diana en la escena de la festa d’empresa d’en Miguel. Estan 

tan connectats que no els calen les paraules, amb la mirada ja saben el que es volen dir. 

En el cas del nostre curt, utilitzem la mirada entre el protagonistes per fer-li saber a en 

Miguel que la Diana vol marxar de la festa. 

 Per últim, April ha deixat d’estimar al seu marit. Fa temps que ja han perdut la 

màgia i que ella no sent absolutament res per ell, ja no és feliç al seu costat. April té una 

personalitat forta i valenta i s’atreveix a dir-li a la cara al seu marit. Pel contrari, tot i 

que la nostra protagonista es troba en una situació semblant (encara que Diana si que 

encara estima a Miguel), no acaba trobant el valor necessari per fer-ho. Fa anys que han 

perdut l’amor i la felicitat que un dia els va caracteritzar, l’únic que pot fer Diana, en 
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comptes de dir-li en persona, és escriure una carta en data del seu aniversari de noses. I 

ja porta 5 cartes... 

ANOTHER YEAR 

Títol original Another Year 

Director Mike Leigh 

Any 2010 

Duració 129 minuts 

País Regne Unit 

Guió Mike Leigh 

Música Gary Yershon 

Repartiment Jim Broadbent, Lesley Manville, 

Ruth Sheen 

Gènere Drama. Comèdia dramàtica 

Taula 7: Fitxa tècnica de Another year 

Sinopsi:  

 Dividida en quatre actes: primavera, estiu, tardor i hivern, “Another Year” 

retrata un any de la vida d’en Tom i la Gerry (65 i 64 anys). Un any ple d’esperances, 

alegries, companyerisme i de naixements però també de preocupacions, rutina, soledat, 

desesperació i mort. Tot i així la unió de tots dos és tan sòlida que res els podrà separar.  

Semblances amb el nostre curt:  

 Amb cada estació de l’any veiem un canvi, no només d’escenari sinó també en 

els personatges.  

 Com per exemple amb Mary, la companya de feina de Gerry. Al principi del 

film comença sent una persona positiva, que malgrat els seus enganys amorosos i la 

seva soledat pensa, o vol pensar, que és afortunada de poder ser una dona independent, 

amb una feina que més o menys li agrada, tenir una casa amb jardí i un cercle 

d’amistats. A mesura que avança el film, però, l’espectador pot veure que, tot i que 

Mary no se n’adona,  les persones que ella considera els seus amics, senten una certa 

pena i incomprensió per ella. Utilitza l’alcohol com a via d’escapament, intenta ser 

afectuosa i amable amb tothom, però tot això no és suficient per tapar la seva 

Imatge 12: Cartell de la pel·lícula 

Another Year 



 23 

insatisfacció personal, la decepció respecte la seva vida, la tristesa del pas del temps i la 

infelicitat de tenir una vida que no desitja. Una vida que cada any s’escapa, es debilita.  

 No obstant, aquesta evolució no s’aprecia en la vida d’en Tom i la Gerry. 

Malgrat poder tenir alts i baixos, suportar la mort d’un ésser estimat o patir rutines 

laborals i de parella considerables, aquesta parella segueix compartint passió l’un per 

l’altre, s’escolten, s’aconsellen i encara s’estimen, com seria el cas d’en Miguel i la 

Diana que tot i que ella creu que la rutina de parella ha fos la màgia al final s’adona que 

encara sent alguna cosa per a ell.  

 El film comença amb una escena d’una pacient parlant amb una metgessa 

companya de Gerry. Des de l’inici la metgessa ja percep que la pacient té un problema 

no de salut sinó amb la seva vida. Els silencis i la desviació de la veritat en els diàlegs fa 

que l’espectador es fixi amb la gesticulació dels personatges. Més amb el que no es diu 

que amb els que es diu.  

 Aquesta escena, doncs, ja ens mostra que moltes vegades no s’expressa amb 

paraules el que realment se sent, per por al que pugui passar.  Una semblança amb el 

temor que sent la Diana en donar les cartes on expressa els seus sentiments i els dubtes 

que sent amb en Miguel. 

 Òbviament, la vida d’en Tom i la Gerry ja no és com la de l’inici de la seva 

relació, ara només es basa en cuidar l’hort i de tant en tant fer algun dinar amb els amics 

o familiars, però ells estan satisfets amb la vida que porten, un al costat de l’altre. 

El film no pretén sorprendre ni tenir un final inesperat. La Mary segueix sense trobar 

l’amor i en Tom i la Gerry segueixen feliços com a l’inici.  

 Another year el que pretén és fer una radiografia de la vida amb les seves 

decepcions i rutines i amb els seus encants i moments de plena felicitat, com a La última 

carta. El final no pretén ser inesperat ni ensenyar l’excepció, sinó mostrar que els 

moments bons de la vida poden tenir més pes que els dolents, mostrar un any més.  
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UNA HORA I MITJA TARD (obra de teatre) 

 

Taula 8: Fitxa tècnica de 1hora y ½ de retraso 

Sinopsi:  

 La Laura i en Martín porten trenta anys casats. Quan estan a punt de sortir de 

casa per anar a un important sopar, la Laura decideix establir una seria (i llarga) 

conversa amb en Martín reflexionant sobre aquests 30 anys de vida en comú.  

Semblances amb el nostre curt:  

 Els temes que la protagonista de l’obra, la Laura, planteja a la conversa que 

manté amb el seu marit són molt semblants als que Diana li escriu a la carta al Miguel o 

l’espectador pot veure en flashbacks.  Igual que la Diana, porta temps sense sentir-se 

plenament satisfeta amb la seva vida matrimonial.  Se sent gran, ja no se sent atractiva i 

fa molts anys que ja no té vida sexual amb en Martín. En la conversa que té amb el seu 

marit li planteja el divorci, que cadascú faci una vida independent. No obstant, al cap de 

poca estona s’adona que  això no és el que ella vol de veritat, que malgrat el desgast de 

parella, ella se’l segueix estimant.  

 

Títol 

original 

Una hora y media de retraso 

Director Rafael Calatayud 

Any 2012 

Duració 90 minuts 

País Espanya 

Guió Sibleyras & Jean Dell 

Música Thomas Newman 

Repartiment Rafael Calatayud i Victoria Salvador 

Gènere Comèdia romàntica Imatge 13: Cartell de la obra Una 

hora i mitja tard 
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LE WEEK-END 

Títol original Le week-end 

Director Roger Michell 

Any 2013 

Duració 93 minuts 

País Regne Unit 

Guió Hanif Kureishi 

 

Música Jeremy Sams 

Repartiment Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff 

Goldblum, Olly Alexander, Judith 

Davis, Xavier De Guillebon 

Gènere Drama. Drama romàntic.  

Taula 9: Fitxa tècnica de Le Week-end 

 Sinopsi: 

 Una parella britànica, en Nick i la Meg, tornen a París molts anys desprès de la 

seva lluna de mel en motiu del seu aniversari de casament i per ressuscitar la passió 

perduda durant aquestes tres dècades de convivència.  

Semblances amb el nostre curt:  

 Le Week-end, al igual que La última carta mostra una relació de parella en la 

que la rutina i el pas del temps han creat ressentiments, paraules que mai s’han 

pronunciat, discussions sense motiu, manca de romanticisme i una certa desmotivació 

en la parella, sobretot per part de la Meg. Els protagonistes de la pel·lícula, doncs, tenen 

una clara similitud amb la Diana i en Miguel. 

 Per una banda, la Meg, al igual que la Diana, senten un desgast pels seus trenta 

anys de casades i consideren que ja no queda res més nou per fer amb ells:  fa anys que 

senten que el seus matrimonis ja els hi ha arribat la data de caducitat. Se senten 

avorrides, insatisfetes i tenen ganes d’experimentar noves vivències. No obstant, el 

respecte que senten per a ells i la por a la soledat, no els hi ha permès encara decidir 

emprendre un viatge soles.  

Imatge 14: Cartell de la pel·lícula 

Le Week-end 
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 En canvi, en Nick i en Miguel, creuen amb l’amor únic i verdader i això els hi ha 

fet que encara no s’hagin plantejat mai com seria el món sense la seva esposa ni són 

capaços de veure el sofriment que elles pateixen. 

 Tants anys de convivència amb la mateixa persona, ha fet que petits detalls que 

al principi de la relació Meg no apreciava o fins i tot li podien semblar tendres, ara li 

irritin. Com per exemple, el petit soroll que fa Nick mentre menja o que ell l’agafi pel 

carrer mentre passegen. En Nick, però, encara sent una forta passió per la Meg, la troba 

molt atractiva i sensual. No obstant, a la Meg a vegades li molesten els seus petons i 

carícies.  

 Independentment de tot això, durant el film també s’aprecien moments on en 

Nick i la Meg tenen una gran complicitat, s’entenen amb gesticulacions i passen 

moments ens que no poden parar de riure.  Gràcies a aquests moments la Meg, veu 

clar, com segurament la Diana, que els moments bons viscuts amb en Nick tenen molta 

més força que els dolents i que encara li queden moltes noves vivències per viure 

feliçment amb ell, al seu costat. 

 

1.3 Narrativa i format: el curtmetratge i el tractament de la memòria 

personal 

1.3.1 El curtmetratge  

 En primer lloc, cal definir el que s’entén per curtmetratge i allò que el 

caracteritza. Un curtmetratge és una peça audiovisual de curta durada en la que es pot 

tractar, absolutament, qualsevol tipus de gènere igual que es fa en els llargmetratges. La 

idea que es plasmarà en el curtmetratge no té restriccions, tot i que generalment, la clau 

i allò que pot resultar més efectiu, és una idea senzilla i no massa embolicada, ja que el 

format curtmetratge serà el més adient per a desenvolupar-la. Posteriorment, per a la 

realització s’inclouen els mateixos passos que a la d’un llargmetratge. És a dir, la fase 

de pre-producció, la fase de producció i rodatge, i posteriorment, la fase de 

postproducció. 

 Si busquem la definició d’un entès, com ara Kim Adelman en llibre Cómo se 

hace un cortometraje, diu que la millor manera de definir un curtmetratge és pel temps 

de duració i que “En la práctica cualquier película de más de treinta minutos se 
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considera muy larga. El lema es que para los festivales, la exhibición online o la 

posible distribución teatral, cuanto más corta mejor”. (ADELMAN, 2005:30).  

L’autor Àngel Comas, a Vint anys d’història del cinema a Catalunya (1990-2009), 

sobre la durada del curtmetratge diu:  

 “La reglamentació oficial de l’ICAA  la situa en menys de 60 minuts, encara 

que a la pràctica no s’apliqui i sigui més curta, però en un curt hi tenen cabuda els 

mateixos gèneres, estils o tendències dels llargs, i es pot fer des del millor al pitjor 

cinema, des del més comercial a l’experimental”(...).(COMAS, 2010:65). 

 També afirma que els curts tenen poca sortida a Espanya en comparació amb 

altres països en els que autors consagrats alternen els llargs amb els curts, o depenent 

del producte, el fan directament per a curtmetratge perquè és el format ideal per aquella 

història. Pel contrari, referint-se a Catalunya i Espanya, “Aquí resulta molt difícil que es 

faci perquè, malgrat que alguns realitzadors de llargs ho hagin fet alguna vegada, no 

tenen cap sortida per amortitzar-los. Produir un curtmetratge és anar a la ruïna 

segura.” (COMAS, 2010:65). 

 Arribats a aquest punt, per què és necessari, en el nostre cas, la realització d’un 

curtmetratge? Tal com diu Antonio Dyaz a Cine independiente. Manual de instruccions 

(DYAZ, 2008:78,79), els curtmetratges: 

 “Son indispensables. El corto sirve para aprender a hacer cine... lo que no es 

poco. Quien se lanza a la aventura del largometraje sin haberse enfrentado a un 

rodaje, aunque sea de corta duración, está abocado al fracaso. (…)Un cortometraje 

sirve, sobre todo, para demostrar al mundo que quien lo ha llevado a cabo será capaz 

de acometer empresas mayores. Los problemas son muy parecidos a los que se 

plantean en un largometraje, básicamente cambia el número de cifras de cada número 

o partida presupuestaria”. (Dyaz, 2008:78, 79). 

 El curtmetratge és una peça audiovisual que, en paraules d’Àngel Comas, “quan 

el gran públic, per casualitat, veu un curtmetratge, descobreix un tipus de cinema que 

mai s’havia imaginat que existís i es pregunta el perquè no el pot veure de forma 

regular” (Comas, 2010:65).  

 Tal com detallarem a l’apartat: 2.2 Anàlisi del mercat de curtmetratges a 

Espanya, l’exhibició d’aquest producte audiovisual està molt més limitada que la dels 
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llargmetratges. Aquest fet provoca que, generalment, els curtmetratges no siguin 

consumits amb freqüència per la majoria d’espectadors, però trobem un nínxol específic 

a festivals, programes televisius i, especialment a Internet. Internet, tal com veurem en 

l’apartat: 2.2.2 Programació de Curtmetratges a sales i altres possibilitats d’exhibició, 

és una eina clau per a aconseguir visibilitat i difusió i, d’aquesta manera, arribar al gran 

públic a través de serveis i plataformes gratuïtes com Youtube o Vimeo. 

 El que cal destacar, és que un curtmetratge, per a que tingui opcions de triomfar 

i donar visibilitat al seu autor en un entorn tan complex, ha de ser una peça única i 

especial, aportant quelcom diferenciador d’altres peces ja fetes. Aconseguir això serà 

vital per a poder assolir la fita proposada amb el curtmetratge. La clau per a aconseguir 

aquesta fita és, sense cap mena de dubte, l’estructura del curt. El curtmetratge ha de 

tenir una bona estructura, ja que serà el recorregut que farà l’espectador pel problema i 

situació presentada. 

 Antonio Oria a Para crear un cortometraje: saber pensar, poder rodar, sobre 

l’estructura d’un curtmetratge comenta que: 

 “Un corto es un problema. Pretende enganchar las capacidades intelectuales de 

quien lo vea. Tú le planteas un problema a tu espectador y le das una serie de pistas. 

Después, le vas empujando hacia la salida. […] Luego, le engañas. Y, al final le das 

una solución que le agite y le descoloque. Pero a la vez […] que le haga sentirse más 

grande. […] Tienes que jugar con él […], tienes que anticipar sus reacciones, prever lo 

que va a pensar, a concluir y a sentir”. (Oria, 2010:58). 

El mateix autor recomana realitzar una bona estructura en tres passos:  

 “Primer paso: Comenzar imaginando el final. Un final sorprendente, que 

suceda en tu mundo narrativo, en el de las emociones, un final climático, original y 

verosímil. Segundo paso: Calcula la información que tienes que ocultar al espectador 

hasta el final [...] para que no sea predecible. Tercer paso: asegúrate de que plantas 

las trazas para que el clímax sea necesario, es decir, para que la gente lo pueda 

postdecir”. (Oria, 2010:68). 

 Seguint amb el tema de l’estructura, tenim present que no es imprescindible 

realitzar l’estructura clàssica de tres actes (plantejament, nus i desenllaç), ja que en 

format curtmetratge d’aproximadament 10 minuts no té perquè ser necessària. En el 

nostre cas però, si que hem cregut necessària aquesta estructura en tres actes per a poder 
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desenvolupar tot allò que volíem. S’ha d’introduir un detonant (al principi) que generi 

un conflicte, cosa que despertarà l’interès en el públic, ja que aquest detonant donarà 

direccionalitat a la narració. Aquesta és una de les claus per a crear un bon curt. 

 

 En referència a la narrativa del curtmetratge, tal com succeeix al llargmetratge, 

podem diferenciar dos conceptes o components: en primer lloc, la historia presentada, 

que engloba elements com els personatges, les accions que passen, els esdeveniments... 

En segon lloc el discurs narratiu, és a dir, les eines narratives que utilitzem per a poder 

narrar la historia, com ara si segueix un ordre cronològic o no, el tipus de plans que 

s’utilitzaran, la escenografia, la il·luminació, els actors, moviments de càmera... 

 

1.3.2 La memòria com a format d’estructura narrativa a la representació 

audiovisual  

 La memòria forma part de l’estructura del nostre relat. La història s’explica 

mitjançant els records de la protagonista. Diana recorda tot el que ha viscut amb el seu 

marit intentant decidir si el deixarà o no. 

 Per a remetre’ns al passat fem ús del flashback, un dels recursos més utilitzats, 

tal com hem vist en el punt de referents cinematogràfics. Héctor J. Freire, autor de 

l’article El cine y la memòria, descriu de la següent manera aquest recurs: 

 “Flash-Back: Literalmente, “vuelta atrás”; también se denomina evocación, 

recuerdo. Forma narrativa que rompe la cronología del relato por intercalación de una 

escena que evoca aspectos del pasado; también fundido o encadenado que permite 

volver atrás y rememorar sucesos vividos.” (FREIRE, 2004:23) 

 A  La última carta, accedim a aquests flashbacks mitjançant el muntatge en tall. 

No obstant, aquestes escenes no estan ordenades cronològicament, doncs la memòria és 

més complexa i hi ha moltes qüestions que condicionen què recordem i què no 

recordem i que influeixen, també, la forma en que ho fem. No necessàriament ha de ser 

en ordre cronològic sinó que poden aparèixer altres nexes que connecten els diferents 

records que emmagatzemem.  

 Si bé podem fer l’esforç de recordar en ordre cronològic és inevitable fer un salt 

en el temps degut a una relació no temporal entre un record i un altre. Aquests nexes 

poden ser de caire més sentimental, emocional o per situacions. No només recordem el 
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que considerem més important, sinó que sovint relacionem els diferents records segons 

la forma en que ens afecten o ens fan sentir. 

 Si la nostre protagonista, Diana, recorda el primer aniversari de la parella en que 

li va regalar al seu marit un quadre que representa una escena del passat (anterior al 

propi flashback), té sentit que inevitablement recordi l’escena del quadre i, per tant, no 

segueixi un ordre cronològic. 

 Tal com hem pogut veure en els referents cinematogràfics, aquesta 

desconstrucció temporal del passat està present en diversos films, la majoria dels quals 

no els ordenen de forma cronològica (Olvídate de mi, Dos en la carretera, Irreversible 

o Blue Valentine). No obstant, sovint hi ha algun nexe que els connecta entre si, com en 

el nostre film, aquest nexe tant pot ser un objecte (el quadre de Diana), un so (en un dels 

flashbacks sona una música diegètica de fons que prové d’un bar i en el següent sona la 

mateixa música en la ràdio-despertador), per referència visual espacial (l’habitació on 

pinta Diana es transforma en el temps)... 

 Tal com explica Freire: “la memoria del pasado, la espera del futuro y la 

atención al presente ordenan la mayor parte de los ritus.” (Freire, 2004). L’exercici de 

recordar no només ajuda a construir el present sinó que, a més, ajuda a definir un 

possible futur. D’aquesta manera, Diana construeix el passat relacionant records, 

sobretot, de forma emocional i sentimental, en un present en el que res està clar per a 

poder decidir quin futur li pot esperar amb el seu marit.   
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1.3.3 La construcció de la memòria i del passat afectiu. Referents directes 

LAURA  

Títol 

original 

Laura 

Director Otto Preminger 

Any 1944 

Duració 88 minuts 

País Estats Units 

Guió Jay Dratler    

Samuel Hoffenstein    

Elizabeth Reinhardt    

Vera Caspary (novel·la)   
 

Música David Raksin  

Repartiment Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton 

Webb, Vincent Price, Judith Anderson 

Gènere Cinema negre, misteri, drama 

romàntic. 

Taula 10: Fitxa tècnica de Laura 

Sinopsi:  

 Mark McPherson (Dana Andrews), detectiu de la policia es troba investigant la 

mort de Laura Hunt (Gene Tierney). En el seu afany per descobrir qui és l’assassí, parla 

amb els coneguts de la víctima que declararan el que saben o volen dir en referència a 

Laura. Mitjançant els flashbacks que ens ofereixen els records dels seus coneguts, 

comencem a descobrir qui i com era Laura. Finalment però, tot canviarà quan 

descobrim que la dona assassinada no és Laura, sinó l’amant del seu promès, Shelby 

Carpenter (Vincent Price). 

Semblances amb el nostre curt: 

 De nou, en aquesta pel·lícula trobem que els flashbacks són introduïts mitjançant 

la veu en off i que aquesta romandrà des del present fins a que el flashback ja hagi 

començat. El mateix succeeix en el nostre curt, mitjançant la veu en off de Diana, la 

nostra protagonista. Per introduir aquests flashbacks, a Laura utilitzen recursos tècnics 

Imatge 15: Cartell de la 

pel·lícula Laura 
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que també utilitzem al nostre curt com, per exemple, la transició entre objectes que 

tenen relació (com poden ser de taula de restaurant a taula: objecte i espai, de cara a 

cara en un mateix tipus de pla...). Creiem que aquest recurs funciona molt bé 

especialment quan volem situar a l’espectador en el mateix espai. Un exemple molt clar 

d’això en el nostre curt, és quan volem que l’espectador s’adoni que la Diana es troba a 

la mateixa habitació que en el flashback anterior, i aquesta ha canviat totalment (abans 

era una habitació que ella utilitzava per al seu hobby, pintar). 

 Al curt, tal com es fa a la pel·lícula, enllacem diversos flashbacks seguits, sense 

haver de tornar al present entre flashback i flashback, per així donar més dinamisme a la 

historia i només tornar al present quan necessitem mostrar alguna cosa (sentiments o 

accions). 

 La darrera similitud entre Laura i el nostre curt és que no tots els flashbacks que 

apareixen tenen la mateixa duració. Hi ha flashbacks que realment són molt curts i que 

potser no expliquen res clau, però en el seu conjunt tenen lògica de ser. 

BRIEF ENCOUNTER 

Títol 

original 

Brief Encounter 

Director David Lean 

Any 1945 

Duració 85 minuts 

País Regne Unit 

Guió David Lean, Noël Coward, Anthony 

Havelock Allan 

Música Rachmaninov 

Repartiment Celia Johnson, Trevor Howard, 

Stanley Holloway… 

Gènere Drama. Drama romàntic. Melodrama 

Taula 11: Fitxa tècnica de Brief Encounter 

Sinopsi: 

 Laura Jesson és una dona casada i mare de dos fills. Té el que sembla ser una 

vida tranquil·la i feliç, però tot canvia quan coneix de manera casual al doctor Alec 

Imatge 16: Cartell de la pel·lícula 

Brief encounter 
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Harvey. La Laura torna del poble de fer la compra i es troba esperant al tren. Quan un 

dels trens passa, el vent que provoca fa que li entri alguna cosa al ull, entra al bar de la 

estació buscant ajuda i apareix el doctor Harvey, qui l’ajuda. A partir d’aquí la dona no 

se’l podrà treure del cap i començaran a veure’s periòdicament sense que el marit de la 

Laura, l’Albert Godby, en sàpiga res. Aquesta situació farà que la Laura no es trobi a 

gust amb ella mateixa i és gràcies a aquest sentiment que mitjançant flashbacks 

l’espectador coneixerà tota la historia i els sentiments de Laura respecte el doctor i el 

seu marit. Finalment però, tota història té un final i les infidelitats del doctor amb la 

seva dona i les de la Laura amb el seu marit acabaran quan el doctor ha de marxar a un 

altre país, fet que provocarà que desprès del parèntesi que han tingut els amants, tornin a 

reprendre les seves vides en la monotonia en què les van deixar. 

Semblances amb el nostre curt: 

 La historia completa la coneixem gràcies a la utilització de flashbacks a mode de 

record de la protagonista, la Laura, els va introduint mitjançant la veu en off, tal com fa 

la nostra protagonista, la Diana. Elles són els personatges principals i és a través del seu 

punt de vista que se’ns ofereix tot. Igual que en el nostre curt, el procés és simple, ens 

trobem en el present i veiem la Laura (sempre trista), la sentim pensar i ens va narrant 

els esdeveniments fins que ens fiquem de ple en el record concret. A mesura que avança 

la narració anem tenint moments en què retornem al present i veiem com la Laura va 

canviant d’escenari fins que finalment veiem un altre flashback a mode de pensament o 

record per a si mateixa. 

 Aquests flashbacks són, en realitat, una confessió que la Laura li voldria fer al 

seu marit però que no s’atreveix a fer (semblant a la carta que li vol donar la Diana a en 

Miguel). Durant la pel·lícula, la Laura interiorment li va fent preguntes retòriques al 

marit, com intentat trobar el motiu per haver perdut l’amor i la passió que van tenir un 

dia.  

 En les escenes del present en què la Laura i l’Albert comparteixen pla, podem 

observar clarament que hi ha un distanciament entre els dos, per exemple per la poca 

interacció que mostren quan els veiem assentats en el saló però d’una manera clara que 

els mostra en sofàs diferents i massa lluny l’un de l’altre. Aquesta separació física, a 

més, es veu augmentada pels plans contraplans d’un i altre, en que se’ls mostra en 

“mons” completament diferents (ell fent uns mots encreuats i ella pensativa i trista). 
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 A més, ho observem clarament en el moment en que veiem que dormen en llits 

separats (individuals), tal com fan la Diana i en Miguel. Això és un signe clar de que 

entre els dos s’ha perdut la màgia, l’amor que compartien a l’inici de la relació. 

 En els moments més emotius obtenim primers plans de la protagonista per a 

fixar-nos en les seves expressions i per endinsar-nos en els seus pensaments. Ella era 

una dona feliçment casada fins que en cert moment tot es va veure trastocat. La Laura 

dels flashbacks amb l’amant és feliç i poc té que veure amb la Laura del present, trista i 

apagada. 

LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN 

 

Taula 12: Fitxa tècnica de Letter from an unknown woman 

Sinopsi:  

 El que en el seu dia va ser un famós i reconegut pianista rep una carta d’una 

dona a la que no coneix o no recorda conèixer pel poc que va significar per a ell. La 

dona (Lisa), va compartir en el passat i, en vàries ocasions, una petita història d’amor 

que es va veure interrompuda perquè ell, Stefan Brand, va haver de marxar a Europa. 

Lisa que estava bojament enamorada d’aquest home des que de joveneta va ser el seu 

veí, li confessa en una carta pòstuma tot el que no es va atrevir a dir-li mai en persona.  

 

 

 

Títol 

original 

Letter from an unknown woman 

 Director Max Ophüls 

Any 1948 

Duració 86 minuts 

País Estats Units 

Guió Howard Koch 

Música Daniele Amfitheatorf 

Repartiment Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady 

Christians 

Gènere Drama romàntic. Melodrama Imatge 17: Cartell de la pel·lícula 

Letter from an unknown woman 
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Semblances amb el nostre curt:  

 La carta és escrita per la protagonista de la pel·lícula, la Lisa, qui reconeix a 

Stefan tot el que no va poder dir-li cara a cara en el passat i en els moments que van 

compartir. Per tant, la Lisa fa el mateix que vol fer la Diana en el nostre curt. 

 Mentre que Stefan Brand va llegint la carta, el que sona és la veu en off de la 

Lisa i a mesura que va avançant la veu en off ens anem endinsant en la seva memòria, 

en un record, tal com succeeix en la nostra historia.  

 Tant en el nostre curt com a Letter from an unknown woman, els flashbacks i la 

història sempre són narrats per la dona protagonista, per tant, tot (els records que són el 

fil conductor de la història) està enfocat des de la visió subjectiva de la dona. Així 

doncs, tant a la pel·lícula com en el nostre curt, el que s’ofereix a l’espectador és una 

visió del relat des del punt de vista de les dones. 

 Una altra semblança que podem trobar en aquesta pel·lícula i que també apareix 

en el nostre curt és el fet que no tota la història és un flashback sense interrupció, sinó 

que, en moments puntuals tornem al present per mostrar alguna cosa i després tornar a 

endinsar-nos en el record. 

 Per últim, els flashbacks que apareixen en la pel·lícula d’Ophüls representen 

diferents èpoques de la vida de la protagonista, per tant entre flashback i flashback 

trobem el·lipsis temporals igual que en el nostre curt. El tret diferenciador del nostre 

curt és que nosaltres al representar els pensaments i records i mostrar-los en flashbacks, 

no seguim la cronologia tal com fa el film citat. 
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RASHOMON 

 

Taula 13: Fitxa tècnica de Rashomon 

Sinopsi: 

 La història es situa al Japó del s.XII. Un llenyataire, un monjo i un pelegrí es 

refugien sota les portes del temple Rashomon esperant que acabí una tempesta. 

Comencen a parlar i el llenyataire i el monjo expliquen el judici en que han participat 

per la mort d’un home en el  bosc. 

Semblances amb el nostre curt: 

 Tal com succeeix en el nostre curtmetratge, en el film hi ha diferents línies 

temporals. Per una banda, el present en el que els tres homes discuteixen sobre el crim i 

el judici posterior. Al igual que el nostre relat, aquest s’explica gràcies a les narracions 

del passat (els flashbacks). Per altra banda, apareixen una sèrie de flashbacks que narren 

el que va succeir tres dies abans. 

 La diferència principal entre la forma en que Kurosawa tracta els flashbacks i la 

forma en què ho fem nosaltres, és que aquí apareixen diferents versions i punts de vista. 

En total són 5, i tots expliquen la seva versió en el judici: el llenyataire, el monjo (que 

només explica quan es va trobar a la víctima i a la seva dona en vida, abans que es 

cometés el crim), el lladre que sembla ser el principal sospitós, la dona i la pròpia 

Títol 

original 

Rashômon 

Director Akira Kurosawa 

Any 1950 

Duració 88 minuts 

País Japó 

Guió Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto 

Música Fumio Hayasaka 

Repartiment Toshirô Mifune, Machiko Kyô, 

Masayuki Mori, Takashi Shimura, 

Minoru Chiaki, Kichijirô Ueda 

Gènere Intriga, drama, crim, Japó feudal, 

samurais. 

Imatge 18: Cartell de la 

pel·lícula Rashomon 
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víctima (que es manifesta a través d’una mèdium). Les diferents versions es 

contradiuen, no sabem qui menteix i qui diu la veritat. 

 Per altra banda, aquí apareixen tres línies temporals: el present, el flashback del 

judici i les diferents versions del crim en forma de flashback que es troben dins del del 

judici. 

 A diferència del nostre curtmetratge, tot hi haver un cert desordre en els 

flashbacks (ja que cada versió comença en un temps concret i sovint no és en ordre 

temporal a la versió anterior), els diferents personatges sempre expliquen els fets 

cronològicament. Així, l’espectador entén cadascuna de les versions perfectament, tot i 

que no sap quina és certa i quina no.  

 L’ús del flashback a Rashomon, s’utilitza com a símbol de la veritat i la mentida, 

doncs el que primer pressuposem que és cert, després queda contradit per la versió d’un 

altre personatge. En el nostre curtmetratge només apareix la versió de Diana i no fem ús 

de diferents versions dels fets, de manera que, l’espectador no dubta de la credibilitat de 

la seva versió. 

DOS EN LA CARRETERA 

 

Taula 14: Fitxa tècnica de Two for the road 

 

Títol 

original 

Two for the Road 

Director Stanley Donen 

Any 1967 

Duració 111 minuts 

País Regne Unit 

Guió Frederic Raphael 

Música Henry Mancini 

Repartiment Audrey Hepburn, Albert Finney, 

Eleanor Bron, William Daniels, 

Gabrielle Middleton, Claude Dauphin, 

Nadia Gray, Georges Descrières... 

Gènere Comèdia, drama, comèdia romàntica, 

records.  

Imatge 19: Cartell de la pel·lícula 

Two for the road 
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Sinopsi: 

 A través dels records de viatges del matrimoni de Joanna (Audrey Hepburn) i 

Mark Wallace (Albert Finney), veurem l’evolució de la seva relació amb el pas dels 

anys. Gràcies a aquests records, sabrem com es va conèixer la parella i la seva manera 

de comportar-se l’un amb l’altre en els seus inicis i en l’actualitat. En el present la 

relació penja d’un fil, pel que plantegen la possibilitat de separar-se. 

Semblances amb el nostre curt:  

 Les similituds entre Two for the road i La última carta són moltes i variades. 

Two for the Road és com el llarg en el que es podria convertir La última carta si ens 

endinséssim més en els records de la nostra protagonista, la Diana. 

 En ambdues, el matrimoni protagonista té un tret característic que els distingeix 

de la resta: són un matrimoni, una parella real, que no són feliços. Si aquest matrimoni 

fos tot el contrari, és a dir, fossin feliços sempre, no donarien joc, no hi hauria res a 

explicar. És en la mostra de problemes on podem extraure els ingredients necessaris per  

aconseguir que bona part del públic es senti identificat amb la parella protagonista. 

 El silenci és clau en aquests matrimonis que semblen estar acabats, ja que, com 

diuen a Two for the Road, “¿Qué clase de personas pasan horas sin tener nada que 

decirse? Los matrimonios”. Aquesta situació de poca comunicació la podem trobar amb 

en Miguel i la Diana quan, per exemple, van pel carrer passejant i no es parlen o, quan 

en comptes de començar una discussió pel tema del tabac la Diana prefereix callar. 

 Quan Joanna i Mark estan acompanyats, per a que hi hagi conflicte, també és 

necessari que els seus acompanyants no siguin gaire “normals”. És el que podem 

extreure de les escenes en que estan amb la parella que té una filla i fan un viatge en 

cotxe. Si aquesta altre parella fos normal, l’escena no funcionaria. D’una manera 

similar, a quan en Miguel i la Diana tenen convidats de la feina de Miguel per a sopar, 

també és necessari que ells actuïn d’una manera no força normal, ja que entre tots 

pressionen a Diana per a que toqui l’ukelele davant de tots. 

 Tal com diu Stanley Donen als extres de Two for the Road, pel·lícula comentada 

per el director, cal que hi hagi varietat de situacions. No és viable fer situacions o 

flashbacks en que tot siguin records positius, ni tampoc justament el contrari. 

L’espectador necessita varietat. Pel que fa a la narració de la història, s’utilitzen els 

flashbacks, però aquests no estan ordenats de forma cronològica sinó que van saltant 
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endavant i enrere. Tot i que això pot semblar una mica caòtic ja hem explicat en 

paraules del director perquè es fa. A més, en el nostre curt el que volem és mostrar els 

pensaments i els records de la protagonista, la Diana, i el seu cervell no té perquè 

funcionar de manera cronològica, sinó que els records li poden venir barrejats i de 

diferents èpoques. 

 A l’hora de les transicions també trobem similituds entre les dues obres. A Two 

for the Road utilitzen objectes o situacions semblants per a passar de flashback a 

flashback com de vaixell a vaixell, de copa de vi a copa de vi, cotxe a cotxe, tractor... 

Aquest recurs també l’utilitzem a La última carta ja que trobem que és un tipus de 

recurs idoni per a realitzar una transició amb sentit i que lligui entre dos flashbacks 

diferents. 

 Una mostra visual de l’estat del seu matrimoni sense necessitat de explicar-ho en 

paraules, el podem trobar a l’escena de l’avió, en la que els dos protagonistes es troben 

asseguts a la mateixa filera de seients però entre ells dos els separa un seient desocupat. 

Bé, no desocupat del tot, el que els separa és la carpeta de treball de Mark, que és una 

clara mostra de que la seva feina ha estat un dels detonants del deteriorament de la 

relació. A La última carta trobem escenes similars, com el canvi de llit de matrimoni a 

dos llits individuals, o la transformació de l’habitació on ella practica la seva afició en 

un despatx posteriorment. 

 Mark i Joanna mostren una complicitat molt tendre en els records del passat, 

com per exemple, a l’escena en la que es troben a l’habitació de l’hotel i Joanna simula 

que dorm (en realitat amaga menjar sota el llit) i quan entra la dona de la neteja en Mark 

li demana silenci amb el dit. Quan la dona marxa els dos comencen a riure. O en una de 

les última escenes de la pel·lícula quan es troben a la festa del cap d’en Mark i Joanna 

vol marxar i ell l’entén i marxen.  Al nostre curt aquesta complicitat també es mostra i, 

de fet, en una escena molt similar. Diana i Miguel també es troben a la festa d’empresa 

del cap d’en Miguel i tenen un joc còmplice per a que arribat a cert punt, marxar de la 

festa els dos amb alguna excusa i anar a sopar a una pizzeria. 

 Respecte el caràcter dels personatges, també trobem un cert paral·lelisme. La 

Joanna i la Diana prefereixen estar a soles amb el seu marit, no són partidàries de 

multituds ni de festes, mentre que els homes són més aviat el contrari. 
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 També és necessari comentar certes situacions o accions clau per part dels 

personatges. La Joanna i en Mark tenen un lloc especial per a ells, i fan una promesa de 

tornar al cap de 10 anys a aquella platja. Els nostres protagonistes tenen el llac on, fins i 

tot, van a celebrar els aniversaris de noses. A una escena la Joanna i en Mark 

comparteixen un gelat, i més tard tenim una escena similar posterior a la que en Mark 

refusa fer-ho. Podríem trobar un paral·lelisme amb les escenes en que la Diana no dona 

(i posteriorment sí) la mà a en Miguel. 

 Per últim, caldria remarcar les diferencies i similituds entre la Diana i la Joanna. 

La Joanna va estar realment a punt de deixar a en Mark per en David. De fet, li és 

infidel i en Mark ho descobreix, fet que provoca que estiguin a punt de separar-se. La 

Joanna però, acaba tornant amb en Mark i anys desprès en una conversa amb en Mark 

comenten aquesta situació i diuen que es penedeixen de no haver-ho fet. Per altra banda, 

Diana vol deixar a en Miguel, i està a punt de fer-ho cada any en la mateixa data 

(l’aniversari) però finalment no troba el valor per fer-ho i acaba deixant les cartes a un 

calaix, ja que, en realitat encara l’estima. Al curt però, deixem entreveure que aquesta 

última carta sí que serà la definitiva amb un final obert en què l’espectador pot 

imaginar-se el que passarà. 

MEMENTO 

 

Taula 15: Fitxa tècnica de Memento 

 

Títol 

original 

Memento 

Director Christopher Nolan 

Any 2000 

Duració 115 minuts 

País Estats Units 

Guió Christopher Nolan 

Música David Julyan 

Repartiment Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe 

Pantoliano, Mark Boone Junior, Russ 

Fega, Jorga Fox, Stephen Tobolowsky 

Gènere Misteri, Thriller, memòria, records  Imatge 20: Cartell de la pel·lícula 

Memento 
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Sinopsi:  

 Leonard Shelby (Guy Pierce) pateix una malaltia que l’impedeix emmagatzemar 

nous records. Leonard no disposa de memòria recent, fet que provoca que el personatge 

s’hagi de deixar notes en papers i  fotografies o fins i tot apuntar-se frases al seu cos. 

Motivat per venjar l’assassinat de la seva dona, utilitzarà aquests apunts i tatuatges per 

investigar i atrapar a l’assassí... 

Semblances amb el nostre curt:  

 En realitat Memento és en part, una història romàntica. El protagonista fa el que 

fa (la venjança) per l’amor que sent per la seva dona assassinada. Els flashbacks que 

podem veure entre ell i la seva dona tenen una tendresa especial, de la mateixa manera 

que també la tenen alguns dels que apareixen en el nostre curt. 

 La genialitat de Memento és realitzar un film a la inversa, mostrant en realitat 

l’última escena del film al inici i utilitzant la memòria i els records del protagonista per 

anar cap enrere. La memòria i els records per part del protagonista són claus per a que la 

història es carregui de força i l’espectador la cregui veraç quan el director vol. A La 

última carta no seguim aquesta estructura, però si que comencem per un present que no 

té sentit si no expliquem allò que ha succeït en el passat. 

 Aquestes analèpsies o flashbacks són claus per a que l’espectador entengui el 

comportament i la motivació del protagonista. Son l’aspecte vital per a poder entendre 

l’inici del film (la mort per part del protagonista del suposat “assassí”), ja que, cadascun 

d’ells amplien la informació respecte l’anterior que té l’espectador. El mateix trobem en 

el nostre curt: per a que l’espectador entengui perquè Diana vol marxar de casa i deixar 

al seu marit (i també de justament el contrari, és a dir, perquè no ho ha fet abans), 

necessitem que l’espectador vegi el passat, que agafi la mà de la protagonista i 

l’acompanyi pels diferents rècords que ella mostrarà en forma de flashback.  

 Un altre aspecte similar és la utilització d’objectes per a recordar coses o 

situacions completes. A Memento, Leonard recorda a la seva dona mitjançant objectes 

personals d’ella com poden ser una pinta, un llibre, un rellotge... Objectes dels que 

desprès se’n desfarà cremant-los per, d’aquesta manera, ser fort i intentar oblidar certes 

coses. En el cas de Diana, també s’utilitza aquest recurs per a mostrar certs flashbacks 

concrets i, tot i que ella no els acaba cremant, si que per exemple, tomba una fotografia 

sobre la taula per a no veure-la. 
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 Per tant, podem afirmar que tant a Memento com a La última carta la 

construcció de la narració i el seu enteniment es basen i realitzen a través dels records i 

de la memòria dels protagonistes de la història. 

IRREVERSIBLE 

 

 

Taula 16: Fitxa tècnica de Irreversible 

Sinopsi: 

 Marcus i Pierre busquen desesperadament el culpable de la violació i mort de 

l’Alex, la parella d’en Marcus.  

Semblances amb el nostre curt: 

 Com en el nostre curt, la narració d’aquest film no és cronològica. En aquest cas, 

la narració dels fets està invertida. A mesura que va avançant l’obra, l’espectador va 

lligant caps i entenen fets que en un principi semblaven actes irracionals. Gaspar Noé 

altera l’ordre en la narració dels fets, però no les conseqüències, fent que els actes 

passats, quedin marcats pels perfils psicològics que ens mostren en el futur. 

 El film comença amb en Marcus i en Pierre buscant bojament a l’autor de la 

violació i de la mort de l’Alex, parella d’en Marcus i ex parella d’en Pierre. 

L’espectador no entén ben bé que està passant ni a qui estan buscant. Més tard, però, es 

Títol 

original 

Irrebérsible 

Director Gaspar Noé 

Any 2002 

Duració 92 minuts 

País França 

Guió Gaspar Noé 

Música Thomas Bangalter 

Repartiment Monica Bellucci, Vincent Cassel, 

Albert Dupontel, Philippe Nahon, Jo 

Prestia, Stéphane Drouot, Mourad 

Khima, Jean-Louis Costes 

Gènere Drama, abusos sexuals, venjança  

Imatge 21: Cartell de la pel·lícula 

Irreversible 
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mostra la violació que pateix l’Alex i l’espectador compren el motiu de la desesperació 

d’en Marcus i en Pierre. 

 Aquest desordre recorda al curt La última carta, ja que a l’inici l’espectador es 

pot sentir descol·locat al veure flashbacks barrejats que succeeixen en diferents èpoques 

i espais, però a mesura que avança el curt la ment de l’espectador va ordenant els fets. 

 El temps ho destrueix tot. Aquesta és la frase amb la que comença i acaba la 

pel·lícula. El temps, doncs, pot destruir també els mals records de la Diana cap en 

Miguel.  

¡OLVÍDATE DE MÍ! 

 

Taula 17: Fitxa tècnica de ¡Olvídate de mí! 

Sinopsi: 

 En Joel es troba en un moment molt difícil quan, després de la seva ruptura amb 

la que era la seva novia, Clementine, descobreix que aquesta ha contractat a una 

empresa perquè l’esborri dels seus records. Davant aquesta situació, ell decideix fer el 

Títol original Eternal Sunshine of the Spotless 

Mind 

Director Michel Gondry 

Any 2004 

Duració 108 minuts 

País Estats Units 

Guió Charlie Kaufman (Història: Charlie 

Kaufman, Michel Gondry, Pierre 

Bismuth) 

Música Jon Brion 

Repartiment Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten 

Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood, 

Tom Wilkinson, Thomas Jay Ryan, 

Gerry Robert Byrne, Jane Adams, 

David Cross, Ryan Whitney 

Gènere Comèdia Dramàtica.  

Imatge 22: Cartell de la pel·lícula 

Olvídate de mí 
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mateix amb ella però després, durant aquest procés, s’adona que no vol perdre aquests 

records i lluita per mantenir-los.  

Semblances amb el nostre curt:  

 Aquest film resulta molt interessant per com tracta la temàtica dels records i la 

memòria. Des d’una mirada més fantàstica aquí existeix una empresa que es dedica a 

esborrar la memòria dels seus clients i, quan en Joel és sotmès a aquest procés veiem 

aquests records i com es van eliminant de la seva ment. Els records es van barrejant i ell 

intenta salvar-los amagant-se en els racons més foscos de la seva ment. Tot i que, en 

aquest cas, la mirada és més còmica i fantàstica que en el nostre curtmetratge, la forma 

en que es presenten aquests records esdevé igual de caòtica però a la vegada connectats, 

els flashbacks es barregen amb la realitat i es van succeint de forma desordenada però es 

manté una connexió l’un amb l’altre. D’aquesta manera l’espectador és testimoni de 

l’evolució d’una relació, de forma desordenada veiem moments de tot tipus, la majoria 

quotidians (com en el nostre cas) i tant positius com negatius.  

 El film també narra el desgast d’una relació i la memòria d’aquesta esdevé tant 

important i pot fer tant mal que decideixen eliminar aquests records. No obstant, igual 

que en el nostre curtmetratge, quan el protagonista comença a recordar tots aquests 

moments s’adona que no només els vol mantenir, sinó que vol recuperar a Clementine. 

Aquí, els records bons i els dolents conviuen en la ment del protagonista, igual que en el 

cas de la nostra protagonista Diana, i tots dos, decideixen lluitar per mantenir una 

relació que no creuen del tot perduda.  
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BLUE VALENTINE 

 

Taula 18: Fitxa tècnica de Blue Valentine 

Sinopsi: 

 El matrimoni d’en Dean i la Cindy no està passant pel seu millor moment. És per 

això que la parella fa una escapada romàntica en un hotel per recuperar la passió i 

l’amor perdut i per intentar salvar el seu matrimoni. 

Semblances amb el nostre curt:  

 La principal semblança del nostre curt amb Blue Valentine és el tema principal; 

el desgast de la parella. La rutina i les discussions han fet que la Cindy ja no senti amor 

per en Dean. A més, també és un clar referent per la manera d’explicar la història fent 

ús dels flashbacks. S’utilitzen els flashbacks per, a partir de pensaments dels 

protagonistes, fer entendre situacions del present com per exemple una discussió que 

tenen en Dean i la Cindy parlant de l’ex parella d’ella. Gràcies al flashback l’espectador 

pot arribar a entendre la raó de l’enuig del Dean, ja que l’ex parella de la Cindy li va 

donar una pallissa a ell.  

Títol 

original 

Blue Valentine 

Director Derek Cianfrance 

Any 2010 

Duració 114 minuts 

País Estats Units 

Guió Derek Cianfrance, Cami Delavigne, 

Joey Curtis 

Música Grizzly Bear 

Repartiment Ryan Gosling, Michelle Williams, 

Mike Vogel, John Doman, Ben 

Shenkman, Liam Ferguson, Maryann 

Plunkett, Faith Wladyka, Samii Ryan, 

Tamara Torres, Carey Westbrook, 

Eileen Rosen 

Gènere Drama romàntic 

Imatge 23: Cartell de la pel·lícula 

Blue Valentine 
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 Els records que tenen els protagonistes giren entorn la seva vida de parella i, tal i  

com succeeix a La última carta, no són cronològics.  

També, com en el nostre curt, alguns dels records dels protagonistes són positius, com 

el dia en que Dean decideix fer-se càrrec de la filla de la Cindy, el dia del seu casament, 

quan es van conèixer, la presentació oficial amb la família... en contraposició, també 

n’hi ha de dolents com discussions, l’intent d’avortament de la Cindy, la pallissa que li 

va fer l’ex parella de la Cindy a ell... 

 Finalment, la relació ha arribat a un punt on ha desaparegut tot el respecte inicial 

que hi havia entre els dos, i malgrat que la Cindy recordi molts bons moments viscuts 

amb en Dean,  decideix que el divorci és la millor opció.  

 

1.3.4 El M.R.I i el trencament de l’estructura clàssica 

 Noël Burch diferencia quatre models de representació en el cinema: el model de 

representació primitiu (M.R.P.), l’institucional (M.R.I.), el modern (M.R.M.) i el de la 

postmodernitat (M.P.P.M.). En el llibre El tragaluz del infinito, l’autor compara 

concretament els dos primers models: el primitiu i l’institucional, construint així la seva 

interpretació  de l’evolució del llenguatge cinematogràfic en la història del cinema, des 

del naixement del cinema fins a l’aparició de les diferents regles que caracteritzen al 

cinema més institucional. Segons l’autor, algunes d’aquestes regles serien la linealitat 

de l’estructura, el final marcat que resol un conflicte inicial o el personatge central sense 

contradiccions. 

 Per altra banda, l’autor també parla (tot i que en menys profunditat) dels 

moviments contraculturals que defineixen el cinema modern, les diferents avantguardes 

que pretenen trencar amb les estructures marcades en el model de representació 

institucional. 

 Segons Laura Zavala, el model de representació institucional equivaldria al 

cinema clàssic (en el sentit més tècnic). En l’article Cine Clásico, Moderno y 

Posmoderno de l’autora, defineix aquest model d’acord amb els següents patrons:  

 “El cine clásico, entonces, es aquel que respeta las convenciones visuales, 

sonoras, genéricas e ideológicas cuya naturaleza didáctica permite que cualquier 

espectador reconozca el sentido último de la historia y sus connotaciones. El cine 
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clásico, entonces, establece un sistema de convenciones semióticas que son 

reconocibles por cualquier espectador de cine narrativo, gracias a la existencia de una 

fuerte tradición” (ZAVALA, 2005) 

 Segons Zavala, algunes de les característiques del cinema clàssic són l’inici amb 

intriga de predestinació, la composició visual estable, so didàctic, edició causal, final 

epifànic... 

 Robert McKee parla del triangle narratiu: l’arquitrama, la minitrama i 

l’antitrama. Veient les característiques de cada classificació podríem relacionar 

l’arquitrama amb el model de representació institucional, l’antitrama amb el modern i la 

minitrama amb el postmodern. 

 Segons l’autor, l’arquitrama es refereix a narracions convencionals que giren 

entorn d’un protagonista actiu i la seva persecució d’un desig. Aquest lluita contra 

forces externes, antagonistes clarament definits. La història està explicada de forma 

contínua i causal fins a arribar a un final tancat i, en general, satisfactori on es resol el 

conflicte.  

Per altra banda, així és com Laura Zavala defineix el cinema modern: 

 “En contraste, aquí llamo cine moderno al conjunto de películas narrativas que 

se alejan de las convenciones que definen al cine clásico, y cuya evolución ha 

establecido ya una fuerte tradición de ruptura. Estas formas de cine, entonces, no 

surgen de la tradición artística, sino de la imaginación de artistas individuales”. 

(ZAVALA, 2005) 

 Aquest model, que recorda als moviments artístics del s. XIX que també 

pretenien trencar amb les normes establertes, es caracteritza per aquest allunyament 

intencionat de les regles del cinema clàssic i pretén ser un model d’autor. L’autora 

explica com aquest cinema pretén allunyar-se de les tradicions narratives mitjançant la 

falta de la intriga de predestinació en l’inici, l’edició i composició visual expressionista, 

l’organització estructural anti-narrativa, finals oberts sense necessitat de respostes que 

aclareixin tot el relat, l’ambigüitat moral dels personatges i les seves contradiccions, la 

indeterminació del sentit últim del relat o la relativització del valor representacional del 

film. 
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 McKee en la seva descripció de l’antitrama, afegeix a les característiques 

nomenades anteriorment, el temps no lineal, la casualitat vers la causalitat i les realitats 

incoherents. 

 Tal com explica Laura Zavala, el cas del model de representació postmodern 

sorgeix de la combinació dels dos models anteriors. El cinema postmodern pot incloure 

característiques de tots dos models, sovint, trenca d’alguna manera amb el cinema 

clàssic però manté alguns trets i el trencament no és tan evident com en el cas del 

cinema modern.  

 “El inicio en el cine posmoderno consiste en una superposición de estrategias de 

carácter narrativo (de plano general a primer plano) y estrategias de carácter 

descriptivo (de primer plano a plano general). Esta simultaneidad o sucesión de 

estrategias puede depender precisamente de la perspectiva de interpretación que 

adopte el espectador al observar este inicio en relación con el resto de la película. Por 

ello mismo, una película puede ser considerada como posmoderna cuando su inicio 

contiene un simulacro de intriga de predestinación. El final suele contener un 

simulacro de epifanía, por lo que puede ser considerado como virtual. Esto significa 

que, como ocurre en el resto de los componentes, el sentido del final depende del 

contexto de cada interpretación proyectada por cada espectador particular” 

(ZAVALA, 2005) 

 McKee no parla de postmodernitat, sinó de minitrama. Aquesta, es caracteritza 

per l’ús d’elements clàssics, però afegint algunes variacions com: el final obert, el 

conflicte intern (vers l’extern del cinema clàssic), protagonistes múltiples o protagonista 

passiu. 

 Aquesta última definició encaixa perfectament amb el nostre curtmetratge. Per 

una banda el film manté algunes característiques del model clàssic, com per exemple, en 

la composició visual o la causalitat vers la casualitat. No obstant això, a La última carta 

prenen importància algunes característiques que s’allunyen d’aquest model i per tant, 

apareix una hibridació entre el cinema clàssic i el modern: 

 El protagonista passiu i el conflicte intern: la nostra trama gira entorn a 

Diana,  que considerem protagonista passiu, ja que no persegueix un desig clar 

que comporta unes accions concretes. Diana es manté força inactiva mentre 

intenta resoldre un conflicte que és més intern que extern, es tracta més aviat 
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d’una lluita interna amb els seus pensaments i records, en la que haurà de decidir 

si deixa al seu marit o no. És per això, que aquí tampoc apareix un antagonista, 

el marit només és un reflex del seu conflicte intern. Els personatges esdevenen 

més complexes i resulta difícil (o impossible) classificar a l’heroi i l’antagonista.  

 

 L’estructura no lineal vers la lineal: a La última carta es mesclen diverses 

línies temporals. Per una banda, tenim el present en el qual Diana escriu la carta, 

en aquest cas, l’estructura és lineal (pròpia del cinema clàssic), amb un inici i un 

final marcat pel temps cronològic. No obstant això, durant l’escriptura d’aquesta 

carta hi ha salts temporals al passat, flashbacks que mostren diferents escenes 

anteriors a la carta, escenes que va viure amb el seu marit.  

L’ús del flashback no comporta necessàriament un trencament en el cinema 

clàssic, de fet, és un recurs força utilitzat en aquests films. No obstant, en el 

nostre cas, aquests records no segueixen un ordre temporal, és a dir, l’estructura 

esdevé no lineal i pot arribar a confondre a l’espectador. Així, passem de 

flashbacks de quan la parella tenia quasi 60 anys a flashbacks en els que ronden 

els 40 anys, per exemple. Aquesta alteració cronològica respon a la forma en que 

recordem, no sempre de forma lineal, sinó que els records es connecten més per 

temàtica o fins i tot, sentiments que vam tenir en aquell moment.  

 El final obert: en el nostre curtmetratge no hi ha un final tancat i epifànic, el 

clímax final no pretén resoldre tota la trama d’una forma sorprenent o 

irreversible, més aviat planteja més preguntes que respostes i no satisfà per 

complet totes les emocions exposades. Així, es tracta d’un final obert que 

l’espectador interpreta segons el seu punt de vista. Aquesta característica està 

molt lligada amb la definició que feia Laura Zavala, perquè el sentit final del 

relat està sotmès al context de cada interpretació, el sentit final ve donat de la mà 

de l’espectador i no del mateix film. 

A més, cal afegir que els finals del cinema clàssic pretenen respondre un 

conflicte extern que es planteja a l’inici del film, com hem comentat 

anteriorment, la nostra protagonista ha de lluitar no contra un conflicte extern 

sinó contra un intern, però a més, l’espectador no és del tot conscient de quin és 

el conflicte fins a quasi la meitat del curtmetratge, i no és anunciat en cap 

moment de forma literal. 
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 Així, malgrat que tècnicament i estèticament el nostre curtmetratge pot recordar 

al cinema clàssic, hi ha algunes característiques molt importants en el nostre relat que 

trenquen amb aquest model. És per això, que si hem de classificar el nostre curtmetratge 

en un model de representació concret, aquest seria el postmodern, ja que es troba a mig 

camí entre el cinema clàssic i el modern. 

 

1.4 Posicionament personal: novetats i innovacions  

 El nostre curtmetratge tracta les relacions de parella, el desgast d’un matrimoni i 

com es va perdent la passió del principi. Tot i que aquest és un tema recurrent en tots els 

àmbits artístics i culturals, creiem que cada relació té la seva pròpia història i que, si les 

persones som tan complexes, les relacions que establim entre nosaltres encara ho són 

més. És per això que el món de les relacions ofereix moltes possibilitats i, sobretot, 

molts punts de vista.  

 Pensem que el format curtmetratge és el més adient per a desenvolupar la nostra 

idea, ja que partim de la base d’una idea senzilla. Són les idees senzilles les idònies per 

a realitzar un curtmetratge, mentre que aquelles que són més complexes i embolicades 

requereixen el format llargmetratge. També som conscients de les nostres limitacions 

com a estudiants i, difícilment en l’actualitat podríem dur a terme un llargmetratge a la 

perfecció com farem amb el format curtmetratge. 

 En la majoria de films que tracten aquesta temàtica, tal com hem vist en 

l’apartat de referents, hi ha un incident, quelcom que fa un gir en la relació i provoca el 

desgast de la parella: el fet de no voler tenir fills, la pèrdua d’un fill i sobretot, les 

infidelitats. A La última carta, no trobem un incident concret que faci que Diana es 

replantegi la seva vida matrimonial, sinó que és un cúmul de coses, que es manifesten 

en una discussió. Pensem que, en la vida real, no sempre hi ha d’haver aquest fet 

concret que provoqui una ruptura, sinó que sovint, les persones es van distanciant 

després d’anys de convivència. Així, encara que aquest distanciament es pugui 

manifestar de diverses maneres el que ens interessa és el desgast en si, i no les seves 

conseqüències.  

 A més, si pensem en films que tracten aquesta temàtica la majoria són amb 

protagonistes de mitjana edat (la típica crisi dels 40). Nosaltres volem afegir una 

dificultat en aquest procés, posar-nos a la pell d’uns protagonistes d’edat avançada. 
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Potser seria més fàcil escriure sobre personatges que ens són més propers, joves que 

rondin els 25 i que no tenen les mateixes obligacions, responsabilitats i rutines, que una 

parella de més de 65 anys, però no pretenem parlar només de personatges, sinó del 

desgast de les relacions, i això és difícil de tractar si parlem de joves que no han tingut 

temps de conviure tants anys amb una parella. 

 Cal afegir que tota la narració és explicada des d’un únic punt de vista. La 

Diana, la nostra protagonista, recorda diferents moments de la seva relació matrimonial 

i això és el que veu l’espectador. Tot i que, cada vegada més, el paper de la dona en el 

cinema va agafant més importància, encara no podem afirmar que estigui al mateix 

nivell que el de l’home. Per això, cal afegir a la innovació de l’edat que aquesta sigui 

una dona, i només coneguem el seu punt de vista.  

 Pel que fa a l’estructura del nostre curt, seguim l’ estructura convencional de 

tres actes. Plantejament del problema, nus i posterior desenllaç. En el nostre cas 

expliquem tota la historia mitjançant records en forma de flashbacks de la nostra 

protagonista, la Diana. Així, hi ha salts temporals del present al passat però, a més 

aquests flashbacks no segueixen una estructura narrativa lineal, sinó que es van succeint 

sense seguir un ordre cronològic, passant per les diferents èpoques, és possible que els 

flashbacks apareguin en edats molt diferents, que en un flashback ella i el seu marit 

tinguin 65 anys i en el posterior en tinguin 25, per exemple. 

 El fet que no segueixi un ordre cronològic suposa una dificultat de comprensió 

per a l’espectador i per això esdevé un risc per a nosaltres. No obstant, el que pretenem 

és representar els pensaments, la memòria i els records tal com es manifesten en les 

persones i no necessàriament ha de ser de forma cronològica. Creiem, que la forma en 

què recordem no segueix tant un ordre cronològic sinó més aviat emocional. Per això, 

tot i que els flashbacks no estan ordenats cronològicament, sí que hi ha un ordre i, 

sobretot uns nexes que uneixen els diferents records. Utilitzem transicions de caràcter 

espacial, per gestos, per objectes o, fins i tot, per música.  

 Un altre punt que cal destacar és el del final obert de La última carta. Tot i que 

aquests tipus de finals són molt comuns en els llargmetratges no ho són tant en els 

curtmetratges, marcats per un gir final. El nostre objectiu no és sorprendre a 

l’espectador amb un final inesperat sinó que, igual que la nostra protagonista,  durant tot 

el curtmetratge tingui el dubte de si serà capaç o no de deixar al seu marit. El que més 

ens interessa és el progrés de la relació i de com l’ha anat vivint la protagonista. És per 
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això que hem decidit deixar un final obert, doncs, el que realment ens interessa és 

mostrar la complexitat d’una parella i no tant el com acaba. El final és tan incert per 

l’espectador com per la mateixa protagonista que, durant 5 anys, viu amb aquest dubte. 

 En un curt de les característiques del nostre, som conscients que el pes dels 

actors serà clau. Al ser un curt basat en els records i els pensaments, els actors i les 

actrius que interpretin, especialment la Diana, hauran de saber exterioritzar les seves 

emocions i sentiments, ja que aquest és un curt on el silenci moltes vegades pren més 

importància que el diàleg. A més, cal afegir la dificultat de trobar actors de diferents 

edats però físicament semblants, per a representar diferents èpoques dels protagonistes. 
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II. SEGON BLOC: Anàlisi del mercat i finalitat del projecte 

2.1 Introducció 

 En aquest segon bloc del projecte realitzarem una anàlisi exhaustiva del mercat 

de curtmetratges a Espanya. També ens centrarem a analitzar i comprendre com 

funciona l’estructura d’aquest mercat, quines són les cadenes on s’emeten 

curtmetratges i els festivals més adients per a presentar el nostre projecte quan 

l’haguem realitzat. Un cop tinguem el curtmetratge ja gravat, no ens pensem quedar en 

aquest punt, sinó que també investigarem quines són les possibilitats d’exhibició del 

curt i quines sales de cinema programen curtmetratges i, per tant, podríem aconseguir 

que el nostre s’emetés allà. 

 Per a saber del cert quines són les possibilitats reals del nostre curt també 

realitzarem una detallada anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), 

per a saber en quina posició es trobarà el nostre curtmetratge dins del panorama actual. 

Per finalitzar aquest bloc, també detallarem el target al que el nostre curtmetratge va 

adreçat, fent especial menció a l’anomenat target cuore. 

 

2.2 Anàlisi i estructura del mercat de curtmetratges a Espanya: 

cadenes i festivals 

 Les sortides principals de l’anàlisi del mercat, de possible comercialització d’un 

format com el curtmetratge, es redueixen en: emissió en televisió, projecció a festivals i 

exhibició a sales. 

 Pel que fa a l’emissió a televisió, resulta evident que l’emissió de curtmetratges 

a Espanya està molt per enrere que la de llargmetratges per qüestió de programació. A 

excepció de canals adreçats a un nínxol concret de la població i a unes franges horàries 

molt oblidades, podem dir que el format curtmetratge està fortament maltractat, 

especialment si el comparem amb el seu “germà gran”, el llargmetratge.  

 Si ens basem en l’informe EGEDA Panorama audiovisual de 2012, se'ns indica 

que les cadenes generalistes de televisió que més curtmetratges varen difondre durant 

2011 van ser: La 2 (326), Tele5 (23) i Cuatro (1). Pel que fa a les cadenes d’àmbit 

autonòmic: Canal Sur (1), Canal Sur 2 (105), ETB1 (2), ETB2 (28), Canal33 (46), TVG 

(1), LaOtra (6), Nou2 (124), TVAC (6), ATV (60), IB3 (3), TPA (10) i, per últim, 7RM 
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(3) (EGEDA, 2012:55). Això es tradueix en diversos fets clars; en primer lloc, el gran 

gruix de l'emissió de curtmetratges es realitzen gràcies a TVE 2 i en menor mesura hem 

de tenir en compte canals autonòmics com Canal Sur (Andalusia) o bé Canal 33 

(Catalunya). Tot i que no s’ha facilitat un nou informe EGEDA, és possible que les 

dades hagin caigut almenys pel que fa a cadenes nacionals, com ara La 2, en la que el 

programa específic de curtmetratges Somos Cortos va finalitzar la seva emissió al 

Febrer de 2014. Una altra dada rellevant que ens indica l’informe EGEDA és que 

l’emissió en televisió d’aquest tipus de format està resignat a la franja horària de 

matinada (73.4% del total de curts) i nit (18.8%), un total d'un 92.2% del total de curts 

emesos durant l’any 2011. En referència a l’emissió de curtmetratges en canals temàtics 

de pagament, en 2011 l’informe EGEDA indica que es van emetre 578 curtmetratges, 

en un total de 51 curts. En aquesta plataforma, els canals que més curtmetratges van 

emetre van ser Canal + (146), Dcine Espanyol (93), Somos (71) i Canal +2 (77). 

Juntament amb elles, creiem que Canal 33, La 2 o BTV també són cadenes de televisió 

ideals per a emetre el nostre curtmetratge. 

 Pel que fa a festivals, la gran part d’ells estableixen una competició entre les 

pel·lícules projectades, tot i que no tots els concursos es desenvolupen dins d’un 

festival. La majoria d’aquests basen la seva competència en la temàtica o el gènere, pel 

que és important que el curtmetratge s’ajusti a uns requisits, en el nostre cas, el gènere 

és clarament el drama, per tant, tots els festivals exclusius d’altres gèneres els deixem 

de banda. Un altre dels requisits que s’ha de tenir en compte a l'hora d’escollir presentar 

un curt a un festival o a un altre és el que fa referència a la duració, en la que el nostre 

curt ha d’encaixar perfectament o la participació serà invalidada.  

 També caldria donar preferència a la presentació del curt a aquells festivals que 

exigeixin una estrena mundial, a continuació aquells que requereixin estrena nacional, 

regional, i per últim aquells festivals en els quals es permeti la presentació, encara que 

ja s' hagi presentat en algun altre festival prèviament.  

 Per últim, pel que fa als requisits de presentació, bona part dels festivals 

requereixen que el curt no estigui penjat a Internet, fet que obligarà a evitar tenir penjat 

el curt en plataformes d’Internet fins que hàgim esgotat el cicle de presentacions a 

festivals. A continuació hem elaborat una llista dels festivals i concursos de 

curtmetratges en l'àmbit nacional en els que el nostre curt té cabuda, de cara a una 

futura presentació un cop finalitzat el rodatge. El nostre objectiu és presentar La última 
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carta al màxim de festivals que puguem, ja que creiem en el potencial del nostre curt i 

d’aquesta manera serà un aparador perfecte pels nostres interessos de cara al futur.  

Els festivals o concursos (per ordre de mes en el qual s’exhibeixen) on podem presentar 

La última carta, ja que encaixa la temàtica o gènere amb els requisits, són els següents
2
: 

 Festival internacional de Cortometrajes de San Roque, Cádiz (Febrer): Es 

celebra del 2 al 6 de febrer i els premis als que optem són: 

o Premio Cineasta “Esteban Gallego” al mejor cortometraje consistente en 

3.000 € y trofeo. 

o Premio al Mejor Cortometraje votado por el público, consistente en 2.000 € y 

trofeo. 

o Premio Kinova, a la mejor fotografía, consistente en la creación de un DCP 

para un cortometraje, valorado en 1.000 € y trofeo realizado en cerámica de 

Sargadelos. 

 Festival de Cortometrajes de Reus, Tarragona (Març): Es celebra del 11 al 15 

de març i els premis als que optem són: 

o 1er premio al mejor cortometraje (3.500 euros) 

o 2º premio al mejor cortometraje (2.000 euros) 

o 3er premio al mejor cortometraje (1.000 euros) 

o Premio del público al mejor cortometraje  

o Premio del público al mejor cortometraje español  

o Premio Bigas Luna a la mejor historia 

 Cortogenia, Madrid (Març): El pase dels curts es celebra al març, i els premis 

als que optem són: 

o Mejor cortometraje nacional cortogenia 2015, otorgado por la ecam. el premio 

estará destinado a la productora del cortometraje ganador, que podrá disponer 

de los materiales e instalaciones de la ecam para el rodaje de su próximo 

proyecto (cortometraje o largometraje).  

o Premio del público. dotado con trofeo. 

o Premio a la mejor dirección. dotado con diploma. 

o Premio al mejor guión. dotado con diploma. 

o Premio a la mejor fotografía. dotado con diploma. 

                                                           
2
 Nota: els premis estan extrets de les bases legals dels propis festivals. 
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o Premio a la mejor dirección de producción, dotado con diploma. 

o Premio a la mejor interpretación masculina, otorgado por  vibook. dotado con 

diploma y la producción de un videobook. 

o Premio a la mejor interpretación femenina, otorgado por vibook. dotado con 

diploma y la producción de un videobook. 

o Premio a la mejor música original. dotado con diploma. 

o Premio al mejor montaje. dotado con diploma. 

o Premio a la mejor dirección artística. dotado con diploma. 

o Premio al mejor sonido, otorgado por isolé división sonora. dotado con 

diploma y 3.000 euros en servicios de sonido directo, post-producción, eventos, 

servicios discográficos, etc para el próximo proyecto audiovisual.  

o Premio al mejor vestuario. dotado con diploma. 

o Premio uptofest de distribución. consistente en cincuenta bonos (ups) para la 

inscripción y envío del cortometraje a cincuenta categorías de festivales 

nacionales o internacionales. 

 International Short Film Festival Medina del Campo (Març): Es celebra del 

13 al 21 de març i els premis als que optem són: 

o Primer Premio: 6.000 euros y Roel de Oro 

o Premio Especial del Jurado: 3.000 euros y Roel de Plata 

o Premio del Jurado al mejor director: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado al mejor actor: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado a la mejor actriz: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado al mejor guión: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado a la mejor música original: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado a la mejor fotografía: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado al mejor montaje: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado al mejor sonido: 250 euros y Roel 

o Premio del Jurado al mejor vestuario: 250 euros y Roel 

 Concurso de cortometrajes versión Española (Març): Un jurat escollirà el curt 

guanyador durant l’última quinzena de maig.  

o Premi de 3000€ per invertir en un nou curt a presentar l’any següent. 

 Festival Cortomenar, (Abril): Es celebra el 24 d’abril i els premis als que 

optem són: 
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o Categoría Mejor cortometraje de ficción (tema libre) 500 €  

o Premio al Mejor documental 500 €  

 Festival de cine Español de Málaga (Abril): Es celebra del 17 al 26 d’abril i 

els premis als que optem són: 

o Biznaga de Plata al MEJOR CORTOMETRAJE dotado con 3.000 euros 

o Biznaga de plata PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 

o Biznaga de Plata a la MEJOR ACTRIZ 

o Biznaga de Plata al MEJOR ACTOR 

o Biznaga de Plata al MEJOR DIRECTOR 

o Biznaga de Plata PREMIO DEL PÚBLICO 

 Certamen Audiovisual Injuve (Maig): Es celebra el 8 de maig i els premis als 

que optem són: 

o Premio a la mejor creación audiovisual: 300 € 

o Premio a la mejor obra de impacto audiovisual: 200 € 

 Festival de Cine de Huesca (Juny): Es celebra del 13 al 20 de Juny i els premis 

als que optem són: 

o Premio DANZANTE: 5.000€ y trofeo. Quedará automáticamente clasificado 

para participar en la categoría de Cortometrajes de los Premios de la Academy 

of Motion Picture Arts and Sciences – Hollywood de la temporada 

correspondiente. 

o Premio ESPECIAL ALBERTO SÁNCHEZ: 2.000 € y diploma.  

o Premio JURADO DE LA JUVENTUD: 1.000 € y trofeo. 

o Premio del público consiste en la compra de los derechos de emisión por parte 

de Aragón Televisión 

 Cinemajove (Valencia) (Juny): Es celebra del 19 al 26 de Juny i els premis als 

que optem són: 

o Luna de valencia al Mejor Cortometraje: 8.000 Euros 

o Premio pecera estudio al cortometraje español con mejor sonido. Consistente 

en servicios de post- producción de audio, con una duración máxima de 30 

minutos, por un valor de 2.404 Euros. 

o Premio canal + al mejor cortometraje, consistente en la compra de los 

derechos para su emisión en Europa. 
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 Festival de Cortometrajes FASCURT (Juliol): Es celebra del 9 al 11 de Juliol 

i els premis als que optem són: 

o Mejor cortometraje Ficción: 1.200 € 

o Mejor cortometraje Undercurt: 500 € 

o Premio del público: 300 €  

 Concurso Nacional de Cortometrajes San Juan de Alicante (Juliol): Es 

celebra el 4 de juliol i els premis als que optem són: 

o Ficus de Oro de "Sant Joan d'Aiacant" a la mejor obra de ficción, reportaje, 

documental o animación, de tema libre. Cuantía del premio: 1.200 euros, 

trofeo y diploma. 

o  Premio "Universidad Miguel Hernández" a la mejor obra de ficción, 

reportaje, documental o animación, de tema libre, presentada por alumnos que 

cursen o hayan cursado estudios en Escuelas de Cine o Universidades de todo 

el territorio nacional, con obras producidas en estos centros. Cuantía del 

premio: 500 euros, trofeo y diploma. 

 Festival de cortometrajes de Badajoz (Juliol): Es celebra del 13 al 18 de juliol 

i els premis als que optem són: 

o Premio al mejor cortometraje. Estatuilla y 5.000€ 

o Premio al segundo mejor cortometraje. Estatuilla 

o Premio del público. Estatuilla 

o Premio CEXECI del Jurado Joven. Estatuilla 

o Premio a la mejor interpretación femenina. Estatuilla 

o Premio a la mejor interpretación masculina. Estatuilla 

o Premio al mejor director. Estatuilla 

o Premio a la mejor música original. Estatuilla 

o Premio al mejor guion. Estatuilla 

o Premio a la mejor fotografía. Estatuilla 

 Certamen Nacional de Cortometrajes de Astorga, León (Setembre): Es 

celebra del 3 al 13 de setembre i els premis als que optem són: 

o 1er premio: 1.000€ 

o 2º premio: 800€ 

o 3er premio especial del público: 500€ 
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o Mejor actriz: 300€ 

o Mejor actor: 300€ 

o Mejor guion: 300€ 

o Mejor vestuario: 300€ 

 Certamen de Creación audiovisual de Cabra, Córdoba (Setembre): Es celebra 

del 9 al 19 de setembre i els premis als que optem són: 

o 20 Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra: 2.500 €  

o Premio a la mejor actriz: 300€  

o Premio al mejor actor: 300€  

o Premio Publicaciones El Egabrense, al mejor guion: 300€ 

 Festival Iberoamericano de Cortos ABC.es (Setembre) ): Es celebra del 4 de 

setembre al 4 de novembre i els premis als que optem són: 

o Premio del Público al Mejor Corto: mil (1.000) euros. 

o Premio del Jurado al Mejor Corto FIBABC V Edición: dos mil (2.000) euros. A 

este premio optan todos los Cortos Finalistas. 

 Festival de cinema de Girona (setembre): Es celebra del 30 de setembre al 3 

d’octubre i els premis als que optem són (diploma o trofeu): 

o Millor Pel·lícula - Director - Guió 

o Millor Interpretació 

o Millor Música Original 

o Millor Fotografia 

 Festival de cine de Albacete (ABYCINE) (Octubre): Es celebra del 24 

d’octubre al 1 de novembre i els premis als que optem són: 

o Primer premio dotado con 2000€ y estatuilla 

o Premio especial del jurado dotado con 1000 € y estatuilla 

o Premio del público dotado con 500 € y estatuilla 

o Premio filmin, consistente en una suscripción anual al portal y la inclusión del 

cortometraje en la edición en DVD de un título actual de Cameo media. 

 Festival de Cortometrajes de Manlleu (Octubre): Es celebra del 22 d’octubre 

al 27 i els premis als que optem són: 

o Mejor cortometraje de cine: 3.000 euros.  
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o Premio del público al mejor cortometraje de cine: 300 euros. 

 Festival de Cortometrajes de La Rioja (Octubre): Es celebra del 18 d’octubre 

al 25 i els premis als que optem són: 

o Premio al mejor cortometraje de ficción. 1.500 euros y trofeo Aborigen. 

o Premio al mejor cortometraje de animación. 500 euros y trofeo Aborigen. 

o Premio al mejor cortometraje documental. 500 euros y trofeo Aborigen. 

o Premio del público. 1.000 euros y trofeo Aborigen. 

 Festival internacional de jóvenes realizadores de Granada (Octubre): Es 

celebra durant l’octubre i els premis als que optem són: 

o Mejor cortometraje  nacional  (2.000 €) 

 Semana Internacional de Cine de Valladolid “SEMINCI” (Valladolid), 

(Octubre): Es celebra del 24 d’octubre al 31 i els premis als que optem són: 

o Espiga de oro y espiga de plata, dotadas con 6.000 € y 3.000 €, 

respectivamente, para los realizadores de los cortos que las obtengan. 

o Premio 'efa short film nominee Valladolid 2015'. El cortometraje europeo 

vencedor de este galardón, dotado con 2.000 €, quedará seleccionado como 

uno de los finalistas al premio anual de la European Film Academy. 

 Festival Internacional de Cinema de Catalunya, Sitges (Octubre): Es celebra 

del 9 d’octubre al 18 i els premis als que optem són: 

o Mejor  película,  mejor  director  y  hasta  tres menciones especiales. 

 Festival internacional de Cine de Gijón (Novembre): Es celebra del 20 al 28 

de novembre i els premis als que optem són: 

o Premio “PRINCIPADO DE ASTURIAS” al Mejor Cortometraje, dotado con  

6.000 €uros. 

o Premio al "MEJOR DIRECTOR" en cortometraje. 

o Premio a la "MEJOR ACTRIZ" en cortometraje. 

o Premio al "MEJOR ACTOR" en cortometraje. 

o Premio al "MEJOR GUIÓN" de cortometraje. 
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 L’Alternativa. Festival Internacional de Cinema Independent de Barcelona 

(Novembre): Es celebra del 16 al 22 de novembre i el premis al que optem és: 

o 1000€ al millor curtmetratge 

 Festival de Cortometrajes (Alcorto) de Alcobendas, Madrid (Novembre): Es 

celebra del 21 al 22 i els premis als que optem són: 

o Premio del Jurado Oficial: estatuilla + certificado + premio económico de 

300€ 

o Premio del Público: estatuilla + certificado + premio económico de 300€ 

o Premio a mejor interpretación femenina: estatuilla + certificado + premio 

económico de 150€ 

o Premio a mejor interpretación masculina: estatuilla + certificado + premio 

económico de 150€ 

 Festival de cine de Alcalá de Henares (Novembre): Es celebra del 6 al 13 de 

novembre. Inscripcions encara tancades, sense bases legals. 

 Festival Internacional de Cine de Bilbao (Novembre): Es celebra del 13 al 20 

i els premis als que optem són: 

o Gran premio del festival de BILBAO - 7.000 Euros 

o Premio del cine español - 5.500 Euros 

o Mikeldi de oro de ficcion - 4.000 Euros 

o Mikeldi de plata de ficcion - 3.000 Euros 

 Badalona Film Festival (Filmets) (Novembre): Es celebra del 20 al 29 i els 

premis als que optem són: 

o Venus de Badalona y 1.000 euros – Premio especial del Jurado 

o Venus de Badalona y 750 euros – Premio del público 

o Venus de Badalona y 750 euros – Premio a la mejor película de ficción 

o Venus de Badalona y 750 euros – Premio a la mejor producción española 

o Venus de Badalona y 750 euros – Premio a la mejor producción catalana 

o Venus de Badalona y 750 euros – Premio a la mejor fotografía 

o Venus de Badalona – Premio a las mejores interpretaciones masculina y 

femenina 

o Venus de Badalona – Premio a la mejor música original 
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o Venus de Badalona – Premio al mejor cortometraje emitido en el programa 

FILMETS de la temporada. 

 Festival Nacional de Cortometrajes Almería Tierra de Cine (Desembre): Es 

celebra del 2 al 6 de desembre. Inscripcions encara tancades, sense bases legals. 

 

2.2.1 Programació de curtmetratges a sales i altres possibilitats d’exhibició  

 Sales de cinema: Un cop esgotada la presentació del curt en els diversos festivals 

que hem esmentat anteriorment, arriba el moment de considerar altres possibilitats 

d’exhibició pel nostre curt.  

 Tenim dues opcions ben diferenciades. En primer lloc l’opció de presentar el 

curt perquè s’exhibeixi a sales de cinema i, en segon lloc, la finestra d’exhibició 

d’Internet, que un cop finalitzat el recorregut de festivals, és l’opció més senzilla. 

Estarem atents al cicle de curts temàtics que es fa cada any al CCCB. Si la temàtica 

encaixa amb el nostre curt, podrem enviar la participació. També podem inscriure el 

nostre curt a [ED+C] (El dia més curt) per a donar a conèixer el nostre curt al gran 

públic en el que és conegut com “La gran festa del curtmetratge”. El curt s’inscriu a la 

web i qualsevol pot organitzar una projecció (gratuïta) a la seva pròpia població a més 

de veure els diferents curts a través de la plataforma Internet. Com que som estudiants 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, no podem deixar de banda l'opció que el 

nostre curt sigui projectat a la sala de cinema de la mateixa universitat situat a la Plaça 

Cívica del campus. Internet: Centrant-nos en les possibilitats que ofereix Internet, 

creiem que un cop esgotades les exhibicions a festivals, podríem utilitzar les diferents 

eines que ofereix la web com a finestra per a donar-nos a conèixer.  

 Caldrà fer ús de plataformes massives de consum de vídeo digital com ara 

Youtube o Vimeo per a penjar el nostre curt i fer-lo accessible a tot el món. També 

podem pujar el curt a una plataforma de consum de vídeo a la carta com és Filmin. 

Aquesta web permet pujar el curt i sota el seu criteri escullen un cada mes per a 

promocionar-lo i fer que pugui ser vist per professionals i usuaris. Filmotech és una 

altra plataforma de VOD que també inclou una secció dedicada als curtmetratges. Se’ls 

enviarà el curt. De la mateixa manera, tot i que no tenen un procés obert com és el cas 

de Filmin, intentarem facilitar el curt a la plataforma de VOD (Video on demand) 

Wuaki.tv, ja que actualment tenen aquesta secció “en construcció” (ara mateix només 
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tenen un curt disponible) i posteriorment inclouran nous títols. Seguint la mateixa línia, 

Canal Plus té una secció específica de curtmetratges a la seva web, anomenada Zona 

Corta, accessible a través de la plataforma de pagament Yomvi. Arribat el moment, 

també els hi podem facilitar el nostre curt.  

 Una altra possibilitat és crear una pàgina web pròpia per veure el nostre curt, per 

exemple, comprar el host i el domini (www.laultimacarta.com) i allà penjar el curt 

perquè pugui ser visionat per qualsevol que ho desitgi, sense restriccions geogràfiques. 

Realitzant aquest moviment, podríem interactuar fàcilment amb aquells usuaris que ho 

desitgin a través de formularis de contacte o, les xarxes socials. A la mateixa pàgina 

web inclouríem enllaços perquè els fans ens segueixin a Facebook, Twitter i Youtube. 

D’aquesta manera podríem arribar a tenir una bona base de seguidors que arribat el cas 

vulguin participar en una petició de micromecenatge. 

 

2.3 Briefing 

2.3.1 Descripció de la situació actual i anàlisi DAFO  

 L’anàlisi DAFO és una metodologia que estudia la situació d’una empresa o 

producte audiovisual on s’examinen els factors interns (Debilitats i Fortaleses) i la seva 

situació externa, és a dir les Amenaces i Oportunitats que no es poden controlar. 

(SANTESMASES, 2007:779). 

Anàlisi intern: 

Fortaleses: 

 Tal com hem vist al punt 1.2.1 Les relacions de parella en el cinema que el tema 

principal del nostre curtmetratge sigui el matrimoni, és un tema molt acceptat i atractiu 

per a la major part d’espectadors. A més, en la majoria de crisis matrimonials existeix 

un motiu consistent com les infidelitats, enganys o mort d’un ésser estimat, entre 

d’altres. Els protagonistes de La última carta, doncs, pateixen un clar desgast en la seva 

relació però no hi ha cap fet detonant, simplement la convivència de tants anys ha fet 

perdre la passió inicial. Moltes parelles i matrimonis es poden sentir identificats amb 

aquest fet quotidià.  

 A més, el fet que La última carta retracti diverses èpoques, facilita que 

l’espectador s’hi senti identificat i recordi els bons moments viscuts. 
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 Un altre punt fort, és que tot el curt està rodat a Barcelona, cosa que dóna 

prestigi i que lliga amb el fet  que el nostre producte té un target d’audiència molt 

ampli, és apte a partir dels set anys.  

 Al comptar amb un Crowdfunding farà que tinguem un bon pressupost per 

comptar amb un bon material tècnic, bones localitzacions, bon atrezzo per ambientar les 

diferents èpoques... 

 Pel que fa al nostre equip, es comptarà amb un equip artístic professional, amb 

una molt bona formació acadèmica, la majoria llicenciats amb art dramàtic i amb una 

certa experiència amb gravacions de curtmetratges. També es disposarà d’un molt bon 

equip tècnic amb bona formació i experiència. 

 Al tractar-se d’un producte audiovisual curt, d’una durada d’aproximadament 

quinze minuts, afavoreix el fàcil consum per part de l’espectador. A més, disposarem 

d’una pàgina Web pròpia (www.laultimacarta.com) on es podrà veure el curtmetratge 

de manera gratuïta. Vetllarem, també, per interactuar amb els usuaris; responent 

preguntes, fent concursos, penjant algun final alternatiu... La última carta també es 

podrà visionar per Vimeo i per Youtube.  

 Per últim, un altre punt fort que ens donarà molta visibilitat és el fet de presentar 

el nostre curtmetratge al màxim nombre de festivals possibles. 

Debilitats: 

 No obstant això, el nostre curtmetratge també té debilitats que haurem de 

preveure i tenir en compte. 

 En primer lloc, hem de conèixer la possibilitat de no comptar amb els diners 

esperats pel Crowdfunding. Això comportaria que el nostre pressupost sigues més acotat 

i no poguéssim ser tan ambiciosos amb els recursos. 

 Una altra debilitat és que el final de La última carta és obert, això pot comportar 

que algun espectador se senti enganyat, amb ganes de saber si finalment la Diana deixa 

a en Miguel o no. 

 Per últim, també s’ha de valorar que l’ús dels flashbacks desordenats no 

complau a tots els espectadors, fins i tot alguns d’ells poden perdre el fil i no saber en 

quina època ens trobem. Haurem de vetllar, doncs, per diferenciar molt bé les diferents 

http://www.laultimacarta.com/
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èpoques (amb el vestuari, pentinats, mobiliari, decoració pertinent segons el període de 

temps que transcorre l’acció...) i edats dels personatges. 

Anàlisi extern: 

Amenaces 

 Avui en dia, gràcies a l’era digital d’Internet, qualsevol persona des de qualsevol 

lloc, gravat amb qualsevol dispositiu (ja sigui càmera professional, càmera domèstica, 

telèfon mòbil, tablet...), pot penjar un vídeo a Youtube, Vimeo, xarxes socials, entre 

d’altres. Per tant, la competència és molt alta i és difícil poder destacar entre un nombre 

tan alt de productes audiovisuals a la xarxa.  

 Tal com hem vist al punt 2.2.1. Estructura del mercat de distribució: cadenes i 

festivals, el curtmetratge no té gaire presència a les televisions espanyoles i la seva 

audiència és escassa. 

 A la gràfica 1, veiem que el canal d’àmbit nacional que més curtmetratges emet 

l’any 2011 és La 2 (amb 326 curtmetratges), seguit de Telecinco (23) i Cuatro (1). La 1, 

Antena 3 i LaSexta no van emetre cap curtmetratge en tot el 2011. En tot l’any, doncs, 

es van emetre només 350 curtmetratges, la majoria emesos per La 2 al programa Somos 

Cortos (actualment aquest programa està eliminat de la programació). 

 

Gràfica 1: Número d’emissions de curtmetratges per cadenes d’àmbit nacional. Any 2011. 

 

 Hem de considerar, però, que el fet que s’hagi eliminat de la graella el programa 

només dedicat a l’emissió de curtmetratges: Somos cortos del canal  La 2, és una clara 

amenaça per a nosaltres, ja que hagués pogut ser una bona oportunitat per emetre La 

última carta en un canal de prestigi cultural i d’àmbit nacional com és La 2.  

 En les cadenes temàtiques espanyoles, tal com podem observar en la Gràfica 2, 

l’any 2011, el curtmetratge és el producte audiovisual que té menys protagonisme. 
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Veiem que el producte audiovisual que té més presència és l’animació (49%), seguit de 

les series (43%),  documentals (4%), llargmetratges (3%) i finalment el curtmetratge 

que tal sols té un 1% de presència. 

Gràfica 2: Emissions d'obres audiovisuals per nacionalitat en cadenes temàtiques a Espanya. Any 2011. 

 La crisi espanyola actual també la considerem com una amenaça, ja que ens pot 

afectar a l’hora de rebre subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i del 

Govern espanyol.  

 Com hem dit anteriorment, farem una forta companya mitjançant Internet 

(interactuant amb l’espectador per la pàgina Web pròpia i el curtmetratge es podrà 

visionar de manera gratuïta per Vimeo, Youtube, Xarxes socials...), però hem de valorar 

que molta gent d’edat avançada no està gaire familiaritzada amb les noves tecnologies, 

amb el que ens serà complicat arribar a aquest possible espectador mitjançant Internet.  

 

 

Gràfica 3: Persones que accedeixen a Internet per oci o entreteniment a Espanya. Expressat en %. 
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Oportunitats: 

 Les dades disponibles sobre plataformes de distribució televisiva i 

cinematogràfica en la Unió Europea, durant els anys 2008-2011, confirmen la creixent 

importància d’Internet com a finestra de continguts audiovisuals. En el període definit, 

decreix el nombre de plataformes per cable i satèl·lit mentre que augmenten les 

plataformes d’operadores de IPTV. (EGEDA, 2013). 

 Segons l’informe d’EGEDA,, Internet té una gran influència en l’explotació 

d’obres audiovisuals i en el sector audiovisual en general. 

 L’Enquesta d’Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya, feta pel Ministeri de 

Cultura Espanyol, afirma que més de la meitat de la població espanyola, el 53,6%, 

utilitza l’ordinador per oci o temps lliure.  Per tant, s’observa un intens ús d’Internet per 

motius no professionals. És per això que aprofitarem aquesta oportunitat i crearem una 

pàgina Web pròpia on l’usuari podrà visualitzar el curt La última carta. A més, podrà 

interactuar amb nosaltres deixant la seva opinió i podrà visualitzar de forma gratuïta el 

curtmetratge per les plataformes Youtube o Vimeo. 

 A més, tal i com indica l’Enquesta d’Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya, el 

74% de la població espanyola posseeix un smatphone o tablet. Els usuaris d’aquests 

dispositius aprecien els productes audiovisuals immediats i de poca durada. El nostre 

curt, doncs, encaixaria a la perfecció per visualitzar-lo en un d’aquests dispositius, en 

qualsevol lloc i moment.  

 Cada festival de curtmetratges té unes nomenclatures que cal complir per poder-

te presentar. Tant el gènere de La última carta, el drama, com la durada 

(aproximadament uns quinze minuts) encaixen a la perfecció amb les bases de la 

majoria de festivals d’àmbit nacional. És per això que vetllarem per presentar-nos al 

màxim nombre de festivals possibles per tal de donar-nos visibilitat i promocionar el 

nostre treball com a creadors.  

 Una altra oportunitat és, tal com veiem a la Gràfica 4, que la majoria de 

curtmetratges que s’emeten a Espanya són fets a Espanya (el 94%). En contraposició, 

només el 2% són Europeus i el 4% d’Estats Units.   
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Gràfica 4: Emissions a Espanya per les seves nacionalitats. Any 2011. 

 

 Per últim, gràcies a l’existència de la plataforma de Crowdfunding, en concret el 

Verkami, podrem finançar el nostre curtmetratge per tal d’aconseguir el material tècnic 

necessari, el material artístic, bones localitzacions, dietes pels actors, etc. El Verkami 

està vigent des de l’any 2010 i és molt conegut per molts usuaris.   

 

 Cal destacar, que els diners que guanyem amb els premis obtinguts als festivals, 

seran utilitzats per a sufragar les despeses indicades al pressupost. 
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ANÀLISI DAFO 

 

 

FORTALESES 
 Bons actors amb molt bona formació. 

 Pàgina Web pròpia, interacció amb els usuaris 

 Producte audiovisual curt, de fàcil consum. 

 Producte de fàcil accés. Disponible a la pàgina Web, Vimeo, Vimeo i Xarxes socials. 

 Producte amb un target d’audiència molt ampli, apte a partir dels 7 anys.  

 El tema principal és el matrimoni: tema força acceptat per l’audiència. 

 El curtmetratge retracta diverses èpoques on és fàcil que l’espectador es senti identificat. 

 El matrimoni del nostre curt pateix un clar desgast en la relació però sense haver-hi un fet detonant 

(infidelitat, mort d’un ésser estimat...), simplement la convivència de tants anys ha fet perdre la passió 

inicial, moltes parelles i matrimonis es poden sentir identificats amb aquest fet.  

 El fet que no hi hagi un detonant per la separació dels protagonistes és poc utilitzat en el cinema.  

 Final totalment obert. No es donen lliçons morals sobre el matrimoni.  

 El fet de comptar amb un Crowdfunding faria que tinguéssim un bon pressupost per comptar amb un 

bon material, bones localitzacions, etc. 

 Presentació del curt a molts festivals per donar-li visibilitat. 

 Gravat amb molt bon material tècnic: càmera. 

 L’elaboració del TFG ens servirà per ja tenir enllestides totes les tasques de producció com els 

pressupostos, el pla de rodatge, els càstings, les localitzacions... 

 Es comptarà amb molt bon equip tècnic. 

 

  

OPORTUNITATS 
 Bon moment per fer un curtmetratge 

 Gran consum d’internet 

 Les dades disponibles sobre plataformes de distribució televisiva i cinematogràfica en la Unió Europea, 

durant els anys 2008-2011, confirmen la creixent importància d’Internet com a finestra de continguts 

audiovisuals. En el període definit, decreix el nombre de plataformes per cable i satèl·lit mentre que 

augmenten les plataformes d’operadores de IPTV. 

 Segons l’informe d’EGEDA de l’any 2012, Internet té una gran influència creixent en l’explotació 

d’obres audiovisuals i en el sector audiovisual en general. 

 L’Enquesta d’Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya feta pel Ministeri de Cultura Espanyol afirma 

que més de la meitat de la població espanyola, el 53,6%, utilitza l’ordenador per oci o temps lliure.  Per 

tant, s’observa un intens ús d’Internet per motius no professionals. És per això que aprofitarem aquesta 

oportunitat i crearem una Pàgina Web pròpia on l’usuari podrà visualitzar el curt La última carta. A 

més, podrà interactuar amb nosaltres deixant la seva opinió i podrà visitar les xarxes socials com 

Facebook i Twitter. 

 El 74% de la població espanyola posseeix un smatphone o tablet. Els usuaris d’aquests dispositius 

aprecien els productes audiovisuals immediats i de poca durada. 

 El curt La última carta encaixaria a la perfecció per visualitzar-lo en un d’aquests dispositius, en 

qualsevol lloc i moment.  

 La gran majoria dels curtmetratges que s’emeten a televisió espanyola són de nacionalitat espanyola.  

 El curt La última carta encaixa (per durada i gènere) en molts festivals espanyols. 

 El micromecenatge, en especial el Verkami,  està vigent des del desembre del 2010 i és molt conegut per 

molts usuaris. 

 

DEBILITATS 
 Possibilitat de no comptar amb els diners esperats pel Crowdfunding.  

 Curtmetratge amb poc pressupost. 

 Gran dificultat per a recrear localitzacions (distintes i variades èpoques) 

 Dificultat per a aconseguir l’atrezzo adient per a les diverses èpoques. 

 Necessitat de trobar 2 actors i 2 actrius que realitzaran el mateix paper a distintes edats, per tant, entre 

elles es tindran que semblar un mínim. 

 Final obert. Algun espectador es pot sentir defraudat, amb ganes de saber si finalment Diana deixa a 

Miguel o no. 

 Ús dels flashbacks desordenats: algun espectador es pot perdre. 

 

AMENACES 
 Crisi espanyola. 

 Molta Competència: hi ha molts curtmetratges, penjats a Youtube, Vimeo, Xarxes socials… Qualsevol 

persona pot fer un producte audiovisual i penjar-lo a la xarxa. 

 El producte del curtmetratge no té molta audiència. 

 Desaparició del programa Somos cortos de La 2. 

 Poc protagonisme dels curtmetratges a les televisions d’Espanya. 

 Cada vegada es donen menys subvencions per a la gravació de curtmetratges. 

 Bretxa digital 

 

ANÀLISI INTERN + ANÀLISI EXTERN + 

ANÀLISI INTERN - 
ANÀLISI EXTERN - 
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2.3.2 Target  

 El nostre curtmetratge La última carta està dirigit a una franja d’edat molt 

amplia. Creiem que qualsevol espectador, a partir d’aproximadament 7 anys, pot veure i 

entendre el curtmetratge sense cap mena de problema. 

 Dins d’aquest grup tan ampli al qual ens dirigim, els nostres espectadors 

potencials seran específicament amants del cinema, o almenys, consumidors de cinema 

amb molta freqüència, ja que els consumidors de curtmetratges acostumen a ser 

persones que volen anar una mica més enllà dels blockbusters comercials de Hollywood. 

 Som conscients que a causa de les poques opcions que hi ha a Espanya de 

consumir curtmetratges (molts pocs cinemes programen aquest tipus de format i, els 

curtmetratges apareixen comptades vegades en televisió, tal com hem vist a l’apartat 

2.2.1 Estructura del mercat de distribució: cadenes i festivals), l’espectador es troba 

molt limitat per aquest consum. Així doncs, farem que el nostre curtmetratge tingui molt 

protagonisme a les plataformes digitals per Internet (pàgina Web pròpia, xarxes socials, 

Vimeo, Youtube…) no obstant, a causa de l’escletxa digital es fa un accés difícil per a 

les persones amb problemes en els àmbits de les noves tecnologies. 

 El target cuore al que va dirigit el nostre curt és concretament a espectadors amb 

una edat compresa entre els 40 - 50 anys, ja que en aquestes edats el públic es pot 

identificar amb situacions que apareixen en el curtmetratge sense oblidar els problemes 

que el matrimoni pot implicar. 

 A més, com que la nostra protagonista, Diana, és una dona d’edat avançada (68 

anys), també és un clar reclam per a un públic d’aquesta edat, ja que poden empatitzar 

amb major facilitat amb la nostra protagonista. 

 No s’ha d’oblidar, doncs, que el gènere també és un aspecte determinant per 

atraure a un target específic. En el nostre cas, tots aquells espectadors admiradors del 

gènere drama / melodrama serien també espectadors potencials per a nosaltres. 
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III. TERCER BLOC: EL CURT 

3.1. Introducció    

 El curt La última carta parteix d’un desig dels integrants del grup que teníem 

per a poder mostrar a l’espectador, a la societat, una realitat que desgraciadament 

sembla ser obviada tot i que estem dins d’un món modern. 

 Tot i que en els darrers anys el divorci de parelles està molt present cada cap 

més i les parelles s’acaben divorciant quan comprenen que la seva relació no va a 

enlloc, segueix havent una franja d’edat en la qual el divorci o la separació no està ben 

vist. Ens referim a les parelles que formen part del col·lectiu de la tercera edat, 

aquelles persones grans de 65 anys o més. Moltes parelles que han arribat a aquestes 

edats tot i que ja no senten amor per la seva parella o bé tenen problemes 

contínuament, no s’atreveixen a fer el pas per por a quedar-se soles i per por a què 

diran. L’amor s’ha acabat i no té perquè haver-hi un detonant específic com podríem 

pensar, com ara una infidelitat. Simplement pot arribar la situació en que l’un ja no sent 

res per l’altre. 

 Així doncs hem volgut agafar aquesta temàtica i traslladar-la al nostre curt, 

saben que moltes parelles, tan grans com joves, es poden sentir identificades amb el 

rerefons de la nostra història. Som conscients que és una temàtica delicada i no per a 

tots els públics. No volem animar a cap parella a que faci el pas necessari, ni tampoc el 

contrari.  

 El curt està enfocat des de la perspectiva de Diana, una dona de 68 anys que 

escriu una carta al seu marit, en Miguel, per deixar-lo i iniciar els tràmits d’un posterior 

divorci o separació. El seu amor s’ha acabat i ella ja porta un grapat d’anys volent fer-

ho però li faltava valor. De la mà de Diana acompanyarem la redacció de La última 

carta que li escriu a en Miguel i ens endinsarem en els seus records a mode de 

flashback, que ens seran mostrats tal com li venen al cap a la Diana mentre redacta la 

carta. 

 Un aspecte clau del curt que hem tingut molt present a l’hora de portar a la 

pràctica aquest projecte, és el tema del càsting d’actors. Considerem La última carta 

com a un curt en què bàsicament tot el pes recau en els actors fins i tot per sobre dels 
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diàlegs. Així, en aquest aspecte hem dedicat molts esforços per a assegurar que els 

actors protagonistes del curt, compleixen perfectament allò que necessitem d’ells. 

L’altre aspecte clau del curt és el que fa referència a les localitzacions, ja que com que 

fem ús dels flashbacks dels records de Diana, necessitem diverses localitzacions i 

especialment un fort treball del departament d’art, per a aconseguir recrear diferents 

èpoques i ambientacions. 

 Per a realitzar aquest curt, els integrants del grup ens hem dividit totes les 

tasques, comprometent-nos a ser els responsables únics de les principals. Això vol dir, 

el guió a càrrec d’ Enrique Almazán, la producció per part d’Adriana Serra i a la 

direcció de Carlota Alba. D’aquesta manera, tot i ser un projecte conjunt en que hem 

treballat “colze a colze”, a l’hora de presentar el curt als diversos festivals i 

posteriorment sales d’exhibició i televisions, donarem un aspecte més professional. 

 Pel que fa a la duració el nostre curt, La última carta té una duració aproximada 

de 15 minuts, ja que és el temps necessari per a poder explicar la història de manera 

clara i entenedora tal com la volem mostrar. A més, aquesta duració permet incloure e 

inscriure el curt en una gran varietat de festivals tant en l’ambit nacional com 

internacional. 
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3.2. Fitxa tècnica   

Títol original La última carta 

País d’origen Espanya 

Any 2015 

Director Carlota Alba Foz 

Ajudant Direcció Adriana Serra Mir 

Guió Enrique Almazán Barrada 

Productor Adriana Serra Mir 

Música Gerard Alba Foz 

Fotografia Ana Beltrán Vázquez 

Director de càsting Adriana Serra Mir, Carlota Alba Foz, Enrique Almazán Barrada 

Direcció d’art Vicki Viñas 

Repartiment Montse Gracia, Ricardo Berbeito, Itziar García, Antonio Gándara.  

Gènere Drama. Romàntica. Melodrama 

Sinopsi Diana és una dona de 68 que viu amb el seu marit Miguel, de 69 anys. Fa 

temps que l’amor a la seva relació s’ha acabat i Diana li escriu una carta per 

posar punt i final a la seva relació. A mesura que escriu la carta 

acompanyarem Diana i ens enfonsarem en els seus records. 

Taula 19: Fitxa tècnica La última carta 

 

3.2.1. Circuit de distribució   

 Tal com hem vist a l’apartat anterior 2.2.1. Estructura del mercat de distribució: 

cadenes i festival, tenim pensat moure el nostre curtmetratge en els diversos festivals en 

els quals el nostre curt compleix els requisits per ser inscrit i, posteriorment, a les 

plataformes gratuïtes de visionat de vídeos a Internet. 
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 D’aquesta manera, si realitzem la inscripció en tots els festivals que hem 

seleccionat prèviament (en el llistat, per ordre cronològic), tindrem coberta l’explotació 

en aquest circuit durant tot un any. A aquests festivals els hi farem arribar una còpia 

digital del curtmetratge a través dels diferents formularis d’inscripció i pàgines 

d’emmagatzematge en línia que sol·licitin. 

 Això vol dir que el canal de distribució serà directe, ja que passarà de nosaltres 

(productors) a l’exhibidora (festivals). I el mateix succeirà superat el temps 

d’explotació, ens encarregarem de fer arribar directament el nostre curtmetratge a les 

diverses plataformes de distribució en línia (VOD, vídeo sota demanda). Un cop 

exhaurida la finestra d’explotació del VOD (com hem comentat a l’apartat  2.2.2. 

Programació de curtmetratges a sales i altres possibilitats d’exhibició, el nostre 

objectiu seria penjar el curt a  filmin, filmotech i wuaki), i el de les cadenes de televisió 

que vulguin comprar el curt per emetre’l, seria el moment de penjar el curt en les 

principals plataformes de consum de vídeo en línia de manera gratuïta, com ara youtube 

i vimeo. 

 Per abaratir costos i per tendència actual, el nostre curtmetratge (amb potser 

alguna excepció), serà íntegrament distribuït mitjançant el canal digital. Distribuirem 

còpies del curt, fet que ens estalviarà la compra de DVD i caràtules. Seguint aquesta 

idea “low cost”, tampoc dedicarem cap partida del pressupost en fer publicitat del curt 

mitjançant cap agència publicitària. Tot ho farem nosaltres, que ens encarregarem de fer 

aquesta publicitat essencialment a les xarxes socials i fòrums de discussió especialitzats 

en cinema i curtmetratges. Confiem doncs, en la capacitat d’atracció del “word of 

mouth” o boca a boca i la publicitat que puguem aconseguir de manera gratuïta a través 

de les xarxes socials. Evidentment, si el curt resultés premiat en algun dels festivals als 

quals l’haguéssim presentat, ens ajudaria a dur a terme aquesta tasca de manera molt 

més senzilla.  

 Si aconseguim que el curt s’exhibeixi en sales de cinema, el que tenim pensat fer 

és premiar a l’espectador d’alguna manera. Ens agradaria, sempre que fos possible i 

econòmicament viable, poder assistir a aquestes exhibicions per a després poder obrir 

un torn de preguntes i respostes amb els espectadors que així ho desitgin. Si s’han 

esforçat a buscar el curt i venir a veure’l pagant un mòdic preu, creiem que una manera 

de recompensar seria xerrant amb ells. D’aquesta manera podrem obtenir una 
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informació molt valuosa per millorar de cara al futur i aconseguir fidelitzar a bona part 

de l’audiència. 

 Per últim, intentarem vendre el producte a Canals de televisió que sapiguem que 

emeten curtmetratges, com ara La 2, de la cadena pública televisió espanyola (RTVE), 

Tele 5, Canal Sur 2 (Andalusia), ETB 2 (País Basc), Canal33 (Catalunya) o Nou2 

(València). Pel que fa a canals de pagament, ens centrarem en Canal+ i Somos. 

 

3.2.2. Altres Plataformes d’emissió    

 Tal com hem explicat a l’apartat anterior, a més d’utilitzar el sistema de Video 

on Demand (dels que podríem treure algun benefici), també penjarem el curt a la secció 

web de Canal+ Zona Corta, i també a plataformes gratuïtes de consum de vídeo a través 

d’Internet com ara youtube i vimeo. 

 Sobre Zona Corta, és una secció web d’ Internet que Canal+ té dedicada 

exclusivament a curtmetratges. Aquesta secció porta per nom Zona Corta i 

malauradament només és accessible mitjançant Yomvi, un servei pay per view. Tot i 

aquesta limitació, som conscients que aquells consumidors que tinguin contractat el 

servei, és perquè realment gaudeixen amb  el cinema i concretament amb aquest tipus 

de format audiovisual, per la qual cosa, en el cas que aquests usuaris ens poguessin 

retornar el feedback sobre el curtmetratge, es convertiria en una bona eina per millorar 

de cara al futur. 

 Per altra banda, el fet d’escollir plataformes com youtube i  vimeo per pujar el 

curt en un futur, és degut al fet que són molt senzilles d’utilitzar (especialment per 

l’espectador), ofereixen una bona qualitat d’imatge i són conegudes per una immensa 

majoria del nostre públic potencial (deixant de banda aquella franja d’edat propera a la 

tercera edat). 

 Per últim, paral·lelament a la pujada del curt a aquestes plataformes gratuïtes, 

també posarem el curt gratuït i sencer a la nostra pàgina web (que estarà operativa des 

que comencem a realitzar el crowfunding). Abans que aquest moment arribi, l’usuari 

podrà trobar a la nostra web informació sobre el curt, imatges del rodatge i de promoció, 

el tràiler i si escau alguna entrevista. A més facilitarem enllaços a les xarxes socials per 
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a què l’usuari ens segueixi a través d’elles i pugui estar informat constantment si així ho 

desitja. 

 Un cop realitzat tot això, considerem que queden exhaurides les vies per a 

difondre el curt així com noves possibilitats d’emissió o exhibició, per tant, deixarem el 

curt penjat per a què sigui accessible sempre que es desitgi i passarem a re posicionar 

les xarxes socials i el web propi per a incitar a l’usuari a conèixer els nostres nous 

projectes futurs així com a participar (per exemple amb el microfinançament) en ells. 

 

3.3. Guió 

3.3.1. Idea 

 Diana i Miguel són una parella que ronden els 70 anys i en porten 39 casats, 

però com a totes les parelles a mesura que van passant els anys, la relació es va 

desgastant… 

3.3.2. Sinopsi 

 Diana és una dona de 68 anys, artista, sofisticada i introvertida. Fa 39 anys que 

es va casar amb en Miguel, un home de 69 anys alegre i sociable. Des de fa 5 anys, 

Diana es troba enmig d’una crisi matrimonial. Cada any, el dia de l’aniversari de la 

parella, esdevé un dia especial, en el que ella recorda totes les coses bones que han 

viscut, però també les dolentes. Per això, escriu una carta al seu marit, expressant els 

seus dubtes, la seva nostàlgia i la seva tristesa per la pèrdua de l’amor. No obstant, mai 

ha estat capaç d’entregar cap d’aquestes 5 cartes, per falta de coratge o per l’esperança 

de recuperar el record d’un amor perdut.  

 En el seu 39è aniversari es disposa a escriure L’última carta d’amor, i desamor. 

Els records d’uns inicis feliços i esperançadors d’un amor jove es veuran interromputs 

per les discussions i el distanciament d’una parella adulta. Aquesta vegada Diana 

sembla estar disposada a abandonar el seu marit. 
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3.3.3. Tractament 

SEQÜÈNCIA 1: PRESENT: INTERIOR - DIA 

 Diana (68 anys, 1,70, cabell blanc i curt, sofisticada), trista, obre un armari i treu 

un vestit negre. Es vesteix lentament i es comença a maquillar. Treu una bossa de 

l’armari,  amb moviments molt lents, cuidats i amb una certa tristesa comença a posar 

objectes i roba a dins (un abric, un raspall de dents…). La seva expressió i moviments 

denoten un cert dubte i una tristesa, com si no se sentís segura de recollir tots aquests 

objectes. Quan acaba de posar les coses dins de la bossa veiem a Diana entrant a l’estudi 

i dirigint-se cap a l’escriptori, amb una mirada trista observa una fotografia en blanc i 

negre d’ella i en Miguel (el seu marit), seu a la cadira, obre un dels calaixos i treu una 

capça metàl·lica (una vella llauna de galetes). Obre la caixa acuradament i passa els dits 

lentament entre 5 cartes, deixant veure que totes elles tenen escrita una mateixa data que 

es repeteix en diferents anys en totes: 14/09/2010, 2011, 2012, 2013, 2014.  

Fos i entra el títol: La última carta. 

 

SEQÜÈNCIA 2: PRESENT: INTERIOR - DIA 

 Veiem com Diana, trista, està escrivint una carta que comença amb “Querido 

Miguel hoy hubiera sido nuestro 39 aniversario…”.  

 

SEQÜÈNCIA 3: FLASHBACK: EXTERIOR - TARDA 

 Mitjançant la veu en off, veiem el primer flashback: “y deberíamos haber estado 

en el lago, nuestro lago,¿te acuerdas de nuestro primer aniversario?” Miguel (31 anys) 

i Diana (30 anys) es troben en un prat fent un pícnic rient i parlant,  es donen regals, 

perquè és el seu primer aniversari de casats.  Diana molt emocionada obre el seu regal i 

treu un petit ukelele. Sense dubtar un segon Diana, divertida, comença a tocar i a cantar 

una cançó mentre en Miguel riu. Un cop Diana ha acabat la cançó li dóna un paquet a en 

Miguel, de la mida d’un quadre petit. En Miguel comença a obrir-lo lentament fins que 

comencem a albirar la imatge del quadre. 

(La càmera s’apropa fins que la imatge del quadre ocupa gairebé tot el pla). 
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SEQÜÈNCIA 4: FLASHBACK: EXTERIOR - CAPVESPRE 

 Per encadenat, veiem l’escena de la imatge del quadre anterior. Miguel (29 anys) 

i Diana (28 anys) es troben a la mateixa escena reflectida en el quadre: tots dos mig 

estirats a la vora d’un llac, rient i parlant. En Miguel de forma molt natural es posa la 

mà a la butxaca i treu un paquet de tabac. Quan la Diana s’adona que en Miguel està a 

punt d’encendre’s la cigarreta, sensual, s’apropa a ell i li diu a cau d’orella si realment 

és això el què vol i li fa una petita mossegada a l’orella. En Miguel, una mica excitat li 

diu que amb ella això (el tabac) ja no ho necessita. La Diana se li llença a sobre i el 

comença a petonejar mentre en Miguel l’abraça amb un braç i amb l’altre llença el 

paquet de tabac ben lluny, sense mirar on cau. 

 

SEQÜÈNCIA 5: FLASHBACK: INTERIOR - DIA 

(Comencem veient un pla detall del mateix paquet de tabac) 

 En Miguel (33 anys) treu un cigarro d’un paquet de tabac. S’adona que la Diana 

(32 anys) se l’està mirant i en Miguel somriu i s’aixeca del sofà per anar a fumar a la 

terrassa mentre li fa broma a la Diana. En Miguel tanca la porta de la terrassa. 

(Veiem un pla de la porta de la terrassa que es tanca). 

 

SEQÜÈNCIA 6: FLASHBACK: INTERIOR - NIT i INTERIOR NIT 

(veiem un pla de la porta de la terrassa que s’obre). 

 Escoltem a la Diana (39 anys) com li pregunta al Miguel (40 anys) si ja està 

llest. Miguel obre la porta de la terrassa i surt vestit amb una americana i pantalons i es 

dirigeix a ella.  

 (El·lipsis) Veiem a la Diana i al Miguel a la festa d’aniversari del seu cap, de 

fons veiem una gran pancarta de la marca EAK Phones. Veiem a la Diana relacionant-se 

amb els companys d’ell, parlant, mirant a en Miguel i somrient els dos, sent còmplices. 

La Diana no es sent del tot còmode en l’ambient, no obstant això, la complicitat amb en 

Miguel fa que tot sigui una espècie de joc, com si es tractés d’una mena d’actuació de la 

qual ja en coneixen el final: arribats a un cert punt, ella mira al Miguel i somrient li 

senyala el rellotge. En Miguel entén la senyal i s’excusa davant del seu cap. 



 

 
79 

 Veiem al Miguel i la Diana rient,  anant pel carrer, ell li va agafar la mà però ella 

li aparta rient. Entren a una pizzeria, la Diana i en Miguel s’asseuen i comencen a mirar 

la carta. 

 

SEQÜÈNCIA 7: PRESENT: INTERIOR – DIA 

 Veiem a la Diana (68 anys) en el present, es passa les mans per la cara eixugant-

se les llàgrimes. Esbufega i continua escrivint. 

 

SEQÜÈNCIA 8: FLASHBACK: EXTERIOR - TARDA 

 Veiem en un flashback a Miguel (26 anys) i Diana (25 anys) passejant pel carrer 

i ell agafa la mà de la Diana. Ella rebutja aquest gest i ell exagera més l'afecte i li posa 

un braç per empipar-la, ella se separa i riuen. Passen per davant d’un pub i escoltem la 

música que sona. 

 

SEQÜÈNCIA 9: FLASHBACK INTERIOR - DIA 

 Veiem una ràdio-despertador que fa sonar la mateixa música que la del pub. En 

Miguel (32 anys), que està al llit, badalla i es frega els braços perquè té fred i es troba 

tot destapat. En to de broma li pren tot el llençol a la Diana (31 anys) que encara dorm i 

que té el llençol tot per a ella. En treure-li el llençol ella es desperta i li diu que si té 

fred, ella té la solució. En Miguel l’abraça i amb una mà apaga el despertador. 

(La càmera se centra en el despertador)       

 

SEQÜÈNCIA 10: FLASHBACK INTERIOR - DIA 

 Veiem una ràdio-despertador que fa sonar música. En Miguel (59 anys), que està 

al llit, apaga el despertador donant-li un cop. Veiem que cadascú està en el seu llit 

individual, l’un junt amb l’altre, de manera que cadascú té els seus llençols.  

 En Miguel s’aixeca del llit i es dirigeix a la cuina per agafar alguna cosa de la 

nevera. La Diana (58 anys) entra a la cuina i mira una carta del banc que resta sobre la 

taula. L’obre i li dóna un cop d’ull mentre en Miguel prepara els cafès. La Diana 

s’adona que figura un import (despesa) que desconeix i li pregunta a en Miguel què és. 
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Ell li diu que és l’import del rellotge que es va comprar. La Diana li comenta que no era 

l’import que li va dir. Ell li assegura que si i li retreu que no l’escolta quan ell parla. Ella 

li retreu que l’expert en no escoltar és ell. Comencen a discutir fins que en Miguel surt 

de la cuina i la porta “vaivén” deixa veure a la Diana que es troba dins amb una bata.  

SEQÜÈNCIA 11: FLASHBACK: INTERIOR - NIT 

 A través de la porta “vaivén” veiem a Diana (40 anys) molt elegant dins la cuina 

i surt portant una botella de vi i copes en una safata.  

 Al saló estan asseguts en un sofà Miguel (41 anys) amb 2 parelles més (2 homes 

companys de feina i les seves respectives dones d’aproximadament la mateixa edat), 

tots 5 estan asseguts en el mateix sofà, explicant històries i rient. Diana deixa la safata 

sobre la tauleta i seu tímidament en un puf davant del sofà, una mica més apartada, no 

sembla sentir-se gaire còmode en l’ambient. En Miguel la mira somrient i en veure que 

es troba una mica allunyada li proposa de tocar una cançó que sempre toca amb 

l’ukelele que ell li va regalar. Diana li llença una mirada com demanant no fer-ho, cada 

vegada se sent més incòmode i introvertida, doncs la cançó era quelcom que feien junts, 

en clau de broma i en la intimitat. Miguel insisteix i el segueixen tots els convidats. 

Diana, amb el cap abaixat agafa l’ukelele i toca la cançó cohibida i amb una certa 

mirada trista contraposada a la melodia alegre de la cançó.  

 

SEQÜÈNCIA 12: PRESENT: INTERIOR - DIA 

 Veiem la mateixa fotografia en blanc i negre de l’inici (Seq. 1), aquesta vegada 

la Diana (68 anys) la mira amb decepció, amb un cop sec gira la fotografia.  

Segueix escrivint: VEU EN OFF. 

 

SEQÜÈNCIA 13: FLASHBACK INTERIOR - DIA 

 Diana (28-29 anys) està pintant en una sala força caòtica, està plena de pintura 

per tot arreu, quasi no hi ha mobles, només una taula i el cavallet on pinta. La sala està 

il·luminada per una gran finestra.  
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 Arriba en Miguel (29-30 anys) i li fa un petó a la Diana. La sorprèn amb un regal 

que deixa sobre la taula mentre diu: “la feina és meva!”. La Diana obra la caixa i veu un 

telèfon de la marca EAK Phones. Tots dos ho celebren abraçant-se.  

 

SEQÜÈNCIA 14: FLASHBACK INTERIOR - DIA 

 Per encadenat. Canvia el decorat però l’habitació i la posició de càmera és la 

mateixa: la finestra es manté intacta igual que les parets. En una d’elles està penjat el 

quadre que pintava la Diana en la seqüència anterior i sobre la taula hi ha un telèfon de 

la mateixa marca (un model més nou) i un munt de papers. En Miguel (39 anys) està 

escrivint i ordenant papers. La Diana (38 anys) entra per acomiadar-se, va a treballar a 

la galeria.  

 

SEQÜÈNCIA 15: FLASHBACK INTERIOR - NIT 

 La Diana (63 anys) arriba a casa i es troba a en Miguel (64 anys) assegut al sofà 

i fumant una cigarreta. Ella el mira amb cara de fastig i ell li pregunta perquè no li fa un 

petó. La Diana li respon que el tabac li fa fastig i que no, no li farà cap petó. En Miguel 

apaga la cigarreta amb una mica de ràbia i li diu que no n’hi ha per tant, que no entén 

perquè en fa un gra massa de tot. Ella li recrimina que fa 34 anys que intenta que ell 

deixi el tabac, que ja sap com la molesta i que cada vegada sembla importar-li menys. 

Ell li respon que ell fa 34 anys que intenta que ella li faci un petó en públic i que encara 

no ho ha aconseguit (en to burlesc). La Diana el mira trista però la seva mirada s’omple 

de ràbia, enfadada, li explica que ell ja sabia com era, des de sempre, però que ell en 

canvi es transforma segons la situació i la companyia amb la qual es troba. Finalment, 

explota de ràbia i li escridassa que no pot suportar que es comporti com un pallasso, 

intentant acontentar a la gent de la seva feina que ni tan sols aguanta, i que, de què li ha 

servit si no ha aconseguit res, que mai havia vist a ningú esforçar-se tant a satisfer i no 

aconseguir-ho. Ell li respon que almenys ell té una feina de veritat i que s’hi esforça 

mentre que ella sembla una ànima en pena i que no està contenta amb res. A la Diana se 

li escapen unes llàgrimes de ràbia mentre crida incrèdula pel que acaba de sentir i li 

retreu a Miguel que ella ha sacrificat moltes coses per ell, com per exemple, la seva 

passió per la pintura. Ell respon en to de burla: “ja comencem amb el drama de la gran 
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artista… Ella respon contundent: “El meu drama és haver d’aguantar un hipòcrita com 

tu”, s’eixuga una llàgrima amb ràbia. 

 

SEQÜÈNCIA 16: PRESENT INTERIOR DIA 

 La Diana (68 anys) s’eixuga una llàgrima amb tristesa i agafa la fotografia que 

abans havia fet caure, la mira i la repassa amb els dits delicadament. La torna a posar 

del dret. 

 

SEQÜÈNCIA 17: FLASHBACK EXTERIOR - DIA 

 Diana (55 anys) i Miguel (56 anys) estan passejant pel carrer, no interactuen 

entre ells, gairebé ni es miren. Ella el mira amb tristesa, mira cap a baix i li agafa la mà, 

buscant complicitat. 

 

SEQÜÈNCIA 18: FLASHBACK INTERIOR - NIT / EXTERIOR - NIT 

 Veiem a la Diana (49 anys) i Miguel (50 anys) a la festa de l’empresa d’ell. 

Aquesta vegada veiem que la Diana no s’ho està passant bé, no parla amb ningú, resta 

asseguda en un racó mentre que en Miguel s’ho passa d’allò més bé parlant amb els 

seus companys de treball, han perdut la complicitat de la seq. 6. 

 La Diana arriba a un punt que s’apropa a ell i li senyala el rellotge, ell li fa que si 

amb el cap però no s’acomiada de ningú.  

Veiem a Diana sola a la pizzeria, rodejada de famílies.  

 

SEQÜÈNCIA 19: PRESENT INTERIOR - DIA/ EXTERIOR - DIA 

 Diana (68 anys) plega la carta i la posa dins d’un sobre. En un costat escriu 

Miguel i a l’altra la data. Agafa la caixa on hi ha totes les cartes i s’adona que hi ha una 

amb la mateixa data d’avui: 14/09/2015, li dóna una volta i s’adona que en el sobre està 

escrit: DIANA. 
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3.3.4. Dramatis personae 

 A continuació, detallem la descripció física i psicològica dels personatges 

protagonistes en diferents etapes de la seva vida per a mostrar la seva evolució: 

Nom Diana 

Significat: És intuïtiva, curiosa, pacient i activa. 

Edat 28-38 anys (Escenes  8, 9, 10, 16, 17 i 23) 

Aspecte físic Mesura al voltant de 1,70cm i sempre ha estat una dona més aviat 

prima.  

És castanya i du el cabell llarg. 

Biografia Era una bona estudiant. Va estudiar art i intenta obrir-se camí en 

aquest món pintant paisatges I retrats. 

Característiques 

morals i 

polítiques 

És una dona progressista i atea, i això fa que es qüestioni més el fet 

d’haver sacrificat algunes de les seves ambicions pel matrimoni.  

Manera de parlar La seva parla en privat desprèn seguretat pel ritme pausat i la bona 

entonació i articulació de les paraules. 

No obstant, aquest ritme i aquesta entonació és més forçada en 

situacions en les quals es troba més incòmode, socialitzant... 

Relacions 

sentimentals del 

personatge 

Va tindre una parella abans d’en Miguel. Quan ell li va demanar 

matrimoni ella no es va sentir preparada, fet que va provocar la 

ruptura. No obstant, amb en Miguel això va canviar. 

On viu Viu amb el seu marit Miguel en un pis de l’eixample de Barcelona 

(carrer Aribau) 

Tipus vivenda  Pis de propietat. Ampli, amb tres habitacions. 

Caràcter Espontània, divertida, riallera, seductora, sensual, alegre, amb 

caràcter, freda en públic però carinyosa a la intimitat, ambiciosa i 

apassionada amb la feina. 

Professió Pintora i posteriorment comissaria d’art. 

Fòbies i manies 

personals 

No suporta el tabac i tot i ser una persona afectuosa no es 

partidària de mostrar massa afecte en públic. No li agraden les 

grans multituds. 

Hobbies Pintura, de jove tocava l’ukelele que li va regalar en Miguel.   

Fumadora? No 
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Malaltia/es? No 

 

Anys de casada Es va casar amb en Miguel als 29 anys.  És el primer matrimoni, 

havia tingut més relacions però cap seria. 

Fills? No 

Mascotes No 

Relació 

sentimental actual 

Es va casar amb en Miguel als 29 anys. En un principi tenen una 

relació apassionada plena de complicitat i confiança.  

Taula 20: Evolució de la Diana dels 28 als 38 anys 

 

Nom Diana 

Significat: És intuïtiva, curiosa, pacient i activa. 

Edat 39 – 59 (Escenes 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29 i 30) 

Aspecte físic Mesura al voltant de 1,70cm i sempre ha estat una dona més aviat 

prima.  

És castanya de jove i, a partir dels 40 es tenyeix, du el cabell una 

mica més curt.  

Biografia Era una bona estudiant. Va estudiar art però no va fer carrera. 

Durant la seva joventut va exercir de professora a tallers fins a 

acabar dedicant-se a una galeria d’art com a comissaria.  

Característiques 

morals i 

polítiques 

És una dona progressista i atea, i això fa que es qüestioni més el fet 

d’haver sacrificat algunes de les seves ambicions pel matrimoni.  

Manera de parlar La seva parla en privat desprèn seguretat pel ritme pausat i la bona 

entonació i articulació de les paraules. 

No obstant això, aquest ritme i aquesta entonació és més forçada 

en situacions en les quals es troba més incòmode, socialitzant... 

Relacions 

sentimentals del 

personatge 

Va tindre una parella abans d’en Miguel. Quan ell li va demanar 

matrimoni ella no es va sentir preparada, fet que va provocar la 

ruptura. No obstant això, amb en Miguel això va canviar. 

On viu Viu amb el seu marit Miguel en un pis de l’eixample de Barcelona 

(carrer Aribau) 

Tipus vivenda  Pis de propietat. Ampli, amb tres habitacions. 

Caràcter Seriosa, amb caràcter, introvertida, freda en públic però afectuosa 
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a la intimitat, cada vegada menys ambiciosa i però segueix força 

apassionada amb la feina. 

Professió Comissaria d’art. 

Fòbies i manies 

personals 

No suporta el tabac i tot i ser una persona afectuosa no és 

partidària de mostrar massa afecte en públic. No li agraden les 

grans multituds. 

Hobbies Pintura, en ocasions toca l’ukelele que li va regalar en Miguel.   

Fumadora? No 

Malaltia/es? No 

Anys de casada Es va casar amb en Miguel als 29 anys.  És el primer matrimoni, 

havia tingut més relacions però cap seria. 

Fills? No 

Mascotes No 

Relació 

sentimental actual 

Es va casar amb en Miguel als 29 anys. La relació cada vegada és 

menys apassionada, es van distanciant, Casada amb en Miguel. 

Diana es troba enmig d’una crisi matrimonial. Hi ha un clar 

distanciament entre els dos. Als 58 anys Diana i Miguel dormen 

junts però amb llits individuals.    

Taula 21: Evolució de la Diana dels 39 als 49 anys 

 

Nom Diana 

Significat: És intuïtiva, curiosa, pacient i activa. 

Edat 60 – 68 anys (Escenes 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 15, 22, 25 26, 27 i 31)  

Aspecte físic Mesura al voltant de 1,70cm i sempre ha estat una dona més aviat 

prima.  

Cabell blanc i curt i du ulleres. 

Biografia Era una bona estudiant. Va estudiar art però no va fer carrera. 

Durant la seva joventut va exercir de professora a tallers fins a 

acabar dedicant-se a una galeria d’art com a comissaria. 

Característiques 

morals i 

polítiques 

És una dona progressista i atea, i això fa que es qüestioni més el fet 

d’haver sacrificat algunes de les seves ambicions pel matrimoni.  

Manera de parlar La seva parla en privat desprèn seguretat pel ritme pausat i la bona 
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entonació i articulació de les paraules. 

No obstant això, aquest ritme i aquesta entonació és més forçada 

en situacions en les quals es troba més incòmode, socialitzant... 

Relacions 

sentimentals del 

personatge 

Va tindre una parella abans d’en Miguel. Quan ell li va demanar 

matrimoni ella no es va sentir preparada, fet que va provocar la 

ruptura. No obstant això, amb en Miguel això va canviar. 

On viu Viu amb el seu marit Miguel en un pis de l’eixample de Barcelona 

(carrer Aribau) 

Tipus vivenda  Pis de propietat. Ampli, amb tres habitacions. 

 

Caràcter Seriosa, introvertida, trista, melancòlica, ha perdut la passió i 

l’espontaneïtat, més meticulosa, dura i freda, més distant, ha 

perdut força caràcter i és més susceptible.  

Professió Comissaria d’art – jubilada.  

Fòbies i manies 

personals 

No suporta el tabac i tot i ser una persona carinyosa no és 

partidària de mostrar massa afecte en públic. No li agraden les 

grans multituds. 

Hobbies La pintura i l’art.  

Fumadora? No 

Malaltia/es? No 

Anys de casada 39 anys de casada amb en Miguel.  És el primer matrimoni, havia 

tingut més relacions però cap seria. 

Fills? No 

Mascotes No 

Relació 

sentimental actual 

Casada amb en Miguel. Diana es troba enmitg d’una crisi 

matrimonial. Hi ha un clar distanciament entre els dos. Diana i 

Miguel ja no dormen junts, els llits estan separats.   

 Taula 22: Evolució de la Diana dels 60 als 68 anys 

 

Nom Miguel 

Edat 29 – 39 anys (Escenes  8, 9, 10, 16, 17 i 23) 

Aspecte físic Mesura al voltant de 1,80cm, és més aviat prim, moreno i amb el 

cabell curt. 
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Biografia En Miguel va estudiar empresarials a la universitat. Va treballar en 

diverses empreses com a comercials, fins els 32 anys treballa en 

una empresa de construcció i després es converteix en cap de 

vendes a Eak Phones. 

Característiques 

morals i 

polítiques 

És un home progressista i ateu, però creu en el matrimoni.  

 

Manera de parlar En Miguel és atrevit i sociable i així ho denota la seva parla, la 

seva parla desprèn seguretat en tots els àmbits socials menys quan 

es troba davant dels seus caps que es sent més insegur. 

Relacions 

sentimentals del 

personatge 

En Miguel sempre ha estat un seductor i ha tingut diverses 

relacions (la majoria poc serioses) però des que va conèixer a la 

Diana que sempre ha estat fidel.  

On viu Viu amb la seva dona Diana en un pis de l’eixample de Barcelona 

(carrer Aribau) 

Tipus vivenda  Pis de propietat. Ampli, amb tres habitacions. 

Caràcter Divertit, alegre, bromista, rialler, romàntic, afectuós, apassionat, 

comprensiu, extravertit, sociable, necessita agradar a tothom... 

Professió Comercial en una empresa de construcció fins als 32 anys. Després 

cap de vendes a Eak Phones 

Hobbies Tennis. 

Fumador Sí. Fuma amb molta freqüència (aproximadament un paquet al 

dia). La Diana no suporta aquest vici. En els primers anys de 

convivència entre els dos, en Miguel sortia a fumar a la terrassa 

per no molestar a Diana. 

Malaltia/es No 

Anys de casat Es va casar amb la diana als 30 anys. 

Fills No 

Mascotes No 

Relació 

sentimental actual 

Casat amb la Diana. En un principi tenen una relació apassionada 

plena de complicitat i confiança. 

Taula 23: Evolució de la Miguel dels 29 als 39 anys 
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Nom Miguel 

Edat 40 –  58 (Escenes 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28) 

Aspecte físic Mesura al voltant de 1,80cm, amb els anys es va engreixant una 

mica (sense arribar a ser un home gras), moreno i amb el cabell 

curt, però li van sortint canes. 

Biografia En Miguel va estudiar empresarials a la universitat. Va treballar en 

diverses empreses com a comercials, des dels 32 anys és cap de 

vendes a Eak Phones. 

Característiques 

morals i 

polítiques 

És un home progressista i ateu, però creu en el matrimoni.  

 

Manera de parlar En Miguel és atrevit i sociable i així ho denota la seva parla, la 

seva parla desprèn seguretat en tots els àmbits socials menys quan 

es troba davant dels seus caps que es sent més insegur. 

Relacions 

sentimentals del 

personatge 

En Miguel sempre ha estat un seductor i ha tingut diverses 

relacions (la majoria poc serioses) però des que va conèixer a la 

Diana que sempre ha estat fidel. 

On viu Viu amb la seva dona Diana en un pis de l’eixample de Barcelona 

(carrer Aribau). 

Tipus vivenda  Pis de propietat. Ampli, amb tres habitacions. 

Caràcter Divertit, espontàni, bromista, rialler, alegre, extravertit i sociable. 

Menys romàntic i apassionat, menys comprensiu, menys afectuós i 

més distant.  

Professió Departament de màrqueting de l’empresa EAK Phones. 

Hobbies Tennis 

Fumador Sí. Fuma amb molta freqüència (aproximadament un paquet al 

dia). La Diana no suporta aquest vici. En els primers anys de 

convivència entre els dos, en Miguel sortia a fumar a la terrassa 

per no molestar a Diana, però a mesura que passen els anys, en 

Miguel s’acomoda i fuma dins de casa, sense importar-li si molesta 

a Diana. 

Malaltia/es No 

Anys de casat 39 anys casat amb la Diana. 
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Fills No 

Mascotes No 

Relació 

sentimental actual 

Casat amb la Diana. Tots dos es van distanciant i van perdent la 

complicitat, tot i que Miguel encara manté una mica el seu sentit 

de l’humor i el seu romanticisme.  

Taula 24: Evolució de la Miguel dels 40 als 58 anys 

 

Nom Miguel 

Edat 59 - 64 anys (Escenes 18, 19, 25, 27) 

Aspecte físic Mesura al voltant de 1,80cm, amb els anys es va engreixant una 

mica, amb el cabell blanc/grisos i curt, però li van sortint canes. 

Biografia En Miguel va estudiar empresarials a la universitat. Va treballar en 

diverses empreses com a comercials, des dels 32 anys és cap de 

vendes a Eak Phones però aviat es jubilarà. 

Característiques 

morals i 

polítiques 

És un home progressista i ateu, però creu en el matrimoni.  

 

 

 

Manera de parlar En Miguel és atrevit i sociable i així ho denota la seva parla, la 

seva parla desprèn seguretat en tots els àmbits socials menys quan 

es troba davant dels seus caps que es sent més insegur. 

Relacions 

sentimentals del 

personatge 

En Miguel sempre ha estat un seductor i ha tingut diverses 

relacions (la majoria poc serioses) però des que va conèixer a la 

Diana que sempre ha estat fidel. 

On viu Viu amb la seva dona Diana en un pis de l’eixample de Barcelona 

(carrer Aribau) 

Tipus vivenda  Pis de propietat. Ampli, amb tres habitacions. 

Caràcter Extravertit, sociable, distant i més fred. 

Professió Departament de màrqueting de l’empresa EAK Phones – jubilat. 

Hobbies Tennis. 

Fumador Sí. Fuma amb molta freqüència (aproximadament un paquet al 

dia). La Diana no suporta aquest vici. En els primers anys de 

convivència entre els dos, en Miguel sortia a fumar a la terrassa 
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per no molestar a Diana, però a mesura que passen els anys, en 

Miguel s’acomoda i fuma dins de casa, sense importar-li si molesta 

a Diana. 

Malaltia/es No 

Anys de casat 39 anys casat amb la Diana. 

Fills No 

Mascotes No 

Relació 

sentimental actual 

Casat amb la Diana. Hi ha un clar distanciament entre els dos. 

Diana i Miguel primer dormen en llits individuals junts i finalment 

separats.   

Taula 25: Evolució de la Miguel dels 59 als 64 anys 
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3.3.5 El guió literari 

1. DORMITORIO –PRESENTE-  INT. DÍA 

DIANA (68 años, 1.70 de estatura, cabello blanco y corto, 

por el hombro, de aspecto refinado, elegante) a quién 

todavía no vemos la cara, se encuentra en una habitación de 

matrimonio claramente iluminada, en la que podemos ver un 

par de camas individuales, cuadros, mesitas de noche y un 

armario grande. DIANA (triste) se dirige al armario y abre 

la puerta. De él saca un elegante vestido negro. Empieza a 

cambiarse lentamente, se sube la cremallera del vestido. 

Cuando termina de hacerlo se dirige al baño. Todavía no se 

ve la habitación completa. 

 

2. BAÑO –PRESENTE- INT. DÍA 

DIANA entra en el baño para comenzar a maquillarse y 

taparse ciertas marcas de la edad. Se tapa las ojeras. Se 

observa varios segundos en el espejo (muy triste, cansada) 

y finalmente sale por la puerta, camino de nuevo a la 

habitación. 

 

3. HABITACIÓN –PRESENTE- INT. DÍA 

DIANA vuelve a dirigirse al armario de antes, abre 

la  puerta del armario, vemos completamente la habitación. 

De ahí saca una bolsa de tela negra (típica bolsa de 

deporte, con dos asas). DIANA (con movimientos dudosos) 

comienza a poner dentro de la bolsa un abrigo, unas 

camisas, un jersey, pantalones y un par de zapatos, prendas 

las cuales no diferenciamos si son de hombre o de mujer. 

Todas estas acciones DIANA las realiza con movimientos que 

denotan duda y tristeza así como su expresión. 

 

4. BAÑO –PRESENTE- INT. DÍA 

Vuelve a ir al baño y de la repisa del espejo coge uno de 

los dos cepillos de dientes, resopla (triste) y lentamente 

se adentra de nuevo en la habitación. 

 

5. HABITACIÓN –PRESENTE- INT. DÍA 

DIANA entra en la habitación y coloca el cepillo dentro de 

la bolsa y cierra la cremallera. DIANA (triste y dudosa) no 

está segura de hacer lo correcto, no sabe si hace bien en 

recoger todos esos objetos personales. 
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DIANA se dirige hacia la habitación contigua. 

 

6. ESTUDIO –PRESENTE- INT. DÍA 

DIANA va hacia el escritorio y se sienta en la silla, mira 

tristemente una fotografía en blanco y negro que hay en la 

mesa en la que aparecen DIANA Y MIGUEL en su juventud (30 

años MIGUEL y 29 DIANA). DIANA abre uno de los cajones que 

hay en el escritorio. Aparta unas revistas de arte  y de 

debajo de ellas saca una vieja lata de galletas. Pone la 

lata sobre la mesa y la abre muy lentamente, con cuidado. 

En el interior de la lata hay varias cartas en sus sobres 

correspondientes. Vemos una en la que pone 14/09/2014. 

DIANA coge un papel y lo deja encima de la mesa, frente a 

ella. Después coge un bolígrafo y un sobre, con gestos 

lentos y dejándolo ordenado sobre la mesa.  

Observamos a DIANA (muy triste), que empieza a escribir 

pulcramente una carta. Su letra es elegante, y podemos leer 

lo siguiente: 
Arriba a la derecha, la fecha: 14/09/2015. 

 
Observación: Fundido y entra el título del corto: LA 

ÚLTIMA CARTA 

 

7. ESTUDIO –PRESENTE- INT. DÍA 

En el cuerpo del mensaje la carta empieza así: 

 
“Querido Miguel, hoy hubiera sido” 

 
DIANA 

(Voz en off) 
Querido Miguel, hoy hubiera 

sido… 

 
Observación: Mientras DIANA escribe estas palabras, 

fundido a blanco y entra un flashback 

 

8. PRADO -FLASHBACK– EXT. DÍA – TARDE 

Mediante el uso de la voz en off empezamos a situarnos en 

un prado verde, muy bonito, que contiene un lago. 
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DIANA 

(Voz en off) 
“nuestro 39 aniversario y 

deberíamos haber estado en el lago, 

nuestro lago” 
“¿Te acuerdas de nuestro primer 

aniversario? 

 
Vemos a MIGUEL (31 años, moreno, 1.80 de estatura, delgado 

y apuesto) y DIANA (30 años, pelo castaño, delgada, 1.70 de 

estatura y atractiva) tumbados sobre un manto sobre el 

césped, están haciendo un picnic, están muy contentos y 

ríen constantemente. 
DIANA 

(Contenta y divertida) 
¿En qué piensas, Miguel? 

 
MIGUEL da un sorbo a su lata de cerveza. 

 
MIGUEL 

(Serio pero asomando una sonrisa) 
Pienso… En que cometí un error. 

 
DIANA 

(sorprendida) 
¿Un error? 

 
MIGUEL 

Sí… Hace exactamente un año, cometí 

el error de mi vida. Le di el sí 

quiero a una joven loca. Es algo en 

lo que no puedo dejar de pensar. 

 
DIANA 

(riendo mientras le da a Miguel un 

pequeño empujón) 
¡Serás malo! ¿Cómo te atreves a 

decir eso? Pues por gracioso, lo 

que hicimos aquella noche, te 

aseguro que hoy no se va a volver a 

repetir. 

 
MIGUEL 
(se ríe) 

¡Nooo! ¡eso no! (sigue riendo).  

 
Mientras pronuncia esta frase, MIGUEL se le tira encima y 

empieza a darle algún beso mientras le hace cosquillas a 

DIANA. 
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DIANA 

(también ríe) 
Hay que ver, como te gusta 

chincharme… 

 
 

MIGUEL 
(sonriendo) 

Pues para que veas, te he comprado 

una cosita. 

 

 
DIANA 

(sorprendida y entusiasmada) 
¿Ah, sí? ¿Qué es? ¡Dímelo, dímelo! 

 
MIGUEL saca de su mochila un paquete envuelto y 

se lo da a DIANA.  

 
MIGUEL 

(feliz) 
Toooma. 

 
DIANA lo abre de inmediato y vemos que se trata de un 

pequeño ukelele. Sin dudarlo ni un segundo le da un beso a 

MIGUEL, DIANA se levanta y empieza a tocar el ukelele y a 

improvisar una canción. 

 
DIANA 

(divertida) 
When the night has come  
And the land is dark  

And the moon is the only light we see  

No I won't be afraid  
No I won't be afraid  

Just as long as you stand, stand by me  

And darling, darling stand by me  
Oh, now, now, stand by me  
Stand by me, stand by me  

 
DIANA para de tocar y hace una reverencia, no puede 

aguantarse la risa y se deja caer sobre el suelo. MIGUEL no 

puede dejar de aplaudir y reír. DIANA saca de su carpeta 

para dibujo un cuadro envuelto en papel de regalo. 

 
DIANA 

(sonriendo) 
Toma cariño. Yo también tengo algo 

para ti. 
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DIANA le da el paquete (de tamaño cuadro pequeño) a MIGUEL. 

MIGUEL empieza a abrirlo lentamente y con delicadeza, hasta 

que empezamos a vislumbrar la imagen del cuadro. 

 
Observación: Mientras empezamos a ver la imagen del 

cuadro, la cámara se acerca a él hasta que ocupa casi 

todo el plano. Se realiza un encadenado con la siguiente 

escena. 

 

9. PRADO -FLASHBACK– EXT. DÍA – ATARDECER 

Vemos la escena que aparece en el cuadro anterior. MIGUEL 

(29 años, moreno, 1.80 de estatura, delgado y apuesto) y 

DIANA (28 años, pelo castaño, delgada, 1.70 de estatura y 

atractiva) se encuentran en la misma posición reflejada en 

el cuadro: ambos medio estirados cerca del lago. 
 

MIGUEL 

Este lugar es impresionante. No me 

importaría quedarme aquí para 

siempre. 

 
DIANA 

(se ríe) 
Vaya, vaya, parece que el señorito 

de la ciudad también sabe valorar 

el campo… (ríe)La verdad es que me 

encanta este sitio. Deberíamos 

venir más a menudo. 

 
MIGUEL 
(se ríe) 

Tengo una idea. 

  
Mientras se reincorpora. 

MIGUEL 
¿Qué te parece si a partir de ahora 

éste pasa a ser nuestro rincón. 

Tenemos que prometer que vendremos 

aquí al menos una vez al año. ¿Qué 

me dices? 

 
DIANA se reincorpora. 

 
DIANA 

(sonriendo) 
¡Me parece una gran idea!  

 
DIANA le planta un beso en la boca. 
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DIANA 

Aunque… (pícara)¿Eso significa que 

vamos a tener más citas? 

 

 
MIGUEL 

Vaya, no había caído en eso… 
(se ríe sonoramente) 

MIGUEL se tumba. 

 

MIGUEL 
Tengo la impresión de que sí. 

 
MIGUEL y DIANA se ríen felizmente. DIANA se tumba mirando 

al cielo y MIGUEL se mete una mano en el bolsillo. Saca de 

ahí un paquete de tabaco y procede a encenderse un cigarro. 

Cuando DIANA se da cuenta de que MIGUEL está a punto de 

encenderse el cigarro, se acerca a su oreja y le susurra. 

 
 

DIANA 
(sensual) 

¿Seguro que es esto lo que quieres? 

Sabes que no soporto el tabaco… 

 
DIANA le da un sensual mordisco en la oreja. 

 
MIGUEL 

(excitado) 
La verdad es que contigo, esta 

mierda ya no la necesito. 

 
MIGUEL se abalanza sobre ella y empieza a besarle mientras 

le abraza con un brazo mientras que con el otro lanza el 

paquete de tabaco bien lejos, sin fijarse en donde cae. 

Vemos el paquete sobre la hierba. 
 

10. SALÓN -FLASHBACK– INT. DÍA  

MIGUEL (33 años, moreno, 1.80 de estatura, delgado y 

apuesto, viste informal)se encuentra en el salón de casa, 

sentado en un cómodo sofá frente a un televisor. El salón 

es muy acogedor y tiene una decoración elegante y no 

cargada. MIGUEL coge la cajetilla de tabaco y saca un 

cigarrillo. MIGUEL se da cuenta de que DIANA (32 años, pelo 

castaño, delgada, 1.70 de estatura y atractiva) se lo está 

mirando con tono de desaprobación. MIGUEL sonríe y se 

levanta del sofá para ir a fumar a la terraza. 
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MIGUEL 

(divertido) 
No se preocupe, alteza, no pienso 

fumar dentro de su aposento. 

 
MIGUEL le hace una reverencia. 

 
DIANA 
Tonto 

 
MIGUEL sale a la terraza y cierra la puerta. 

 
Observación: La cámara muestra un plano de la puerta de 

la terraza que se ha cerrado. 

 

11. SALÓN -FLASHBACK– INT. ATARDECER  

MIGUEL (40 años, moreno, 1.80 de estatura, delgado, apuesto 

y viste un traje) abre la puerta de la terraza y entra en 

el salón. MIGUEL se dirige hacia DIANA. 

 
MIGUEL 

Cariño, ¿Estás lista? 

 
DIANA (39 años, pelo castaño y recogido, delgada, 1.70, 

atractiva y muy elegante) viste un bonito traje de noche. 

 
DIANA 

¿Tenemos que ir…? 

 
MIGUEL 

Estás impresionante. Sólo un rato, 

que PEDRO me vea la cara y nos 

vamos. 

 
DIANA 

Tu jefe te tiene muy visto ya... 

 
MIGUEL sonríe y le da un beso a DIANA. 

 

12. FIESTA –FLASHBACK– INT. NOCHE 

DIANA y MIGUEL se encuentran en la fiesta posterior a la 

cena de navidad del jefe de MIGUEL. Estamos en un local 

alquilado con tal fin y decorado de manera festiva y con 

pancartas de la marca de la empresa (EAK Phones). Suena 

música y la gente habla y se relaciona. Algunas personas 

también bailan. 
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DIANA, haciendo un esfuerzo para integrarse y dejar a su 

marido en buen lugar, se intenta relacionar con la gente. 

DIANA está hablando con PABLO (44 años, moreno, 1.70, 

gordito). 

 
DIANA 

(fingiendo interés) 
Por favor, PABLO, dale recuerdos a 

María en cuanto la veas, dile que 

tenía muchas ganas de charlar con 

ella. 

 
DIANA da unos golpecitos con el dedo a su copa, mientras 

bebe,  ligeramente incómoda. 

 
PABLO 

Descuida, DIANA, se lo diré. La he 

dejado en casa con un fuerte 

catarro a la pobre, pero tenía 

muchas ganas de venir. Parece ser 

que se lo ha contagiado LOLA, su 

hermana porque el otro día fueron 

juntas a… 

 
DIANA hace rato que no le escucha, mira a MIGUEL y éste le 

devuelve la mirada. Ambos sonríen. Se nota que DIANA no 

está cómoda en el ambiente, pero las miradas entre MIGUEL y 

DIANA denotan un cierto juego entre ellos dos que hacen de 

la situación más llevadera. 

 
Llegados a cierto punto, DIANA sonríe a MIGUEL y le enseña 

el reloj. MIGUEL entiende la señal y se excusa ante su 

jefe, PEDRO (65 años, calvo, 1.85, extremadamente elegante 

y pulcro). DIANA ve como MIGUEL se despide de PEDRO dándole 

la mano.  

 

13. CALLE –FLASHBACK– EXT. NOCHE 

MIGUEL y DIANA ríen y pasean por la calle. 

 
DIANA 

(contenta) 
Libertad, ¡por fin! Parecía que no 

iba a llegar el momento de marchar 

de allí.  
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MIGUEL 

(irónico) 
Uiii sí, pobrecita ella… ¡Qué mal 

lo ha pasado! 

Veeenga... Ahora vamos a por 

nuestra pizza. 

 
Mientras, MIGUEL intenta darle la mano a DIANA, pero ella 

se la aparta, mientras ríe. 

DIANA 
(con dulzura) 

Ay, esto no... Ya sabes que no me 

gusta…  
 

MIGUEL 
Lo sé, lo sé… (susurrando)No sea 

que nos vea alguien (ríe).  

 
Ambos ríen. Siguen paseando unos metros más hasta que se 

detienen ante una hamburguesería/pizzería. Entran en ella. 

 
MIGUEL y DIANA se sientan en una mesa, el uno frente al 

otro y empiezan a mirar la carta. 

 
Observación: pasamos del gesto de las manos cogiendo 

la carta al gesto de DIANA pasándose las manos por la 

cara.  

 

14. ESTUDIO –PRESENTE– INT. DÍA 

Vemos a DIANA (68 años) que se pasa las manos por la cara, 

tiene los ojos rojizos y humedecidos. DIANA resopla y 

continúa escribiendo la carta. 

 

15. CALLE –FLASHBACK– EXT. TARDE 

DIANA (28 años, pelo castaño, delgada, 1.70 de estatura y 

atractiva, viste informal) y MIGUEL (29 años, moreno, 1.80 

de estatura, delgado y apuesto, viste informal), pasean por 

la calle y MIGUEL le coge la mano a DIANA. DIANA rechaza el 

gesto y MIGUEL exagera más el cariño pasándole el brazo 

tras la espalda, y apretándola contra sí. DIANA velozmente 

hace un gesto y se separa de MIGUEL, mientras ríen ambos.  
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MIGUEL 

(entre risas) 
El día que menos te lo esperes, nos 

pondré unas esposas y te obligaré a 

pasear de mi mano por el centro de 

Plaza de Cataluña. 

 
DIANA 

(desafiante) 

¡No serás capaz! 

 
MIGUEL 

(apaciguador) 
Te quiero demasiado como para 

hacerte pasar por eso pero… ¡No 

será por falta de ganas! 

 
Mientras pasean MIGUEL y DIANA pasan por delante de un pub 

y se puede escuchar la música que suena (The logical song/ 

Supertramp). 

16. DORMITORIO –FLASHBACK– INT. DÍA 

Vemos una radio despertador en la que suena una canción 

(The logical song/ Supertramp). MIGUEL (32 años, moreno, 

1.80 de estatura, delgado y viste camiseta de tirantes y 

calzoncillos) se encuentra en la cama, bosteza y se frota 

los brazos porque tiene frío, ya que está todo destapado, 

sin sábana, colcha ni manta. MIGUEL apaga el despertador. 

En la misma cama de matrimonio está DIANA (31 años, pelo 

castaño, delgada, 1.70 de estatura y atractiva, lleva 

camiseta y bragas) que hace ver que duerme. Observamos que 

DIANA está completamente tapada, tiene toda la colcha y 

sábanas para ella, cuando MIGUEL se gira hacia ella, vemos 

que DIANA, de espaldas a él, sonríe. 
MIGUEL tira de la colcha. 

 
DIANA 

(haciéndose la dormida) 

¿Qué haces, cariño? 

 
MIGUEL 

Recuperar lo que es mío, que 

siempre haces igual y me tienes 

aquí pelado de frío. 

 
DIANA se reincorpora hacia él y le abraza por detrás, 

susurrandole al oido. 
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DIANA 

(sensual) 
Pues creo que yo tengo la solución 

a eso… 

 
DIANA le besa por el cuello mientra se le tira encima y 

MIGUEL le abraza con una mano, abrazándola. 

 
Observación: La cámara se centra en el despertador, 

mientras de fondo escuchamos a la pareja besándose. 

 

17. DORMITORIO –FLASHBACK– INT. DÍA 

Un radio despertador hace sonar música (Hurt- Johnny Cash). 

Observamos el mismo dormitorio de la escena anterior, la 

diferencia es que MIGUEL (59 años, canoso, 1.80 de 

estatura, delgado y viste un pijama) y DIANA (58 años, pelo 

castaño teñido, delgada, 1.70 de estatura, lleva pijama) no 

duermen en una cama de matrimonio sino en dos individuales, 

ahora cada uno tiene sus sábanas.  
MIGUEL apaga el despertador se levanta de la cama y sale de 

la habitación. 

18. COCINA – FLASHBACK – INT. DÍA 

DIANA, con una taza de café se sienta en la mesa, en la que 

ya se encuentra MIGUEL leyendo el periódico. DIANA sopla la 

taza mientras golpea con los dedos levemente la taza. DIANA 

se fija en una de las cartas que hay sobre la mesa y se 

fija en la del banco. DIANA (ahora viste una bata) abre la 

carta y le echa un vistazo. 

DIANA repara en que figura un gasto que desconoce. DIANA se 

lo muestra. 

 
DIANA 

(curiosa) 

MIGUEL, este importe, ¿sabes de qué 

es? 

 
DIANA le señala el recibo a MIGUEL. MIGUEL levanta 

levemente la mirada para mirar a qué se refiere. 

 
MIGUEL 

Sí.Es del reloj que te dije… 

 
MIGUEL sigue leyendo el periódico. 
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DIANA 

(sorprendida) 
Pero… Pero MIGUEL, esto cuesta casi 

500 euros… 

 
MIGUEL 

Bueno, para un capricho que tengo 

no creo que pase nada, eh… 

 

DIANA  

(un poco molesta) 
Sí, un caprichito de 500 euros, 

¿no? 

 
MIGUEL baja un poco el periódico, mientras se la mira. 

 
MIGUEL 

(algo molesto) 
Oye, ¿Te digo yo lo que te puedes 

comprar y lo que no? 

 
DIANA 

(molesta) 
No, pero a mi no me dijiste que 

costaba esto. 

 
DIANA señala el importe que figura en el recibo. 

 
MIGUEL 

(más irritado) 
DIANA, se me olvidó. Fui a la 

tienda y vi otro reloj que me 

gustaba más que el primero que te 

dije. Y me lo compré. Ya está, 

tampoco es para tanto, creo yo. 

Siempre lo exageras todo. 

 
MIGUEL deja el periódico sobre la mesa, dando un golpe con 

el sobre la mesa. 
DIANA 

(ofendida) 

¿Cómo? Perdona,yo no exagero nada. 

Deberías habérmelo dicho.  

 
MIGUEL se levanta de la silla y se dirige a ella, de pie. 
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MIGUEL 

(irritado) 
Mira, yo me compro lo que me da la 

gana, que para eso trabajo. Y no 

tengo que dar explicaciones a 

nadie.  

 
MIGUEL sale de la cocina visiblemente enfadado a través de 

la puerta vaivén, que nos permite ver unos instantes a 

DIANA, en medio de la cocina, triste. 

 

19. COCINA –FLASHBACK– INT. NOCHE 

La puerta vaivén sigue moviéndose y en esta ocasión vemos a 

DIANA (40 años, pelo castaño, delgada, 1.70 de estatura y 

atractiva, arreglada y viste elegante). DIANA sale de la 

cocina con una bandeja en la que hay una botella de vino y 

varias copas. 

 

20. SALÓN –FLASHBACK– INT. NOCHE 

En el salón podemos encontrar a MIGUEL (41 años, moreno, 

1.80 de estatura, delgado y viste elegantemente), junto a 

DOS HOMBRES y DOS MUJERES más de, aproximadamente, la misma 

edad (son 2 matrimonios) que también visten elegantemente. 

MIGUEL y las DOS PAREJAS de amigos están sentados en el 

sofá, explicando historias y riendo. 

 
HOMBRE 1 

(divertido) 
Pues sí, sí, fue de un pelo que no 

me pillara el idiota de PEDRO. Él 

es el jefe, pero estoy seguro de 

que también le da algún lengüetazo 

en horas de trabajo. 

 
HOMBRE 2 

(divertido) 
Hombre no creo que cierres muchos 

acuerdos si vas bebido (se ríe). 

 
La MUJER 1 se dirige a la MUJER 2. 

 
MUJER 1 

(simulando una ofensa) 
¡Y luego llega a casa y me dice que 

está cansado! 
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MUJER 2 

Vaya hombres nos han salido…  
(todos ríen) 

 
Entretanto DIANA ya ha dejado la bandeja sobre la mesa y se 

ha sentado tímidamente en un puf delante del sofá, pero un 

poco más apartada. DIANA no se encuentra cómoda en ese 

ambiente, bebe un trago de vino tímidamente mientras da sus 

tipicos golpecitos en la copa. MIGUEL la mira sonriendo y 

al ver que está un poco alejada le pide que toque una 

canción con su ukelele. 

 
MIGUEL 

(divertido) 

Cariño, coge el ukelele y toca 

aquella canción tan divertida que 

tocas a veces, que seguro que ellos 

están deseando escucharla.  

 
DIANA le lanza una mirada de sorpresa y niega con la 

cabeza. 

 
DIANA 

(intimidada) 
MIGUEL no creo que…  

 
MIGUEL se levanta del sofá le sonríe y sale por la puerta 

a prisa. 
 

HOMBRE 2 
(divertido) 

Venga, anímate 

 
MUJER 1 

(divertida) 

¡Sí! Que la toooque… 

 
La MUJER 1 empieza a dar palmas. 

 
MUJER 2 
(animada) 

¡Seguro que lo haces genial, DIANA! 

 
La MUJER 2 le da uns golpecitos en la espalda, animándola. 
MIGUEL vuelve a entrar por la puerta, esta vez con el 

ukelele en la mano. DIANA tiene una mirada triste y se la 

ve cohibida. 
MIGUEL 

(animado) 

¡Vamos, DIANA, si estamos entre 

amigos! 
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MIGUEL le da el ukelele y DIANA lo deja sobre la mesita. 

DIANA se lo mira todo muy intimidada, mientras se recoge el 

pelo. 
HOMBRE 1 

(animado) 
DIANAA, DIIANAAA 

 
TODOS 

(en coro) 

¡DIAANAA, DIIIAAANA! 

 
DIANA se reincorpora y deja la copa, luego coje el ukekele, 

mientras su sonrisa se apaga completamente.  

 
DIANA 

(cabizbaja y cohibida) 
Está bien, está bien… 

 
Empieza a tocar la canción evitando mirar a nadie, siente 

vergüenza va mirando a puntos fijos.  

 

DIANA 
(sin alegría) 

When the night has come 

And the land is dark 
And the moon is the only light we see 

No I won't be afraid 

No I won't be afraid 
Just as long as you stand, stand by me 

And darling, darling stand by me  

 

21. ESTUDIO –PRESENTE– INT. DÍA 

Vemos la misma fotografía de la escena 6. DIANA la mira con 

decepción y con un golpe seco tumba la fotografía contra la 

mesa. DIANA vuelve sobre la carta y retoma la escritura. 

 

22. SALA/TALLER –FLASHBACK– INT. TARDE 

DIANA (31 años, pelo castaño, delgada, 1.70 de estatura y 

atractiva, viste una bata de pintar) está pintando en una 

sala bastante caótica, llena de pintura por todos lados, 

prácticamente no hay muebles a excepción de una mesa y el 

caballito donde DIANA pinta sus cuadros. La sala está 

iluminada gracias a una gran ventana. De fondo suena la 

música en la radio, Please, Mr Postman. 

Mientras DIANA pinta, se escucha a MIGUEL de fondo que 

acaba de llegar a casa. 
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MIGUEL (32 años, moreno, 1.80 de estatura, delgado y viste 

camisa y corbata) entra por la puerta. 

 
MIGUEL 

Ya he llegado, cariñooo. 

 
MIGUEL le da un beso en la mejilla a DIANA. DIANA se gira y 

le abraza, llenándolo de pintura. Ambos ríen. 

 
DIANA 

(excitada) 

Y qué, ¿cómo ha ido? 

 
MIGUEL pone cara de preocupación, para engañarla. Se saca 

un paquete de la cartera y lo deja sobre la mesa. 

 
MIGUEL 

(sonriendo) 
¡El trabajo es mío! 

 

DIANA 
(feliz) 

Sabía que lo conseguirías. 

 
DIANA abre el regalo, que resulta ser un teléfono fijo de 

la marca EAK Phones. Ambos lo celebran fundiéndose en un 

largo abrazo. 

 
DIANA 

(animada) 
¡Esto se merece una copa! 

 
Ambos salen de la habitación. 

Observación: Por encadenado pasamos a la escena 23. 

Cambia el decorado pero la habitación y la posición de 

cámara es la misma. 

 

23. ESTUDIO –FLASHBACK– INT. DÍA 

En una de las paredes cuelga el cuadro que DIANA pintaba en 

la escena anterior. Sobre la mesa hay un teléfono EAK 

phones (modelo más nuevo que el anterior), un montón de 

papeles y un ordenador (modelo muy primitivo). MIGUEL (39 

años, moreno pero ya peina algunas canas, 1.80 de estatura, 

delgado y viste casual) está escribiendo y ordenando 

papeles.  
Entra DIANA (38 años, pelo castaño, delgada, 1.70 de 

estatura y atractiva, viste elegante)en la habitación. 

 

 



 

 
107 

DIANA 

Cariño, ya me voy a la galería. Nos 

vemos a la hora de la cena, ¿vale? 

Cuida de la casa. Hasta lueegooo. 

 
DIANA besa a MIGUEL y DIANA sale por la puerta.  

 

24. SALÓN –FLASHBACK– INT. NOCHE  

MIGUEL (64 años, pelo canoso, delgado, 1.80 de estatura 

viste de estar por casa) está en el sofá fumando un 

cigarrillo. DIANA llega a casa (63 años, 1.70 de estatura, 

cabello blanco y corto, por el hombro, de aspecto refinado, 

elegante), deja el bolso encima de la mesa mientras mira 

con una mueca de asco a MIGUEL.  

 
DIANA 

(cansada) 
Ya estoy aquí. Estoy cansadísima 

hoy. 
MIGUEL 

(animado) 
¿Quieres que vayamos a cenar fuera? 

 
DIANA 

(seria) 
No, MIGUEL, que estoy cansada. No 

me apetece ir fuera hoy, quiero 

acostarme pronto. De todos 

modos…¿podrías haber preparado 

algo, ¿no? Una ensalada ni que sea… 

 
MIGUEL se re incorpora, con desgana. 

 
MIGUEL 
(serio) 

Bueno,vale… Ahora preparo algo…  

 
DIANA 

(irritada) 
Y si fumas dentro, lo mínimo sería 

abrir un poco la ventana, ¿no?  

 
MIGUEL 
(serio) 

Joder… Vaya humor llevas hoy, eh... 

MIGUEL se levanta. 
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DIANA 

(irritada) 
MIGUEL, sabes que el tabaco me da 

asco. El olor que deja en la casa 

no me gusta nada.  

 
MIGUEL 

(con un poco de rabia) 
Pfff. 

 
MIGUEL apaga de mala manera el cigarrillo en el cenicero y 

abre la ventana. 
MIGUEL 

(con cierta rabia) 

No es para tanto, ¿eh? Es solo un 

maldito cigarrillo. Siempre haces 

una montaña de un grano de arena. 

 

DIANA 
(seria) 

¿Una montaña? Mira, MIGUEL, contigo 

he tenido mucha paciencia. Llevo 34 

años intentando que dejes el tabaco 

y tú sabes que me molesta, pero 

cada día parece que te importa 

menos. 

 
DIANA se da media vuelta, dándole la espalda a MIGUEL. 

 
MIGUEL 

(con rabia) 
Ja, mira, justamente la misma 

cantidad de años que yo espero para 

que me des un beso en público… (con 

tono burlesco) Y ni lo has 

intentado. 

 
DIANA  se detiene y se gira con rabia, se miran frente a 

frente. 

 
DIANA 

(triste y con rabia) 
¡Por el amor de dios, MIGUEL! Por 

ahí no, por favor. Tú ya sabías 

perfectamente como era yo. No he 

cambiado nunca en ese aspecto, soy 

como siempre y lo sabes. Eres tú el 

que te transformas según la 

situación y la compañía con la que 

te encuentras. 
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MIGUEL 

(con ironía) 
Si pretendas que sea tan antisocial 

como tú… 

 
DIANA se acerca un poco a MIGUEL. 

 

DIANA 
(con rabia) 

¡No, no se trata de eso! ¡No 

soporto que te comportes como un 

payaso para contentar a la gente de 

tu trabajo, gente a la que ni 

siquiera aguantas! Y, ¿de qué te ha 

servido ese papel que interpretas? 

De nada, Miguel, no has conseguido 

nada. Nunca he visto a nadie 

esforzarse tanto en satisfacer a 

otros y no conseguir nada. 

 
Acto seguido DIANA se queda en silencio unos instantes. 

 
MIGUEL 

(con rabia) 
Yo por lo menos he tenido un 

trabajo de verdad y por lo menos me 

he esforzado en  él. Tú pareces un 

alma en pena que nunca está 

contenta con nada de lo que sucede 

a su alrededor. 

 
A DIANA se le ven algunas lágrimas de rabia e impotencia 

que le bajan por la cara. 

 

DIANA 
(exaltada e incrédula) 

¿Quéee? ¿Pero tú que te has creído? 

(con rabia) 
¡A diferencia de otros yo he 

sacrificado muchas cosas por ti!  

 
MIGUEL 

(irónico, con burla) 
Ya tardaba en salir. Empezamos con 

el drama de la “gran artista” que 

lo sacrificó todo por su maridito … 

 

DIANA 
(contundente) 

Mi drama es tener que aguantar a un 

hipócrita como tú. 
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DIANA se seca las lágrimas y se marcha del salón. DIANA 

sale de la habitación dando un portazo. 

 

 

25. ESTUDIO –PRESENTE– INT. DÍA 

DIANA se seca las lágrimas con tristeza y coge la 

fotografía que en la escena 21 había tumbado sobre la mesa. 

DIANA la vuelve a mirar y la repasa con sus dedos, con 

delicadeza. DIANA la deja sobre la mesa, bien puesta. 

 

26. CALLE –FLASHBACK- EXT. DÍA 

DIANA (63 años, pelo castaño teñido, delgada, 1.70 de 

estatura y atractiva, viste casual) y MIGUEL (64 años, pelo 

canoso, delgado, 1.80 de estatura, viste casual) están 

paseando por la calle, no interactúan entre ellos, casi ni 

se miran. DIANA mira tristemente a MIGUEL, mira hacia 

abajo, hacia la mano de MIGUEL y le coge la mano, buscando 

complicidad. 

 

27. FIESTA –FLASHBACK- INT. NOCHE 

DIANA (49 años, pelo castaño y recogido, delgada, 1.70, 

atractiva y muy elegante, viste un bonito traje de noche) y 

MIGUEL (50 años, peina algunas canas, 1.80 de estatura, 

delgado, apuesto y viste un traje) están en la fiesta 

posterior a la cena de navidad de empresa de MIGUEL, con 

pancartas EAK phones. 
En esta ocasión podemos observar que DIANA no se lo está 

pasando bien. DIANA mira constantemente el reloj y pasea 

sola por el lugar, sin hacer caso a nadie, copa en mano. 

Por el contrario, MIGUEL se lo pasa genial, interactúa con 

sus compañeros de trabajo y ríe. DIANA y MIGUEL han perdido 

la complicidad de la escena 12. 

DIANA se acerca a MIGUEL y disimuladamente le señala el 

reloj mientras le sonríe. MIGUEL asiente con la cabeza, 

pero esta vez no se despide de nadie. MIGUEL sigue hablando 

con sus compañeros y DIANA permanece sola. DIANA lo mira 

triste y acto seguido se abre paso entre la multitud para 

irse de allí. 

 

 

28. PIZZERÍA –FLASHBACK- EXT. NOCHE 

Vemos a DIANA cenando sola en la pizzería, con la cabeza 

agachada y la mirada perdida. 
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Observación: La cámara se aleja poco a poco de DIANA y 

vemos que se encuentra sola, rodeada por otras mesas en 

las que hay familias cenando. Fundido a negro. 

 

 

29. ESTUDIO -PRESENTE- INT. DÍA 

DIANA pliega la carta y la pone dentro de un sobre. En un 

lateral del sobre escribe el nombre de: MIGUEL. Por el otro 

lado escribe la fecha: 14/09/2015. 
DIANA mira con expresión dudosa el sobre cerrado y la caja. 

DIANA se da cuenta de que en la caja hay un sobre que no 

había visto y que en un lateral tiene la fecha: 14/09/2015. 

DIANA mira su sobre extrañada y saca el nuevo sobre de la 

caja. En la otra cara pone: DIANA.  
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3.3.6 El guió tècnic 

A continuació, trobem el guió tècnic on es defineixen les especificacions tècniques per 

al posterior rodatge. Per a consultar més visualment la tipologia de plans i els 

enquadraments es pot consultar el storyboard a l’annex 1.   
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IMATGE AUDIO 

SEQ. 
Nº 

ESC/ 

PLA 
QUÈ ES VEURÀ? PLA 

PUNT DE 

VISTA 
MOV. 

CÀMARA 
Transició QUÈ I CÓM S’ESCOLTARÀ? 

1 1.1 Veiem la porta d’un armari, DIANA obre i treu un 

vestit negre. 

PD 

 

Frontal 

 

  So ambient 

Música instrumental 

1 1.2 Veiem a la DIANA, d’esquena que es posa el 

vestit i es puja la cremallera de l’esquena.  

PD Des de 

darrere 

Trav. 

vertical 

seguiment 

 So ambient 

Música instrumental 

1 2.3 DIANA entra al bany i encén la llum. PM Des de 

darrere 

  So ambient 

Música instrumental 

1 2.4 DIANA obre un calaix que està ple de 

maquillatge: pintallavis, polvos , ombres d’ulls... 

PD 

 

Zenital   So ambient 

Música instrumental 

1 2.5 DIANA es mira al mirall i es comença a maquillar. 

Es tapa les ulleres i es pinta una mica els ulls. 

PPP / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

Música instrumental 

1 2.6 DIANA agafa un pintallavis del calaix. 

 

PD Zenital   So ambient 

Música instrumental 

1 2.7 DIANA es pinta els llavis acuradament.  

 

PPP / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

Música instrumental 

1 3.8 DIANA es torna a dirigir a l’armari i  treu una 

bossa. A l’habitació hi ha dos llits individuals 

separats. 

PML / 

Lateral 

Des de 

darrere 

  So ambient 

Música instrumental 
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1 3.9 DIANA deixa la bossa sobre un dels llits. PD Picat   So ambient 

Música instrumental 

1 3.10 DIANA treu dues camises de l’armari, una 

d’arrere l’altre. 

PD Frontal   So ambient 

Música instrumental 

1 3.11 DIANA posa les camises dins la bossa. PD Picat 

 

  So ambient 

Música instrumental 

1 3.12 DIANA treu uns pantalons i se’ls mira 

dubtosament, fa un sospir.  

PP Frontal   So ambient 

Música instrumental 

1 3.13 DIANA posa els pantalons i l’abric dins la bossa i 

passa la mà per sobre acuradament. 

PD Picat   So ambient 

Música instrumental 

1 4.14 Veiem a DIANA reflectida al mirall, trista, mira 

als dos raspalls de dents que hi ha sobre la lleixa.  

PMC Escorç   So ambient 

Música instrumental 

1 4.15 DIANA agafa un dels raspalls de dents. PD Frontal   So ambient 

Música instrumental 

1 5.16 DIANA posa el raspall a la bossa i tanca la 

cremallera. 

PD Picat   So ambient 

Música instrumental 

1 6.17 DIANA entra a un estudi i seu davant l’escriptori. PM Des de 

darrere 

  So ambient 

Música instrumental 

1 6.18 DIANA agafa una marc de fotografia que té 

davant seu, sobre l’escriptori i se’l mira amb 

tristesa. 

PMC Frontal   So ambient 

Música instrumental 
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1 6.19 Veiem una fotografia en blanc i negre, de la 

DIANA i  a MIGUEL de joves. 

PD / 

Escorç 

Des de 

darrere la 

DIANA 

  So ambient 

Música instrumental 

1 6.20 DIANA deixa la fotografia i obre un calaix. PMC Frontal   So ambient 

Música instrumental 

1 6.21 DIANA aparta unes revistes i treu una vella llauna 

de galetes. 

PD Zenital   So ambient 

Música instrumental 

1 6.22 DIANA agafa la caixa i la col·loca sobre la taula.  PM / 

Escorç 

Picat   So ambient 

Música instrumental 

1 6.23 DIANA obre acuradament la caixa sobre la taula i 

veiem diverses cartes, en una d’elles posa: 

14/09/2014. 

PD Picat   So ambient 

Música instrumental 

1 6.24 Veiem a DIANA mirant la carta, fa un sospir i 

mira cap a un altre costat. 

PP Frontal 3/4   So ambient 

Música instrumental 

1 6.25 DIANA agafa un paper en blanc d’un piló que hi 

ha sobre la taula. 

PD Picat   So ambient 

Música instrumental 

1 6.26 DIANA deixa el paper sobre la taula, davant seu i 

col·loca acuradament al costat un bolígraf i un 

sobre. Agafa el bolígraf lentament. 

PD / 

Escorç 

Picat   So ambient 

Música instrumental 

 

1 6.27 DIANA escriu al full: 14/09/2015 PD Picat  Fos a negre i 

títol: La 

última carta 

So ambient 

Música instrumental 
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2 7.28 DIANA comença a escriure: “Querido Miguel, 

hoy hubiera sido... 

 

PD / 

Escorç 

Picat   

 

Fos a blanc 

So ambient 

V.Off DIANA 

Querido Miguel, hoy hubiera sido... 

3 8.29 Veiem un prat verd i un llac. DIANA i MIGUEL 

estan mig estirats davant del llac.  

PG - 

PC 

Frontal Trav. in 

lent 

 So ambient 

V.Off DIANA 

… nuestro 39 aniversario y deberíamos 

haber estado en el lago, nuestro lago 

¿Te acuerdas de nuestro primer 

aniversario? 

3 8.30 DIANA riu.  PMC Frontal   So ambient 

DIANA 

¿En qué piensas… 

3 8.31 En MIGUEL està bevent una cervesa.  

 

 

Mira a DIANA amb un somriure. 

PMC Frontal   So ambient 

DIANA 

...Miguel? 

MIGUEL 

Pienso… En que cometí un... 

3 8.32  

 

DIANA passa de somriure a una expressió de 

sorpresa. 

PP Frontal   So ambient 

MIGUEL 

...error 

DIANA 

¿Un error? 

MIGUEL 

Si… 
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3 8.33  

 

MIGUEL està mirant al terra i de cop aixeca la 

vista cap a la DIANA. 

PP    

 

 

 

 

Fos a blanc 

So ambient 

MIGUEL 

...Hace exactamente un año, cometi el 

error de mi vida. Le di el si quiero a 

una joven loca. Es algo en lo que no 

puedo dejar… 

3 8.34 DIANA li dona una petita empenta a MIGUEL a 

l’ombro, mentre riuen. 

 

 

PC Frontal 

 

 

 

  

 

 

So ambient 

MIGUEL  

...de pensar. 

DIANA 

¡Serás malo! ¿Cómo te atreves a decir 

eso? Pues por gracioso, lo que hicimos 

aquella noche... 

3 8.35  

 

 

 

En MIGUEL mentre riu. 

PMC Frontal   So ambient 

DIANA 

...te aseguro que hoy no se va a volver 

a repetir. 

MIGUEL 

¡Noo! 

3 8.36 En MIGUEL es llença sobre la DIANA i li fa 

pessigolles, tots dos riuen. 

PC Frontal   So ambient 

MIGUEL 

¡Eso no! 

3 8.37 DIANA riu i MIGUEL li dona un petó. PP Frontal   So ambient 
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3 8.38 DIANA i MIGUEL s’incorporen mentre riuen. 

 

DIANA es recol·loca la seva camisa. 

 

 

 

MIGUEL treu un paquet de darrere seu, que 

s’amagava dins d’una motxilla i li ensenya a la 

DIANA. 

PC Frontal   So ambient 

DIANA 

Hay que ver, como te gusta 

chincharme...  

MIGUEL 

Pues para que veas, te he comprado 

una cosita. 

DIANA 

¿Ah, si? ¿Qué es? ¡Dímelo, dímelo! 

3 8.39 DIANA somriu. 

DIANA, nerviosa obre el paquet i fa un gran 

somriure de sorpresa. 

PP Frontal   So ambient 

MIGUEL 

Toooma. 

3 8.40 Veiem un ukelele. PD Picat   So ambient 

3 8.41 DIANA li fa un petó a MIGUEL i s’aixeca amb 

l’ukelele a les mans. 

 

PC Frontal   So ambient 

3 8.42 Veiem l’ukelele. DIANA fa tocar els primers 

acords de STAND BY ME. 

 

 

PD Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 

3 8.43 DIANA comença a cantar rient i MIGUEL riu. 

 

PC Frontal Trav. in 

lent 

 So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 
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3 8.44 DIANA canta i toca la cançó, movent-se i 

interpretant-la de forma exagerada i divertida, 

mentre MIGUEL riu. 

PP Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 

3 8.45 DIANA canta i toca la cançó, movent-se i 

interpretant-la de forma exagerada i divertida, 

mentre MIGUEL riu. 

PM Frontal PAN. 

seguiment 

 So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 

3 8.46 Veiem a MIGUEL rient-se. PP Una mica 

contrapicat 

  So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 

3 8.47 Veiem l’ukelele. DIANA canta molt 

exageradament. 

PD -PP Frontal Trav. 

vertical ↑  

 So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 

3 8.48 DIANA canta i toca la cançó, movent-se i 

interpretant-la de forma exagerada i divertida, 

mentre MIGUEL riu. 

PC Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 

3 8.49 Veiem a DIANA toca els últims acords. PD Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA. 

3 8.50 DIANA toca els últims acords i fa una reverència 

mentre MIGUEL aplaudeix, tots dos riuen. 

DIANA es deixa caure al costat d’en MIGUEL. 

PC Frontal   So ambient 

3 8.51 DIANA fa un sospir d’agafar aire i somriu 

mirant a MIGUEL. 

PP Frontal   So ambient 
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3 8.52 DIANA agafa una carpeta de dibuixos i en treu 

un embolicat, li dona a MIGUEL. 

PC Frontal   So ambient 

DIANA 

Toma cariño. Yo también tengo algo 

para ti... 

3 8.53 MIGUEL mira cap a baix amb un somriure 

mentre obre el paquet. 

PP Frontal   So ambient 

3 8.54 Veiem el contingut del paquet: un quadre on 

apareixen tots dos estirats sobre la gespa. 

PD Zenital Trav. in 

lent 

 

 

Encadenat 

So ambient 

 

 

4 9.55 La DIANA i en MIGUEL estan estirats l’un al 

costat de l’altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En MIGUEL s’incorpora cap a la DIANA. 

PC - 

PM /  

Zenital Trav. in 

lent 

 So ambient 

MIGUEL 

Este lugar es impresionante. No me 

importaría quedarme aquí para 

siempre. 

DIANA 

Vaya, vaya, parece que el señorito de 

la ciudad también sabe valorar el 

campo… La verdad es que me 

encanta este sitio. Deberíamos venir 

más a menudo. 

 

MIGUEL 

Tengo una idea. 
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4 9.56 En MIGUEL mira fixament a la DIANA amb un 

somriure. 

PP Frontal   So ambient 

MIGUEL 

¿Qué te parece si a partir de ahora 

éste pasa a ser nuestro rincón. 

Tenemos que prometer que 

vendremos aquí al menos una vez al 

año. 

 

4 9.57 La DIANA s’incorpora i somriu. 

 

 

 

 

La DIANA li fa un petó a en MIGUEL i s’aparta 

d’ell poc a poc. 

 

PC Frontal   So ambient 

MIGUEL 

¿Qué me dices? 

DIANA 

¡Me parece una gran idea!  

4 9.58 La DIANA amb una expressió múrria però 

seriosa es va apartant d’en MIGUEL. 

 

 

PP Frontal   DIANA 

Aunque…¿Eso significa que vamos a 

tener más citas? 

4 9.59 En MIGUEL riu. 

 

 

En MIGUEL es torna a tombar. 

 

PMC / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

MIGUEL 

Vaya, no había caído en eso… 

 



122 

 

4 9.60  

La DIANA es tomba al seu costat i somriu. 

En MIGUEL treu un paquet de tabac de la seva 

butxaca i es disposa a encendre una cigarreta. La 

DIANA ho veu i s’apropa a ell. 

PC Zenital   So ambient 

MIGUEL 

Tengo la impresión de que sí. 

 

 

4 9.61 DIANA li parla a MIGUEL a cau d’orella i li fa 

una mossegada a l’orella, sensualment.  

 

 

 

 

MIGUEL es gira cap a ella. 

PMC / 

PC 

Zenital   So ambient 

DIANA 

¿Seguro que es esto lo que quieres? 

Sabes que no soporto el tabaco… 

MIGUEL 

La verdad es que contigo, esta mierda 

ya no la necesito. 

4 9.62 En MIGUEL s’inclina sobre la DIANA i li fa un 

petó apassionat mentre llença el paquet enrere, la 

càmera s’allunya fins que el paquet de tabac cau 

davant. 

PC - 

PD 

(paquet 

tabac) 

Frontal Des 

de darrere 

d’en Miguel 

Trav. out 

lent 

 

 

 

Fos a negre 

So ambient 

 

 

5 10.63 Veiem un paquet de tabac sobre una taula, una 

mà l’agafa. 

PD Picat   So ambient + televisió 

 

5 10.64 En MIGUEL i la DIANA estan asseguts al sofà, 

en MIGUEL agafa el paquet de tabac de la 

tauleta del davant i en treu una cigarreta. La 

DIANA s’incorpora i se’l mira amb cara de 

desaprovació. En MIGUEL s’aixeca. 

 

PC Frontal 3/4   So ambient + televisió 
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5 10.65 En MIGUEL somriu mirant a la DIANA. 

 

En MIGUEL fa una reverencia en broma. 

PM / 

PC 

Frontal   So ambient + televisió 

MIGUEL 

No se preocupe, alteza, no pienso 

fumar dentro de su aposento. 

5 10.66 La DIANA somriu irònicament. PP Frontal   So ambient + televisió 

DIANA 

Tonto... 

5 10.67 En MIGUEL surt a la terrassa i tanca la porta. PML Frontal   

Fos a negre 

So ambient + televisió 

 

6 11.68 Veiem la mateixa porta que s’obre i MIGUEL 

entra a la sala d’estar. 

PML Frontal   So ambient 

MIGUEL 

Cariño, ¿Estás lista? 

6 11.69 La DIANA s’aixeca del sofà mirant cap a baix, 

alça la vista cap a en MIGUEL mentre s’hi va 

apropant. 

PM / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

DIANA 

Pero…¿Tenemos que ir? 

6 11.70 En MIGUEL somriu i se la mira. 

 

MIGUEL somriu i li fa un petó. 

PC Frontal   

 

 

 

 

Fos a negre 

So ambient 

MIGUEL 

Estás impresionante. Sólo un rato, que 

Pedro me vea la cara y nos vamos. 

DIANA 

¡Tu jefe ya te tiene muy visto! 

6 12.71 Veiem una gran sala, elegant i plena de gent. PG Picat Trav. in 

lent 

 So ambient + música de la festa 
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6 12.72 DIANA parla amb en PABLO però es nota que 

està distreta i fingint interès (dona copets amb el 

dit al got). Va bevent de la seva copa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA gira el cap buscant entre la multitud. 

PMC / 

Escorç 

Frontal   So ambient + música festa 

DIANA 

Por favor, PABLO, dale recuerdos a 

María en cuanto la veas, dile que tenía 

muchas ganas de charlar con ella. 

PABLO 

Descuida, DIANA, se lo diré. La he 

dejado en casa con un fuerte catarro a 

la pobre, pero tenía muchas ganas de 

venir. Parece ser que se lo ha 

contagiado LOLA, su hermana 

porqué el otro dia fueron juntas a...  

6 12.73 Veiem a MIGUEL parlant amb PEDRO entre la 

multitud, mira a DIANA. 

PMC / 

Escorç 

Frontal   So ambient + música festa  

6 12.74 Veiem a DIANA que somriu. PP Frontal   So ambient + música festa 

6 12.75 En MIGUEL li torna el somriure a DIANA. PP Frontal   So ambient + música festa 

6 12.76 La DIANA li fa un gest al MIGUEL ensenyant el 

rellotge. 

PMC 

 

Frontal   So ambient + música festa 

6 12.77 En MIGUEL somriu i torna a mirar cap a en 

PEDRO, s’excusa i li dona la mà. 

PMC Frontal   So ambient + música festa 
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6 13.78 La DIANA i en MIGUEL caminen pel carrer 

rient. 

 

 

 

 

 

 

 

En MIGUEL acosta la seva mà a la de la DIANA 

per donar-li la mà però la DIANA l’aparta. 

PC Frontal Trav. out 

seguiment 

 So ambient 

DIANA 

Libertard, ¡por fin! Parecía que no iba 

a llegar el momento de marchar de 

allí. 

MIGUEL 

Uiii si, pobrecita ella… ¡Qué mal lo 

ha pasado! Venga… 

Ahora vamos a por nuestra pizza. 

6 13.79 La DIANA agafant-se les mans i mig rient. PMC Frontal   So ambient 

DIANA 

Ay, esto no...Ya sabes que no me 

gusta... 

6 13.80 En MIGUEL fa un gest de col·locar-se un dit 

davant la boca i murmura fluixet. 

 

 

 

PP Frontal   So ambient 

MIGUEL 

Lo sé, lo sé… 

 

6 13.81 En MIGUEL comença a mirar al seu voltant de 

forma exagerada, com si algú els estigués seguint 

o espiant. 

Tots dos riuen. 

 

PM / 

PC 

Frontal Trav. out 

seguiment 

 So ambient 

MIGUEL 

No sea que nos vea alguien... 
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6 13.82 La DIANA i en MIGUEL entren en un restaurant 

i seuen a una de les taules, ho veiem des dels 

vidres. 

La DIANA agafa la carta i se l’acosta. 

 

PC – 

PM / 

PC 

Des de 

darrere 

Trav. In   So ambient 

 

7 14.83 La DIANA es passa les mans per la cara, té els 

ulls vermellosos, esbufega i segueix escrivint. 

 

PM Frontal 3/4   So ambient 

 

8 15.84 La DIANA i en MIGUEL passegen pel carrer. 

En MIGUEL acosta la seva mà a la de la 

DIANA. 

PC Frontal Trav. out 

seguiment 

 So ambient 

 

8 15.85 La mà d’en MIGUEL s’acosta a la de la DIANA i 

ella l’aparta. 

 

PD Frontal   So ambient 

 

8 15.86 En MIGUEL riu i posa el seu braç per sobre 

l’ombro de la DIANA i la pressiona cap a ell. 

DIANA s’aparta i tots dos riuen. 

PC 

 

Frontal 

 

  So ambient 

MIGUEL 

El día que menos te lo esperes... 

 

8 15.87 En MIGUEL riu. PP Frontal 

 

  So ambient. 

MIGUEL 

...Nos pondré unas esposas y te 

obligaré a pasear de mi mano... 
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8 15.88 DIANA riu.. 

 

 

 

 

MIGUEL li passa la mà per la galta a DIANA. 

 

PP / 

Escorç 

Frontal   So ambient. 

MIGUEL 

...Por el centro de Plaza Cataluña. 

DIANA 

¡No serás capaz! 

MIGUEL 

Te quiero demasiado como... 

8 15.89 DIANA i MIGUEL riuen. PC Frontal   So ambient. 

Música bar: The logical song 

MIGUEL 

...para hacerte pasar por eso pero… 

¡No será por falta de ganas! 

 

9 16.90 Veiem una ràdio-despertador que marca les 

07:29, a les 07:30 comença a sonar la música.  

PD    So ambient 

Música despertador: The logical song 

 

9 16.91 Veiem a MIGUEL tombat d’esquena a la 

DIANA que badalla i es frega els braços pel fred, 

sense arribar a obrir els ulls, fa un gest de buscar 

els llençols, al no trobar-los obre els ulls, apaga 

la ràdio i dona mitja volta cap a la DIANA. 

PM  Frontal/ 

Des de 

darrere 

  So ambient 

Música despertador: The logical song 

9 16.92 En MIGUEL s’incorpora una mica al veure que 

DIANA, estirada donant-li l’esquena, té tot el 

llençol per ella sola.  

PC Zenital   So ambient 
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9 16.93 Veiem a DIANA amb els ulls tancats i un 

somriure entremaliat i a MIGUEL que la mira 

des de darrere amb una cara d’ofès.  

PC Frontal   So ambient 

9 16.94 MIGUEL arranca amb força el llençol dels 

braços de DIANA i es tapa tot donant mitja volta 

i deixant-la a ella completament destapada. 

DIANA es gira fent-se la dormida. 

PC Zenital Trav. in  So ambient 

DIANA 

¿Qué haces, cariño? 

MIGUEL 

Recuperar lo que es mío, que siempre 

haces igual... 

9 16.95 DIANA s’incorpora cap a ell i l’abraça per 

darrere, xiuxiuejant-li a l’orella. 

PC Frontal   So ambient 

MIGUEL 

...Y me tienes aquí pelado de frío. 

DIANA 

Pues yo creo que tengo la solución... 

9 16.96 DIANA li xiuxiueja a l’orella a en MIGUEL, li 

fa petons al coll i somriu. 

PPP 

 

 

Frontal   So ambient 

DIANA 

...a eso 

9 16.97 MIGUEL l’abraça amb una mà,  DIANA es tira 

cap a ell. Veiem el despertador amb ells de fons. 

 

PC - 

PD 

Frontal Trav. out  So ambient 

10 17.98 Veiem una ràdio-despertador que marca les 

07:29. Quan passa a les 07:30 sona la música. 

  

PD Frontal   So ambient 

Música despertador: Hurt 
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10 17.99 Veiem a en MIGUEL i la DIANA dormint en 

llits individuals junts  i donant-se l’esquena. En 

MIGUEL apaga la ràdio i surt del llit.  

PC Zenital  

 

 So ambient 

Música despertador: Hurt 

10 18.100 La DIANA s’apropa a en MIGUEL amb la seva 

tassa de cafè. En MIGUEL està assegut llegint el 

diari, DIANA seu davant d’ell. 

 

PC 

 

Lateral 

 

 

 

 

 So ambient 

10 18.101 DIANA bufa el cafè i mira en MIGUEL mentre 

dona copets a la tassa. DIANA mira les cartes 

que hi ha a la taula, n’obra una i la llegeix.  

 

PMC / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

10 18.102 La DIANA llegeix la carta mentre en MIGUEL 

llegeix el diari. 

DIANA baixa el paper i mira en MIGUEL 

mentre li ensenya. 

En MIGUEL mira un moment al paper però 

segueix llegint el diari. 

 

PC Lateral   So ambient  

DIANA 

Miguel, este importe, ¿sabes de qué 

es? 

MIGUEL 

Sí, es del reloj que te dije… 

DIANA 

Pero… 

 

10 18.103 DIANA una mica sorpresa mira al paper i a en 

MIGUEL. 

 

PMC / 

Escorç 

Frontal   So ambient  

DIANA 

Pero Miguel... 
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10 18.104 DIANA es dirigeix a MIGUEL que li respon 

mentre llegeix el diari, sense aparta la vista del 

diari. 

PC Lateral   DIANA 

...esto cuesta casi 500 euros... 

MIGUEL 

Bueno, para un capricho que tengo no 

creo que pase nada eh... 

DIANA 

Si, un caprichito... 

 

10 18.105 En MIGUEL abaixa una mica el diari i es 

dirigeix a la DIANA, alçant una mica la veu. 

PMC / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

DIANA 

...de 500 euros, ¿no? 

MIGUEL 

Oye, ¿te digo yo lo que te puedes 

comprar…  

 

 

10 18.106 La DIANA mira a en MIGUEL i senyala la 

factura. 

 

  

PMC/ 

Escorç 

 

 

Frontal   So ambient  

MIGUEL 

...y lo que no? 

DIANA 

No, pero a mi no me dijiste que 

costaba esto. 
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10 18.107 En MIGUEL molest abaixa el diari de cop i dona 

un cop contra la taula. 

 

PP     So ambient  

MIGUEL 

DIANA, se me olvidó. Fui a la tienda 

y vi otro reloj que me gustaba más 

que el primero que te dije. Y me lo 

compré. Ya está, tampoco es para 

tanto, creo yo. Siempre lo exageras 

todo. 

 

10 18.108 DIANA alça una mica la veu, enfadada. 

 

PP    So ambient 

DIANA 

¿Cómo? Perdona,yo no exagero nada. 

Deberías habérmelo dicho.  

 

 

10 18.109 MIGUEL s’aixeca de la cadira mentre es dirigeix 

a la DIANA. 

En MIGUEL surt de la cuina (passant pel costat 

de la càmera) i veiem a DIANA asseguda sola 

amb el vaiven de la porta. 

 

PC Lateral Trav. out  So ambient 

MIGUEL 

Mira, yo me compro lo que me da la 

gana, que para eso trabajo. Y no tengo 

que dar explicaciones a nadie.  

11 19.110 Veiem la mateixa porta que es segueix movent i 

DIANA surt de la cuina amb una safata. 

 

PML Frontal   So ambient  
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11 20.111 DIANA entra al saló on estan asseguts als dos 

sofàs en MIGUEL i dues parelles més. Riuen. La 

DIANA deixa la safata sobre la tauleta i seu 

davant d’ells en un puf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DIANA agafa la seva copa de vi tímidament 

mentre tots riuen. 

PC Frontal    So ambient  

HOMBRE 1 

Pues sí, sí, fue de un pelo que no me 

pillara el idiota de PEDRO. Él es el 

jefe, pero estoy seguro de que 

también le da algún lengüetazo en 

horas de trabajo. 

HOMBRE 2 

Hombre no creo que cierres muchos 

acuerdos si vas bebido. 

MUJER 1 

¡Y luego llega a casa y me dice que 

está cansado! 

MUJER 2 

Vaya hombres nos han salido…  

11 20.112 DIANA beu un glop de vi i somriu forçadament 

mentre tots riuen. DIANA dona copets amb els 

dits a la copa. 

PP Frontal   So ambient  

 

 

11 20.113 Tots riuen i MIGUEL mira a DIANA i somriu. PM Frontal 

 

  So ambient  

MIGUEL 

Cariño, coge el ukelele y toca aquella 

canción tan divertida que tocas a 

veces, que seguro que ellos están 

deseando escucharla.  
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11 20.114 DIANA mira a en MIGUEL amb sorpresa i nega 

amb el cap amb un somriure molt forçat. 

  

PP Frontal   So ambient 

DIANA 

Miguel no creo que…  

 

 

 

11 20.115 MIGUEL surt per una porta corrent. 

 

Tots els convidats rient animen a DIANA a que 

toqui l’ukelele. 

 

La MUJER 2 li dona un copet per animar-la.  

 

MIGUEL torna amb l’ukelele i li dóna a la 

DIANA. DIANA el deixa sobre la tauleta. 

PC Frontal   So ambient  

HOMBRE 2 

Venga, anímate 

MUJER 2 

Seguro que lo haces genial, DIANA! 

MIGUEL 

¡Vamos, DIANA, si estamos entre 

amigos! 

 

 

 

 

11 20.116 DIANA s’ho mira tot molt intimidada, es recull 

els cabells que li cauen a la cara, nerviosa. 

PP Frontal   So ambient  

HOMBRE 1 

¡DIAAAANA… 

 

 

 

 



134 

 

11 20.117 L’HOMBRE 1 inicia un clam cridant, somrient i 

aplaudint, tots els convidats el segueixen. 

PP de 

tots 

PAN. 

Circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

La càmera 

s’atura  

  So ambient  

HOMBRE 1 

...DIAAAANA! 

MUJER 1 

¡DIAANA, DIAANA! 

HOMBRE 2 

¡DIAANA, DIAANA! 

MUJER 2 

¡DIAANA, DIAANA! 

MIGUEL 

¡DIAANA, DIAANA! 

11 20.118 DIANA, visiblement nerviosa, s’incorpora de 

cop i deixa la copa. El seu somriure es va 

apagant i agafa l’ukelele poc a poc. 

PM / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

DIANA 

Está bien, está bien.. 

11 20.119 DIANA toca els primers acords de la cançó més 

lentament que la primera vegada i comença a 

cantar, seria mirant l’ukelele. 

PD - 

PP 

Frontal Trav. 

ascendent 

 So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA 

11 20.120 Tots els convidats la miren somrient, i es miren 

els uns als altres. 

PC Frontal   So ambient 

STAND BY ME tocada per la 

DIANA 

11 20.121 En MIGUEL mira al seu voltant i somriu. 

 

PM Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA 
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11 20.122 La DIANA mira a en MIGUEL seriosa i trista. PP Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA 

11 20.123 En MIGUEL mira a la DIANA somrient i de cop 

deixa de somriure. 

PP Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA 

11 20.124 La DIANA toca les cordes de l’ukelele. PD Frontal   So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA 

11 20.125 Diana segueix tocant mentre la càmera s’allunya. PP - 

PC 

Frontal Trav. out  

 

Fos a negre. 

So ambient 

Sona la cançó STAND BY ME tocada 

per la DIANA 

12 21.126 Veiem la fotografia antiga de DIANA i MIGUEL. PD    So ambient 

12 21.127 DIANA mira la fotografia, amb un cop de ràbia 

la tomba cap a baix i torna a escriure. 

 

PM     

Fos a blanc 

So ambient 

13 22.128 Veiem la mà de DIANA pintant un quadre, un 

paisatge verd.  

 

PD Frontal Trav. seg. 

pinzell 

 So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 

13 22.129 DIANA s’aparta els cabells de la cara, 

concentrada però taral·lejant la cançó que sona. 

 

PPP Frontal   So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 
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13 22.130 DIANA pinta i es mou una mica al ritme de la 

música. Veiem l’estudi on es troba: caòtic. 

En MIGUEL entra a l’habitació i li dona un petó a 

la galta. 

 

PML Lateral   So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 

MIGUEL 

Ya he llegado, cariño. 

13 22.131 DIANA es gira i l’abraça omplint-lo de pintura, 

tots dos riuen. 

PMC / 

PC 

Frontal   So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 

DIANA 

Y qué, ¿cómo ha ido? 

13 22.132 En MIGUEL fa una cara de preocupació i tot 

seguit somriu. 

 

PP Frontal   So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 

MIGUEL 

¡El trabajo... 

13 22.133 En MIGUEL treu un paquet de la cartera i el deixa 

sobre la taula. 

DIANA agafa el paquet. 

PML/ 

PC 

Frontal   So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 

MIGUEL 

...Es mío! 

DIANA 

¡Sabía que lo conseguirías! 

 

13 22.134 DIANA obre el paquet i veiem que es tracta d’un 

telèfon marca EAK Phones. 

PD Picat   So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 
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13 22.135 DIANA torna a abraçar a en MIGUEL i es fan 

un petó. DIANA somriu i tots dos surten de 

l’habitació. 

PML/ 

PC 

Frontal   

 

 

 

 

Encadenat 

So ambient/música a la ràdio: Please 

Mr. Postman (The Carpenters) 

DIANA 

¡Esto se merece una copa 

14 23.136 Veiem la mateixa habitació d’abans que ha 

canviat, ha desaparegut el caos i ara reina l’ordre 

en un despatx més d’oficina. En MIGUEL està 

ordenant papers, entra la DIANA mentre es 

corda la jaqueta i s’apropa a ell per darrere. 

 

 

PC Lateral   So ambient 

DIANA 

Cariño, ya me voy a la galería. Nos 

vemos a la hora de la cena. 

14 23.137 DIANA s’apropa a ell i li fa un petó a la galta. 

 

DIANA surt per la porta. 

 

 

PMC 

/PC 

Frontal PAN. 

seguiment 

 

 

 

Fos a negre 

So ambient 

DIANA 

¿Vale? 

Cuida de la casa. Hasta luegooo 

15 24.138 DIANA entra per la porta de la sala d’estar i seu 

al sofà deixant la bossa  al seu costat. En 

MIGUEL està assegut a la butaca fumant una 

cigarreta i mirant uns papers que deixa sobre la 

tauleta. 

 

 

PC Frontal PAN. 

seguiment 

 So ambient 

DIANA 

Ya estoy aquí. Estoy cansadísima 

hoy. 

MIGUEL 

¿Quieres que vayamos a cenar...  
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15 24.139 DIANA es treu el mocador del coll poc a poc, 

cansada. 

 

PMC Frontal   So ambient 

MIGUEL 

... fuera? 

DIANA 

No, MIGUEL, que estoy cansada. No 

me apetece ir fuera hoy, quiero 

acostarme pronto. De todos 

modos…¿podrías haber preparado 

algo, ¿no? 

 

 

 

 

 

15 24.140 

 

En MIGUEL s’incorpora amb desgana. PMC Frontal   So ambient 

DIANA 

Una ensalada ni que sea… 

MIGUEL 

Bueno,vale… Ahora preparo algo…  

DIANA 

Y si… 
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15 24.141  

 

 

 

 

En MIGUEL s’aixeca de la butaca. 

 

 

 

 

 

En MIGUEL molest apaga s’ajup per apagar el 

cigarret al cendrer de la tauleta. 

PC Frontal   So ambient 

DIANA 

...fumas dentro, lo mínimo sería abrir 

la ventana, ¿no? 

MIGUEL 

Joder… Vaya humor llevas hoy, eh... 

DIANA 

Miguel, sabes que el tabaco me da 

asco. El olor que deja en la casa no 

me gusta nada. 

MIGUEL 

Pfff.. 

15 24.142 En MIGUEL apaga el cigarret bruscament. 

 

PD Picat    

15 24.143 En MIGUEL obre la finestra i torna cap a la 

DIANA, força enfadat. 

 

PC Frontal   So ambient 

MIGUEL 

No es... 

 

15 24.144 En MIGUEL es troba de peu davant la DIANA 

força enfadat. 

PMC Frontal   So ambient 

MIGUEL 

...para tanto, ¿eh? Es solo un maldito 

cigarrillo. Siempre haces una montaña 

de un grano de arena. 
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15 24.145 La DIANA s’aixeca molesta. PM / 

Escorç 

Frontal PAN. Seg.  So ambient 

DIANA 

¿Una montaña? Mira, MIGUEL, 

contigo he tenido mucha paciencia. 

Llevo 34 años intentando que dejes el 

tabaco y tú sabes que me molesta... 

 

 

15 24.146 La DIANA es dona mitja volta i li dona l’esquena 

a MIGUEL com si anés a marxar. 

 

 

 

 

 

 

 

La DIANA s’atura just a l’escoltar les paraules 

d’en MIGUEL, es queda inmòbil un segon i amb 

rabia i dolor es gira de cop. 

PM / 

PC 

Des de 

darrere la 

DIANA 

  So ambient 

DIANA 

... però cada día parece que te importa 

menos. 

MIGUEL 

Ja, mira, justamente la misma 

cantidad de años que yo espero para 

que me des un beso en público y ni lo 

has intentado. 

DIANA 

¡Por el amor de dios, MIGUEL! 

15 24.147 DIANA es gira cap a en MIGUEL i crida molt 

enfadada. 

 

PP / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

DIANA 

Por ahí no, por favor. Tú ya sabías 

perfectamente como era yo. No he 

cambiado nunca en ese aspecto, soy 

como siempre y lo sabes. Eres tú el 

que te transformas según la situación. 
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15 24.148 DIANA i MIGUEL estan de peu l’un davant de 

l’altre, DIANA força enfadada i MIGUEL manté 

les formes però es dirigeix a ella amb ironia. 

 

 

 

DIANA s’apropa més a MIGUEL, cridant més. 

PC Lateral   So ambient 

DIANA 

...y la compañía con la que te encuentras. 

MIGUEL 

Si pretendas que sea tan antisocial como 

tú… 

DIANA 

¡No, no se trata de eso! 

15 24.149 DIANA està visiblement enfadada i crida 

desesperada, explota i es desfoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIANA es queda en silenci un moment 

PP / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

DIANA 

¡No soporto que te comportes como 

un payaso para contentar a la gente de 

tu trabajo, gente a la que ni siquiera 

aguantas! Y, ¿de qué te ha servido ese 

papel que interpretas? De nada 

Miguel, no has conseguido nada. 

Nunca he visto a nadie esforzarse 

tanto en satisfacer a otros y no 

conseguir nada. 

15 24.150 MIGUEL mira a DIANA amb una expressió de 

tristesa i decepció. 

PP / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

MIGUEL 

Yo por lo menos he tenido un trabajo 

de verdad y por lo menos me he 

esforzado en  él. Tú pareces un alma 

en pena que nunca está contenta... 
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15 24.151 DIANA està a punt de plorar, els seus ulls estan 

vermells i humits, entre la tristesa i la ràbia. 

 

 

 

 

DIANA respon amb molta ràbia. 

PP / 

Escorç 

Frontal   So ambient 

MIGUEL 

… con nada de lo que sucede a su 

alrededor. 

DIANA 

¿Quéee? ¿Pero tú que te has creído? 

¡A diferencia de otros yo he 

sacrificado muchas cosas por ti! 

15 24.152 DIANA està molt enfadada de peu davant de 

MIGUEL, MIGUEL respon amb ironía, casi 

rient. 

PC Lateral   So ambient 

MIGUEL 

Ya tardaba en salir. Empezamos con 

el drama de la “gran artista” que lo … 

15 24.153 DIANA, aquesta vegada calmada però amb 

llàgrimes a la cara mira a MIGUEL fixament 

mentre es seca les llàgrimes. 

PP Frontal   So ambient 

MIGUEL 

...sacrificó todo por su maridito 

DIANA 

Mi drama es tener que aguantar a un 

hipócrita como tú. 

15 24.154 DIANA li dona l’esquena a en MIGUEL surt de 

l’habitació donant un cop de porta. 

PML / 

PC 

Des de 

darrere  

  

Fos a negre 

So ambient 

16 25.155 DIANA es seca les llàgrimes i baixa la mirada 

cap a la fotografia que havia tombat. 

PP Frontal   So ambient 

16 25.156 DIANA gira la fotografia i la col·loca bé, passant 

els dits per la fotografia poc a poc. 

PD Frontal   

Fos a blanc 

So ambient 
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17 26.157 DIANA i MIGUEL caminen pel carrer sense 

interactuar. DIANA, que mira cap a baix, aixeca 

la mirada cap a ell. 

PML / 

PC 

Frontal   

 

So ambient 

17 26.158 MIGUEL mira cap endavant. PP Lateral   So ambient 

17 26.159 DIANA mira cap a MIGUEL i abaixa la mirada. PP Frontal 3/4   So ambient 

17 26.160 DIANA li agafa la mà a MIGUEL. PD Des de 

darrere 

  So ambient 

17 26.161 MIGUEL mira cap a baix i a DIANA, DIANA el 

mira i torna a mirar cap endavant. 

PML / 

PC 

Des de 

darrere 

  So ambient. 

18 27.162 Veiem una pancarta de EAK Phones i el saló de 

festa de l’empresa de MIGUEL, està plena de 

gent. 

PD - 

PG 

Picat PAN. 

horitzontal 

 So ambient + música festa 

18 27.163 DIANA està rodejada de gent però no parla amb 

ningú, va mirant a la seva copa, bevent una mica 

i donant copets amb els dits. Mira al rellotge i 

busca entre la multitud a MIGUEL. 

PM Frontal   So ambient + música festa 

18 27.164 Veiem diversos convidats de la festa rient i 

parlant, en MIGUEL que està rient amb els seus 

companys de feina. 

PM Frontal   So ambient + música festa 

18 27.165 Veiem a DIANA que va en direcció a MIGUEL, 

passant entre tota la multitud, incòmode. 

PM Frontal Trav. out / 

seguiment 

 

 So ambient + música festa 
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18 27.166 

 

DIANA s’apropa a MIGUEL, el troba entre els 

seus companys de feina, però davant seu hi ha un 

grup de gent que li bloqueja el pas. MIGUEL la 

mira un moment. 

PM / 

PC 

Des de 

darrere la 

DIANA 

Trav. In  So ambient + música festa 

 

18 27.167 DIANA somriu forçadament i ensenya el 

rellotge. 

PM Frontal   So ambient + música festa 

18 27.168 En MIGUEL la mira un moment però de seguida 

algú capta la seva atenció i segueix rient i parlant 

amb els seus companys. 

PM / 

PC 

Frontal   So ambient + música festa 

18 27.169 DIANA mira a MIGUEL entre la multitud, trista, 

es dona la volta i s’obre pas per sortir de la sala 

sola. S’allunya i veiem la quantitat de gent. 

 

PM / 

Escorç 

Frontal   So ambient + música festa 

18 28.170 Veiem a DIANA asseguda en una taula de la 

pizzeria, mira la carta, la deixa sobre la taula i es 

queda mirant cap endavant, pensativa. Veiem 

que el restaurant és ple de famílies. 

PMC - 

PG 

Lateral Trav. out  

 

 

Fos a negre 

So ambient 

19 29.171 DIANA està asseguda davant l’escriptori, no es 

mou. 

PG -  

PMC 

Des de 

darrere 

Trav. In  So ambient 

19 29.172 DIANA està mirant cap endavant pensativa, té 

els ulls plorosos, fa un sospir i mira cap a baix, a 

la carta. La plega acuradament, la posa dins un 

sobre i el tanca. 

PMC Frontal 3/4   So ambient 
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19 29.173 DIANA escriu al sobre MIGUEL i per l’altra 

banda la data: 14/09/2015. Dona alguns copets a 

la carta, com si dubtés. 

PD Picat   So ambient 

19 29.174 DIANA mira cap a la carta amb els ulls plorosos 

i desvia la mirada cap a un costat, cap a la caixa. 

PP Frontal 3/4   So ambient 

 

 

19 29.175 Veiem la caixa de galetes amb les cartes dins. 

DIANA l’agafa i se l’apropa, arrossegant-la 

sobre la taula. 

PD Picat PAN. 

seguiment 

 So ambient 

19 29.176 DIANA mira la caixa i remena entre les cartes, 

de cop i volta la seva mirada canvia a una de 

sorpresa. 

PMC Frontal 3/4   So ambient 

19 29.177 DIANA treu una carta de la caixa on apareix la 

data: 14/09/2015, li dona la volta i posa: 

DIANA. 

PD  Picat   

 

Fos a negre 

So ambient 
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3.4 Planificació i producció 

3.4.1 Desglossament de guió 

Una vegada escrit el guió, procedim al seu desglossament, que consisteix en analitzar, per 

escenes, quines necessitats tindrem en el rodatge.  

          

TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 1        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA està en una  habitació de matrimoni on es poden veure dos llits 

individuals, quadres, tauletes de nit i un armari gran.  Es vesteix lentament i després es 

dirigeix al bany. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 

anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES 

ESPECIALS 

ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Dos llits individuals 

Quadres 

Tauletes de nit 

Armari gran 

Vestit negre amb 

cremallera 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

 - Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 2        PAG GUIÓ: 

DECORAT: BAÑO 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA entra al bany per començar a maquillar-se i tapar-se diverses marques de 

l’edat. S’observa en el mirall i surt per la porta cap a l’habitació 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 anys) - - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Estoig amb 

MAQUILLATGE 

Anti-ulleres 

Pinzell 

MAQUILLATGE 

Mirall 

Raspalls de dents amb 

un got 

Articles de bany 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Vestit negre, mitges negres, 

sabates negres 

Polvos 

Corrector de ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis de ulls negre 

Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 3        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI:  DIANA torna a dirigir-se a l’armari d’abans i comença a posar roba a una bossa 

negra.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 anys) - - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Bossa de tela negra 

Abric 

Camises 

Jersei 

Pantalons 

Sabates 

Samarretes 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Vestit negre, mitges negres, 

sabates negres 

Polvos 

Corrector d’ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis de ulls negre 

Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 4        PAG GUIÓ: 

DECORAT: BAÑO 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA torna a anar al bany i agafa els dos raspalls de dents i lentament es 

dirigeix una altre vegada a l’habitació.   

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 anys) - - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Raspalls de dents amb 

un got 

Articles de bany 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Vestit negre, mitges negres, 

sabates negres 

Polvos 

Corrector d’ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis d’ulls negre 

Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 5        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA  entra a l’habitació i col·loca el raspall de dents dins de la bossa i la 

tanca amb cremallera. DIANA està dubtosa i no sap si el que està fent és correcte. DIANA 

es dirigeix a l’habitació contigua.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 anys) - - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Estoig amb 

MAQUILLATGE 

Anti-ulleres 

Pinzell 

MAQUILLATGE 

Mirall 

Articles de bany 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Vestit negre, mitges negres, 

sabates negres 

Polvos 

Corrector d’ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis d’ulls negre 

Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 6        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

SINÒPSI: DIANA va cap a l’escriptori i s’asseu en una cadira, mira tristament una 

fotografia en blanc i negre en la que apareixen DIANA i MIGUEL en la seva joventut (30 

anys MIGUEL i 29 DIANA). Obre un calaix que hi ha a l’escriptori. Aparta unes revistes 

d’art i treu ena vella caixa de galetes. Obre la caixa i en el seu interior hi ha diverses cartes. 

Veiem una que posa 14/09/2014. DIANA agafa un paper i ho deixa a sobre de la taula. 

DIANA comença a escriure pulcrament una carta.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB FRASE 

DIANA GRAN (68 

anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ AMBIENT 

- - - 

EFECTES 

ESPECIALS 

ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Fotografia de Diana i Miguel 

(b/n) 

Escriptori 

Revistes d’art 

Llauna de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector d’ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis d’ulls negre 

Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 7        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA escriu la carta.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 anys) Veu en off DIANA - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Fotografia de Diana i 

Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Capsa de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Vestit negre, mitges negres, 

sabates negres 

Polvos 

Corrector d’ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis d’ulls negre 

Música instrumental 

Veu en off 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: EXT-DIA 

ESCENA: 8        PAG GUIÓ: 

DECORAT: PRAT 

LOCALITZACIÓ: PRAT  

 

SINÒPSI: DIANA i MIGUEL  (molt contents) estan en un bonic prat celebrant el seu 

primer aniversari de casament. Es donen els regals.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (30 anys) 

MIGUEL JOVE (31 anys) 

DIANA JOVE 

MIGUEL JOVE 

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Cervesa 

Estovalles 

Cistell 

Plats i coberts 

Ukelele embolicat 

Carpeta 

Quadre embolicat  

 

 

 

- 

VESTUARI i PEINADO MAQUILLATGE  EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: Camisa de tirants blau clar 

amb shorts amples blau fosc. 

Porta el cabell recollit. 

 

Miguel: Samarreta negra, texans i 

bambes casual 

 

 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis rosa 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Veu en off 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: EXT-DIA 

ESCENA: 9        PAG GUIÓ: 

DECORAT: PRAT 

LOCALITZACIÓ: PRAT  

 

SINÒPSI: DIANA i MIGUEL (molt contents) estan en un bonic prat, fent un pícnic. 

Decideixen que a partir d’ara serà el seu lloc secret. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (28 anys) 

MIGUEL JOVE (29 anys) 

DIANA JOVE 

MIGUEL JOVE 

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Cervesa 

Estovalles 

Cistell 

Plats i coberts 

Paquet de tabac 

Encenedor 

 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: Vestit verd amb 

sandàlies  

 

Miguel: Samarreta blanca amb 

texans foscs 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 10        PAG GUIÓ: 

DECORAT: MENJADOR 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: MIGUEL i DIANA estan còmodament asseguts en el sofà del menjador de casa 

seva. MIGUEL està a punt de fumar però quan veu que DIANA l’està mirant amb to de 

desaprovació, MIGUEL va a fumar a la terrassa.   

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (32 anys) 

MIGUEL JOVE (33 anys) 

MIGUEL JOVE - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Sofà  

Televisor 

Paquet de tabac 

(menjador poc carregat, 

decoració minimalista) 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: brusa blanca, 

pantalons largos.  

Miguel: camisa de 

quadres, texans blau clar 

Polvos  

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-ATARD. 

ESCENA: 11        PAG GUIÓ: 

DECORAT: MENJADOR 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: MIGUEL i DIANA estant a punt d’anar a la festa d’aniversari d’en PEDRO, el 

cap d’en MIGUEL. DIANA no vol anar però MIGUEL li diu que només serà una estona.   

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (39 anys) 

MIGUEL JOVE (40 anys) 

DIANA JOVE  

MIGUEL JOVE  

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

-  - 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: Vestit negre, americana 

beige, polsera vistosa, perles. 

Cabell recollit. 

Miguel: Americana negre, 

pantalons grisos, sabates negres. 

 

 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-NOCHE 

ESCENA: 12        PAG GUIÓ: 

DECORAT: FESTA 

LOCALITZACIÓ: SALA DE FESTA LLOGADA BARCELONA 

 

SINÒPSI: DIANA i MIGUEL es troben a la festa d’aniversari del cap d’en MIGUEL.  Al 

cap d’una estona, DIANA somriu a MIGUEL i li ensenya el rellotge. MIGUEL entén la 

senyal i s’excusa al seu cap, PEDRO. DIANA veu com en MIGUEL s’acomiada d’en 

PEDRO, donat-li la mà.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB FRASE 

DIANA JOVE (39 anys) 

MIGUEL JOVE (40 anys) 

DIANA JOVE  

MIGUEL JOVE  

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ AMBIENT 

PEDRO - 30 persones 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Decoració festiva (globus, 

pancartes d’aniversari…) 

Taula amb menjar i 

begudes. 

Plats, copes de cava i de 

vi… 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: Vestit negre, americana 

beige, polsera vistosa, perles. 

Cabell recollit. 

Miguel: americana negre, 

pantalons grisos, sabates 

negres. 

Pedro: Americana molt 

elegant, sabates negres 

 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Música festiva 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: EXT- NOCHE 

ESCENA: 13        PAG GUIÓ: 

DECORAT: CARRER 

LOCALITZACIÓ: CARRER BARCELONA 

 

SINÒPSI: MIGUEL i DIANA riuen i passegen pel carrer. Mentre, MIGUEL intenta donar-

li la mà a la DIANA però ella l’aparta, rient. Els dos entren en una pizzeria, s’asseuen en 

una taula i miren la carta.   

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (39 anys) 

MIGUEL JOVE (40 anys) 

DIANA JOVE  

MIGUEL JOVE  

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

PEDRO - 7 persones 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

-  - 

VESTUARI 

 
MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: Vestit negre, americana 

beige, polsera vistosa, perles, 

sabates de tacó. Cabell recollit. 

Miguel: Americana negre, 

pantalons grisos, sabates negres. 

Pedro: Americana molt elegant, 

camisa, pantalons foscos, sabates 

negres 

 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Música festiva 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DÍA 

ESCENA: 14        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA (68 anys) es passa les mans per la cara, té els ulls plorosos. DIANA 

continua escrivint la carta.   

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 

anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES 

ESPECIALS 

ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Fotografia de Diana i 

Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Capsa de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Vestit negre Polvos 

Corrector d’ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis d’ulls negre 

Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: EXT- TARDE 

ESCENA: 15        PAG GUIÓ: 

DECORAT: CARRER 

LOCALITZACIÓ: CARRER DE BARCELONA 

 

SINÒPSI: DIANA i MIGUEL passegen pel carrer i MIGUEL agafa de la mà a la DIANA. 

DIANA rebutja el gest i en MIGUEL ho exagera encara més posant-li el braç darrera de 

l’esquena. DIANA ràpidament fa un gest o se separa d’en MIGUEL. Els dos riuen.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (28 anys) 

MIGUEL JOVE (29 anys) 

DIANA JOVE  

MIGUEL JOVE 

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

-  - 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: abric llarg, , texans i 

botins. Complements:  gorra, 

arracades llargues i bossa.  

Miguel: Abric estil americana, 

pantalons grises i bambes casual. 

Polvos 

Pintallavis rosa fosc 

Coloret 

Llapis d’ulls negre 

The logical song/ 

Supertramp 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 16        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: En una ràdio despertador sona la (The logical song/ Supertramp). MIGUEL es 

troba al llit, badalla i es toca els braços perquè té fred. Està totalment destapat, sense llençol 

ni manta.  Al mateix llit dorm la DIANA. DIANA està completament tapada. MIGUEL 

estira el llençol i la DIANA es desperta  

 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (31 anys) 

MIGUEL JOVE (32 anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Llençols 

Manta 

Coixins 

Despertador 

Tauleta de nit 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: Samarreta ample i 

calces. 

Miguel: Samarreta de tirants 

 i calçotets.  

- The logical song/ 

Supertramp 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 17        PAG GUIÓ: 

DECORAT: BANY 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: Un ràdio despertador fa sonar (Hurt- Johnny Cash). Observem el mateix 

dormitori de l’escena anterior. La diferència és que DIANA i MIGUEL no dormen en un llit 

de matrimoni sinó en llits separats. MIGUEL s’aixeca i es dirigeix cap al passadís.   

 

 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (58 anys) 

MIGUEL GRAN (59 

anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Llençols 

Manta 

Coixins 

Despertador 

Tauleta de nit 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: pijama d’hivern 

Miguel: pijama d’hivern 

- Hurt- Johnny Cash 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 18        PAG GUIÓ: 

DECORAT: CUINA 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: MIGUEL entra a la cuina i obre la nevera. DIANA entra i mira la carta d’un 

banc que hi ha sobre la taula. DIANA obra la carta i repara atenció en una despesa que 

desconeix.   

 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (58 anys) 

MIGUEL GRAN (59 anys) 

DIANA GRAN  

MIGUEL GRAN  

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Factura 

Café 

Tasses 

Articles de cuina 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: pijama d’hivern i 

bata 

Miguel: pijama de hivern 

-  

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-NOCHE 

ESCENA: 19        PAG GUIÓ: 

DECORAT: CUINA 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: Veiem a la DIANA sortir per la porta. DIANA surt per la cuina amb una safata 

en la que h ha una botella de vi i diverses copes.  

 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (40 anys) 

 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Ampolla de vi 

Copes 

Safata 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Vestit bordeus i sabates negres. 

Cabell recollit. 

Polvos 

Pintallavis vermell 

Coloret 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-NOCHE 

ESCENA: 20        PAG GUIÓ: 

DECORAT: MENJADOR 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

SINÒPSI: En el menjador trobem a en MIGUEL amb DOS HOMES i DOS DONES 

conversant i rient. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB FRASE 

DIANA JOVE 40 anys) 

MIGUEL JOVE (41 anys) 

DIANA JOVE (40 anys) 

MIGUEL JOVE (41 

anys) 

DOS HOMBES (40 anys 

aprox.) 

DOS DONES (40 anys 

aprox.) 

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ AMBIENT 

DOS HOMBRES (40 anys 

aprox.) 

DOS MUJERES (40 anys 

aprox.) 

- - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Sofà 

Puf 

Canapès 

Bandeja 

Copes de vi 

Ampolla de vi 

Ukelele  

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: Vestit bordeus i sabates 

negres. Cabell recollit. 

Miguel: Camisa verd, pantaló 

negre, sabates fosques 

Home 1: Camisa blau cel, 

pantalons marrons, sabates 

negres 

Dona 1: Vestit jaqueta blau, 

sabates de tacó.  

Home 2: Camisa blanca, 

pantalons grises, sabates grises 

Polvos 

Pinta llavis vermell / rosa 

clar/ rosa fosc 

Coloret 

Llapis d’ulls negre / 

marró 

Rimmel 

Laca 
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Dona 2: Brusa, faldilla, mitges 

fines, sabates planes 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 21        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: Veiem la mateixa fotografia de l’escena 6. DIANA la mira amb decepció i amb 

un cop sec tomba la fotografia. DIANA segueix escrivint la carta. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 

anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES 

ESPECIALS 

ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Fotografia de Diana i 

Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Capsa de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Vestit negre Polvos 

Corrector de ulleres 

Pintallavis rosa clar 

Llapis d’ulls negre 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  

 

 

 

 



168 

 

TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 22        PAG GUIÓ: 

DECORAT: TALLER 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA està pintant en una sala bastant caòtica, plena de pintura, només hi ha 

una taula i un cavallet. Mentre DIANA pinta se sent a MIGUEL de fons que acaba d’arribar 

a casa.   

 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (28 anys) 

MIGUEL JOVE (29 anys) 

DIANA JOVE 

MIGUEL JOVE 

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Pinzells 

Cavallet 

Taula 

Quadres 

Botes de pintura 

Telèfon d’EAK 

phones 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: Bata, pantaló ample, 

bambes 

Miguel: Americana i pantalons.  

Sabates fosques. Maletí 

-  

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 23        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: En una de las parets penja el quadre que DIANA pintava a l’escena anterior. A 

sobre de la taula hi ha un telèfon d’EAK phones (model més nou que l’anterior), molts 

papers, i un ordenador (model molt primitiu). MIGUEL està escrivint i ordenant papers. 

Entra DIANA a l’habitació.   

 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA JOVE (38 anys) 

MIGUEL JOVE (39 anys) 

DIANA JOVE 

MIGUEL JOVE 

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Telèfon EAK phone 

Papers 

Ordinador 

 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: Faldilla de tub amb brusa. 

Sabates amb una mica de tacó 

Miguel: Polo, texans, bambes 

casual 

Polvos 

Coloret 

Corrector de ulleres 

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-NOCHE 

ESCENA: 24        PAG GUIÓ: 

DECORAT: SALA 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: La DIANA i en MIGUEL discuteixen.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (64 anys) 

MIGUEL GRAN (63 anys) 

DIANA GRAN  

MIGUEL GRAN  

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Tabac 

Sofà 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: vestit – jaqueta color 

cru 

Miguel: jersei marró i texans 

Polvos 

Coloret 

Corrector  

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 25        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DE DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA se seca les llàgrimes amb tristesa i agafa la fotografia que en l’escena 22 

havia tombat sobre la taula. DIANA la torna a posar a sobre la taula. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (68 

anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES 

ESPECIALS 

ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Fotografia de Diana i 

Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Capsa de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

Mocador 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

Diana: Vestit negre Polvos 

Coloret 

Corrector  

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 26        PAG GUIÓ: 

DECORAT: CARRER 

LOCALITZACIÓ: CARRER DE BARCELONA 

 

SINÒPSI: DIANA i MIGUEL estan passejant pel carrer, però no interactuen entre ells. 

DIANA agafa de la ma a en MIGUEL, buscant complicitat.  

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (63 anys) 

MIGUEL GRAN (64 anys) 

- - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- - - 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: abric llarg, fulard, 

pantalons i sabates 

Miguel: abric, bufanda, 

pantalons i sabates 

Polvos 

Corrector 

- 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-NIT 

ESCENA: 27        PAG GUIÓ: 

DECORAT: FESTA 

LOCALIZACIÓ: FESTA EN UN LOCAL LLOGAT 

 

SINÒPSI: LA DIANA I en MIGUEL estan a la festa d’aniversari d’EAK phones. Es pot 

observar, que la Diana no s’ho està passant bé. DIANA s’acosta a Miguel dissimuladament i 

li ensenya el rellotge mentre somriu. MIGUEL afirma amb el cap però segueix parlant amb 

els seus companys, sense acomiadar-se de ningú. DIANA està sola. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN (49 anys) 

MIGUEL GRAN (50 anys) 

DIANA GRAN  

MIGUEL GRAN 

- 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- Pancartes d’EAK 

Phones 

Globus 

Taula amb begudes i 

menjar 

Copes de cava i vi 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Diana: Vestit beige, sabates 

negres, bossa negre 

 

Miguel: Americana elegant, 

pantalons, sabates fosques 

Polvos 

Coloret 

Corrector  

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 28        PAG GUIÓ: 

DECORAT: CARRER 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA passeja sola pel carrer, creua un pas de zebra i es dirigeix cap a la 

pizzeria de l’escena 14. Des de fora veiem com DIANA entra en ella i se seu sola en una 

taula. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB FRASE 

DIANA GRAN - - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÓVILES 

- -  - 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE SO/MÚSICA 

- -  

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 
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TÍTOL: LA ÚLTIMA CARTA        

  

         EFECTE: INT-DIA 

ESCENA: 29        PAG GUIÓ: 

DECORAT: HABITACIÓ 

LOCALITZACIÓ: PIS BARCELONA DIANA I MIGUEL 

 

SINÒPSI: DIANA plega la carta i la posa dins d’un sobre. En un lateral del sobre escriu el 

nom de Miguel. Per l’altre costat escriu la data 14/09/2015. 

DIANA es dóna compte que a la Caixa hi ha un sobre que no havia vist i que en un lateral té 

la data: 14/09/2015. DIANA mira el sobre estranyada i treu el nou sobre de la Caixa. En 

l’altre costat posa: DIANA. 

 

PROTAGONISTES INTERVENCIONS FIGURACIÓ AMB 

FRASE 

DIANA GRAN - - 

SECUNDARIS ESPECIALISTES FIGURACIÓ 

AMBIENT 

- - - 

EFECTES ESPECIALS ATTREZZO AUTOMÒVILS 

- Fotografia de Diana i 

Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Llauna de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

- 

VESTUARI MAQUILLATGE EFECTE 

SO/MÚSICA 

Vestit negre, sabates 

negres, mitges 

Polvos 

Corrector  

Pintallavis rosa clar 

Llapis d’ulls negre 

Música instrumental 

EQUIP ESPECIAL NOTES 

Càmera amb trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  
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3.4.2 El càsting d’actors 

 Un curt de les característiques de La última carta requereix uns actors que sàpiguen 

exterioritzar les seves emocions amb simples gestos o mirades. Evidentment els diàlegs 

també juguen un paper clau durant tot el curtmetratge i, la unió d’aquestes dues habilitats 

faran que els personatges transmetin tot allò que volem que senti l’espectador. 

 A més, hem de ressaltar una dificultat afegida com el cas que juguem amb dos 

personatges (Diana i Miguel) que han de ser representats per dos actors diferents en cada 

cas, per a mostrar diferents moments de la seva vida: la joventut i la vellesa. Això implica 

que les dues actrius que escollim per a interpretar a Diana han de tenir una certa similitud 

física i a la vegada de parla, ja que si no ho respectem, correm el risc de realitzar un curt poc 

professional o inverosímil; el mateix succeeix en el cas dels Miguels. 

 Som plenament conscients que, el procés de càsting serà vital per a que el curt tingui 

èxit. És per això que no vam escatimar esforços en aquest procés i vam realitzar el càsting 

dins d’un dels platós de la Universitat Autònoma de Barcelona, repartint la crida d’actors en 

dos dies, un per a cada personatge. 

 Per a donar a conèixer la convocatòria de càsting, vam utilitzar l’antiga tècnica del 

boca-orella juntament amb la difusió que permet Internet. A través d’aquest mitjà, vam 

penjar un anunci a la xarxa social Facebook, al grup Cásting en Barcelona, pel qual vam 

realitzar el següent muntatge: 

 
Imatge 24: Convocatòria càsting 
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 Juntament amb aquesta crida també vam fer ús de la plataforma d’Internet 

anomenada Yatecasting. Aquesta pàgina és utilitzada tant per productores per a penjar 

anuncis de convocatòries de càstings, com per aquells actors que desitgen inscriure’s en el 

procés de selecció. A mesura que els actors es van inscrivint, els propietaris de l’anunci 

podem accedir al seu currículum i fotografies. 

 
Imatge 25: Càsting 

 

 Com que el procés el teníem obert a facebook i yatecasting, vam decidir realitzar un 

filtre molt senzill: tots els candidats els anàvem posant a un excel i els tres integrants del 

grup indicàvem mitjançant colors (verd = sí, vermell = no) si pensàvem que eren vàlids pel 

paper o no i, per tant, si els cridàvem per a realitzar el càsting físicament. 

DIANA JOVE 
 

 

 

    
Nom PROVA DE GUIÓ ON?  Carlota  Adriana  Enric 

Nuria Gutiérrez NO YATECASTING       

Didi Roig SI YATECASTING       

Mónica Viñas NO YATECASTING       

Leticia Saenz NO YATECASTING       

Raquel Moreno NO YATECASTING       

Nuria Bitterhoff NO YATECASTING       

Celia Cordero SI YATECASTING       

Emma Peitx NO YATECASTING       

Mireia Vivancos NO YATECASTING       

Nicela Gómez SI YATECASTING       

Ximena Marsé NO YATECASTING       

Eva Coll Singla NO YATECASTING       
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Judith Teruel NO YATECASTING       

Mariel Alboniga NO YATECASTING       

Anna Ramos NO YATECASTING       

Àngels López SI YATECASTING       

Cecilia Moretti SI YATECASTING       

Davinia Vázquez NO YATECASTING       

Maria Fontcuberta SI YATECASTING       

Teresa Carvi SI YATECASTING       

Maria Fernanda Valera NO YATECASTING       

Adela Carmona SI YATECASTING       

Begoña Miranda SI YATECASTING       

Teresa Roig SI YATECASTING       

Angeline Rodriguez NO YATECASTING       

Estefi Garcia SI YATECASTING       

Marta Ubeda NO YATECASTING       

Sima Heidavand NO YATECASTING       

Eu Manzanares SI YATECASTING       

Keyla Alterachs NO YATECASTING       

Yolanda Pannicello NO YATECASTING       

Mónica León NO YATECASTING       

Claudia Schwärzel NO YATECASTING       

Itziar SI YATECASTING       

Nuria Farrus NO YATECASTING       

Núria Pons SI YATECASTING       

Elisabet Parello NO YATECASTING       

Lydia Baeza NO YATECASTING       

Pape Monsoriu SI YATECASTING       

Mireia Martí NO YATECASTING       

Núria sander NO YATECASTING       

Sara Parisi NO YATECASTING       

Elena Sandell NO YATECASTING       

Anabel Hernández NO YATECASTING       

Lidia Camino NO YATECASTING       

Iris Rubí NO YATECASTING       

Míriam Macías NO YATECASTING       

Vanessa Carrera SI  YATECASTING       

Nadia Pajonk SI YATECASTING       

Yolanda Belvis SI YATECASTING       

Karla Hualpa SI YATECASTING       

Sílvia Kamats  SI FACEBOOK       

Margarita Artyukhina NO FACEBOOK       
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Yolanda Díaz NO FACEBOOK       

Isabel Llanos SI FACEBOOK       

Lídia Baeza NO FACEBOOK       

Delfina Lanzani NO FACEBOOK       

Eva Lilith NO FACEBOOK       

Eva Navarro SI FACEBOOK       

 

 
 

     DIANA GRAN 
     Nom PROVA DE GUIÓ ON?  Carlota  Adriana  Enric 

Sonia Martínez SI YATECASTING       

Valentina Moreno NO FACEBOOK       

Montserrat Pons NO YATECASTING       

Mónica Yaro NO YATECASTING       

Montse Garcia SI YATECASTING       

Imma Zapata NO YATECASTING       

Maria del Rosario Oxley NO YATECASTING       

Rosa Camps NO YATECASTING       

 

 
 

     MIGUEL JOVE 
     

Nom PROVA DE GUIÓ ON?  Carlota  Adriana  Enric 

Jordi Sallén NO YATECASTING       

Jesus Perona NO YATECASTING       

Antonio López SI YATECASTING       

Jordi Querol NO YATECASTING       

Albert Franch NO YATECASTING       

Raul López NO YATECASTING       

Jose Segurado   YATECASTING       

Juan Luis Borjas NO YATECASTING       

Ruben Romero NO YATECASTING       

Ruben Dario Fernandez NO YATECASTING       

Ivan Padilla NO YATECASTING       

Alvaro de Tovar NO YATECASTING       

Alfonso Díez NO YATECASTING       

Alexandre Hernandez NO YATECASTING       

Dodi de Miquel SI YATECASTING       

Ivan Vázquez NO YATECASTING       

Gaspar Garre NO YATECASTING       

Agustí Salvat SI YATECASTING       

Gustavo Carballo NO YATECASTING       

Christian Bengolea NO YATECASTING       

Taula 26: Valoració de les candidates per  fer el paper de la Diana jove 

Taula 27: Valoració de les candidates per  fer el paper de la Diana gran 
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Marcel Carrascosa NO YATECASTING       

Oscar Medina NO YATECASTING       

Daniel Blanqué NO YATECASTING       

Abraham Asensio NO YATECASTING       

Jose Manuel Cruz   YATECASTING       

Jordi Relats  NO YATECASTING       

Albert Nualart   YATECASTING       

David Priego   YATECASTING       

Arturo Secco NO YATECASTING       

Xesco Palacín SI YATECASTING       

Raul Santamaría NO YATECASTING       

Daniel Jovanny   YATECASTING       

Aniez Atlas   YATECASTING       

David Adelantado NO YATECASTING       

David Regañas NO YATECASTING       

Bertus Companyó   YATECASTING       

Victor Zegarra NO YATECASTING       

David Uviña NO YATECASTING       

Marco Ballestrazzi NO YATECASTING       

Abel Forcelledo   YATECASTING       

Rau Pau Cobreros   YATECASTING       

Edgar Reig NO YATECASTING       

Diego Siles NO YATECASTING       

Jaume Feliu   YATECASTING       

Ricard Mendez   YATECASTING       

Miguel Angel Navarro NO YATECASTING       

Tim Thomas   YATECASTING       

Carlos Román   YATECASTING       

David Cano   YATECASTING       

Pep Papell   YATECASTING       

Falito Lobera   FACEBOOK       

Fede Terra   FACEBOOK       

Alex Oliveres NO FACEBOOK       

 

 

     MIGUEL GRAN 
     

Nom PROVA DE GUIÓ ON?  Carlota  Adriana  Enric 

Antonio Horrillo NO YATECASTING       

Frederic Tomas NO YATECASTING       

Josep Maria Alejandre Salat SI YATECASTING       

Ramon Carceller NO YATECASTING       

Josep Musoles NO YATECASTING       

Taula 28: Valoració dels candidats per  fer el paper de la Miguel jove 
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Manel Ceder NO YATECASTING       

Juan Angel Molina NO YATECASTING       

Jose Luis Polo NO YATECASTING       

Jose Tregon SI YATECASTING       

Toni Aranyó NO YATECASTING       

Ricardo Barbeito SI FACEBOOK       

Salvador Román NO FACEBOOK       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 29: Valoració dels candidats per  fer el paper de la Miguel gran 
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Finalment els actors escollits per a interpretar a Diana i Miguel són els següents: 

 Diana (gran)  Montse Gracia: va estudiar classes d’interpretació i també teatre. A 

la seva trajectòria com a actriu ha participat en un bon grapat de curtmetratges i 

anuncis publicitaris. Tant físicament com per la mostra d’interpretació que va 

realitzar al càsting, ella és serà la protagonista del curt sense cap mena de dubte. 

 
Imatge 26: Montse Gracia (Diana) 

 

 Miguel (gran)  Ricardo Barbeito: la frontera entre actor i personatge és escassa en 

aquest cas. Ricardo té un perfil i una manera de ser molt semblant a la que vàrem 

imaginar al realitzar el dramatis personae de Miguel. Té força experiència 

audiovisual, així que estem segurs que farà un bon paper al nostre curtmetratge. 

 
Imatge 27: Ricardo Barbeito (Miguel) 
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 Diana (jove)  Itziar Garcia: Itziar va realitzar una molt bona prova de càsting i 

creiem que és la persona indicada per a interpretar a la Diana de jove. A més, té una 

alçada molt semblant a l’actriu amb qui comparteix paper (Montse Gracia) i alguns 

trets físics similars també. A més, té força experiència a curtmetratges i, compleix un 

requisit clau del paper: sap tocar l’ukelele. 

 
Imatge 28: Itziar Garcia (Diana) 

 

 Miguel (jove)  Antonio Gándara: ha participat en diversos i variats anuncis i 

actualment fa teatre. Té un perfil bastant fidel físicament als requisits del nostre 

protagonista. Un cop fet el càsting, estem convençuts que farà seu el paper i oferirà 

la interpretació que busquem, ja que amb l’actriu que fa de Diana (Itziar) hi ha bona 

química. 

 
Imatge 29: Antonio Gándara (Miguel) 
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Pel que fa als secundaris, els detallem a continuació: 

 Home 1  Biel Heredero: estudiant de l’Institut del Teatre,  ja ha treballat al llarg 

dels últims quatre anys amb els autors de La última carta, és un actor talentós i 

sempre ha complit les exigències dels guions que li hem ofert. 

 
Imatge 30: Biel Heredero (Home 1) 

 Home 2  Marcel Franch: actor que ha sigut protagonista de diversos curtmetratges, 

també ha tingut presencia en la televisió com ara a les cadenes TV3 i TVE com a 

secundari, també tindrà aquest rol dins del nostre curtmetratge.  

 

Imatge 31: Marcel Franch (Home 2) 
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 Dona 1  Didi Roig: ha realitzat treballs com a protagonista principal així com a 

secundaria. Al nostre curtmetratge realitzarà un petit paper com a personatge 

secundari, a l’escena del sopar d’amics a casa dels protagonistes. 

 

Imatge 32: Didi Roig (Dona 1) 

 

 Pablo (company de feina de Miguel)  Ramón Carceller: actor a innumerables 

projectes audiovisuals com curtmetratges, publicitat, llarmetratges, sèries de tv i 

publicitat. En un principi va realitzar el càsting per a interpretar a Miguel, però la 

diferència d’edat amb la protagonista es feia massa evident. De totes maneres però, 

vam acordar realitzar un petit paper com a Pablo, a l’escena de la festa d’aniversari 

del jefe de Miguel. 

 

Imatge 33: Ramon Carceller (Pablo) 
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3.4.3 Localitzacions 

 Sabem que les localitzacions són un aspecte molt important a l’hora de rodar un 

curtmetratge. La importància d’unes bones localitzacions juguen un paper clau per a que la 

història obtingui una idònia ambientació. Si tenim una historia molt bona però després no 

som capaços de plasmar en imatges i en localitzacions quelcom creïble, el nostre 

curtmetratge fracassarà. És per això, que l’equip encarregat de realitzar aquest projecte no ha 

escatimat en recursos per trobar aquelles localitzacions que són del nostre gust i que creiem 

que funcionaran perfectament quan rodem. 

 Com que la majoria d’escenes de pes de La última carta són aquelles que succeeixen 

dins del pis de la Diana i en Miguel, som conscients que aquesta localització, incloent-hi els 

diferents espais, ha de ser la que escollim amb més cura de totes. La última carta té un total 

de 29 escenes en les quals queden repartides 10 localitzacions diferents -varies de les quals 

apareixen en diverses escenes-, i, de totes elles, només 5 són exteriors. 

 Passem a detallar a la següent taula el total de localitzacions i el nombre d’escenes 

que succeeixen en elles amb el seu any corresponent: 

 
Localització Interior/Exterior Número d’escenes Any de l’acció 

Dormitori pis DIANA i 

MIGUEL 

 

Interior 

1 2015 

3 2015 

5 2015 

16 1978 

17 2005 

Bany pis DIANA i MIGUEL Interior 

2 2015 

4 2015 

Estudi pis DIANA i MIGUEL  

 

Interior 

6 2015 

7 2015 

14 2015 

21 2015 

22 (Sala/taller) 1978 

23 1985 

25 2015 

29 2015 

Prat amb llac Exterior 

8 1977 
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9 1975 

Saló pis DIANA i MIGUEL Interior 10 1979 

11 1986 

20 1987 

24 2010 

Festa d’empresa Interior 12 1986 

27 1996 

Carrer (1) Exterior 13 1986 

26 2010 

Carrer (2) Exterior 15 1975 

Cuina pis DIANA i MIGUEL Interior 

18 2005 

19 1987 

Pizzeria Interior 

28 1996 

Taula 30: Desglossament de les localitzacions 

  

 Com podem veure,  La última carta succeeix en diferents èpoques com ara els 70’, 

80’, 90’, 2000’, 2010’. Això requereix que una mateixa localització sigui ambientada en 

diverses èpoques, però d’una manera que l’espectador percebi que es tracta de la mateixa 

localització. Per dur a terme aquesta tasca serà de vital importància un bon treball d’atrezzo i 

escenografia. 
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A continuació, mostrarem imatges de cada localització: 

1. Dormitori pis Miguel i Diana: aquesta localització és ideal pels nostres interessos, 

ja que la disposició dels elements és la mateixa que la que figura tant al guió literari 

com al storyboard. 

 
Imatges 34 i 35: Dormitori (pis 1) 

Ubicació: Passeig de Sant Gervasi, 6, 3-4. (08022) Barcelona 

2. Bany pis Miguel i Diana: aquesta localització també compleix les exigències del 

guió, ja que tant la disposició com l’espai són les requerides. 

 
Imatge 36: Bany (pis 1) 

Ubicació: Passeig de Sant Gervasi, 6, 3-4. (08022) Barcelona 
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3. Estudi pis Miguel i Diana: tot i que aquesta localització acaba sent lleugerament 

més gran del que vàrem pensar en un moment, segueix complint perfectament les 

nostres exigències, ja que conté una finestra a la dreta de la porta i ens permet situar 

un escriptori al fons, on la protagonista escriu la carta. 

 

Imatge 37: Estudi (pis 2) 

Ubicació: Carrer diputació 465, 4-2. (08013) Barcelona 

4. Cuina pis Miguel i Diana: La cuina també és una localització important, ja que en 

ella succeeix una discussió entre els protagonistes. Aquesta disposició respecta lo 

plantejat al guió literari, storyboard i guió tècnic, ja que ens permet situar la càmera 

davant la taula, fent plans laterals. 

 

Imatge 38: Cuina (pis 1) 

Ubicació: Passeig de Sant Gervasi, 6, 3-4. (08022) Barcelona 
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5. Saló pis Miguel i Diana: la disposició del saló també ens encaixa perfectament en la 

plantejada en el curtmetratge. Podem observar que el sofà i la terrassa estan a prop, 

cosa que permetrà que en les escenes indicades el protagonista vagi d’un lloc a l’altre 

amb el ritme que l’acció requereix. 

   

Imatges 39 i 40: Saló (pis 2) 

Ubicació: Carrer diputació 465, 4-2. (08013) Barcelona 

6. Prat amb llac: Aquesta també és una localització important per a l’inici de la 

història. Hem escollit el recinte privat de Collserola (que mitjançant la Barcelona 

Film Comission -entitat de la qual detallarem el funcionament a l’apartat 3.4.10 Els 

permisos del present treball- obtindrem el permís) perquè conté allò que necessitem. 

Un llac i una mena de prat on els protagonistes podran actuar sense interrupcions, ja 

que al ser privat ningú tret de nosaltres podrà estar allà a les hores reservades. La 

situació del parc (Collserola) també ens va genial per a sortir a rodar. 

  

  

Imatges 41 i 42: Prat i petit llac (Collserola) 

Ubicació: Carretera de l'Esglèsia, 92 (08017) Barcelona   
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7. Festa d’empresa: Aquesta localització apareix dos cops en el curtmetratge. Es tracta 

de la celebració de la festa d’empresa a on pertany en Miguel. Necessitàvem un espai 

ample i que donés peu a adaptar l’escenografia que nosaltres desitgem. Considerem 

que aquest local és ideal, ja que es troba a Barcelona i compleix els nostres requisits. 

  
Imatges 43 i 44: Sala festa d’empresa 

Ubicació: C/ Plató, 13 (08006) Barcelona 

8. Carrer 1 (Carrer d’en Xuclà): Aquesta localització ve donada per la necessitat que 

aparegui la pizzeria mentre passejen pel carrer. Afortunadament pels nostres 

interessos, aquest carrer compleix les expectatives, ja que és bonic per a gravar 

mentre els protagonistes passejen i també permet maniobrar fàcilment amb la càmera 

per a realitzar els diferents moviments. Com podem observar, els elements 

arquitectònics ens faciliten el treball d’escenografia i atrezzo. 

 

Imatge 45: Carrer Xuclà 

Ubicació: Carrer d’en Xuclà. (08001) Barcelona 
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9. Carrer 2 (Passeig de Gràcia): Hem escollit aquest carrer per l’escena en que 

passegen perquè compleix els requisits que necessitem. És un carrer atractiu, 

emblemàtic i ample que ens permet molta maniobra. Per altra banda, com en el cas 

del carrer anterior, el permís és fàcilment obtenible mitjançant la Barcelona Film 

Comission. 

 

Imatge 46: Passeig de Gràcia 

Ubicació: Passeig de Gràcia. (08007) Barcelona. 

10. Pizzeria: el fet que la pizzeria disposés d’un finestral era clau per a l’elecció 

d’aquesta localització. El Bar Lobo així ho disposa, cosa que ens permetrà poder 

allunyar la càmera des de la taula on se asseu la protagonista, fent un travelling out 

per així mostrar la seva soledat. De nou, la Barcelona Film Comission, ens agilitzarà 

els tràmits necessaris per a rodar allà. 

 
Imatge 47: Bar Lobo (pizzeria) 

Ubicació: C/ Pintor Fortuny, 3. (08001) Barcelona. 
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3.4.4 Material utilitzat 

 La gran majoria del material tècnic l’obtindrem mitjançant empreses de lloguer. 

Així, està seleccionat basant-nos en recomanacions d’usuaris més professionals i amb la 

millor relació qualitat/preu. 

 Per exemple, la càmera amb la que rodarem el curtmetratge serà la Sony Alpha 7s, 

una càmera que destaca per la possibilitat de gravació en 4K i en nivells d’ISO molt altes, el 

que pot ser molt útil en les escenes nocturnes. És una càmera que dona bons resultats sense 

disparar molt el preu, és lleugera i potent a la vegada.  

 A continuació podem veure la qualitat de la imatge d’aquesta càmera en baixes 

condicions de llum: 

 
Imatge 48: Curtmetratge Sony A7s 

 

El material que s’ha escollit per la gravació del curt La útima carta és: 

 La càmera Sony Alpha 7s. amb l’objectiu Zeiss Distagon T 2/28 mm ZE. 

 

Imatge 49: Sony A7s 
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 El trípode que s’utilitzarà és el trípode Manfrotto MVH500AH-755CX3 

 

 

Imatge 50: Trípode 

 

Càmera per gravar el making off: Panasonic AG-AC8 AVCCAM. 

 
Imatge 51: Panasonic 

 

Inclou: 

 Cos de la càmera 

 2 bateries 

 Carregador 

 Cable micro USB- USB 

 Adaptador de font d’alimentació 

 Corretja i tapa per a la càmera 

 Maleta de transport 

 Targeta Sandisk XtremPro 32gb- 

280mb/s 

 

Característiques: 

 Sensor CMOS Exmor de 12.2mp 

 ISO 50 a 409.600 

 Salida de vídeo de 4K 

 LCD TFT 3” 

 Connectivitat Wi-fi i NFC 

 Format de gravació: AVCHD 2.0 / 

mp4 / XAVC S (fins a 1920 x 

1080/50p 28Mbps)  
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 Il·luminació: Llums Kino 

Utilitzarem 2 de 4 tubs per 0,6m i un de 4 tubs per 1,20m. 

 

 

Imatge 52: Llums Kino 

 

 

 Slider Konova K5- 1m (per elaborar els travelling) 

Inclou: 

 Slider 

 2 potes 

 Ròtula Manfrotto MVH 500 

 Estoig de transport 

 

Inclou: 

 Tarjeta SDHC 32GB 

 Microfon de canyó 

 2 bateries 

 Cargador 

 Cable de connexió a la corrent 

 Manual d’instruccions 

 Bossa transparent 

 

 

Característiques: 

 Ressolució Full HD 1080p 

 Gravació en targeta de 

memòria SDHC 

 Zoom òptic 21x, zoom 

intel·ligent 50x 

 Entrada micròfon mini Jack 

 Sensor de tipus ¼,5 tipus 

4,14M S-FSI 

Lent angular de 28mm/F1.8 
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Imatge 53: Slider Konova 

 

 Equip de so: 

o Perxa de la marca RODE 

o Gravadora Tascam DR40 

o Cable XLR 5m 

o Micròfon RODE unidireccional amb pelux 

o Auriculars Sennheiser HD 202. 

 

  

Imatge 54: Perxa                   Imatge 55: Gravadora 
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3.4.5 Direcció artística 

 Un dels aspectes més importants i, a la vegada, més complexos per a la producció del 

nostre curtmetratge és el de la direcció artística. La dificultat d’aquesta tasca és evident en el 

sentit que pretenem ambientar diferents èpoques en un sol curtmetratge. Ens traslladem de 

l’any actual, 2015, al passat, des de l’any 1975. L’ambientació de les diverses èpoques en 

les corresponents escenes serà clau per a la credibilitat de la nostra història.  

 A més, se’ns presenta un altre repte, en aquest cas, en el maquillatge. Tenim dues 

actrius i dos actors per representar a la Diana i a en Miguel respectivament. Per exemple, 

l’actriu més jove, Itziar Garcia, de 32 anys, ha d’interpretar a la Diana dels 28 als 45 anys, i 

la Montserrat Gràcia, de 60 anys, ha d’interpretar a la Diana dels 46 als 68 anys. Per això, 

caldrà tenir molt en compte la perruqueria i el maquillatge. 

 L’encarregada de dissenyar tota aquesta ambientació (tant pel vestuari, com pel 

mobiliari o l’atrezzo), serà la directora d’art Vicki Viñas. La barcelonina va cursar estudis 

sobre disseny de vestuari primer, per a després redirigir la seva carrera cap a la direcció 

artística, cursant un postgrau a la prestigiosa Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de 

Catalunya (ESCAC) en direcció artística. Amb tan sols 26 anys, ha participat en diversos 

curtmetratges: Maldita Carnicería (2012), espots publicitaris: Lacasitos (2015), Nespresso 

(2014), Primavera Sound Line Up (2014), etc., videoclips: Culpable (David Bisbal, 2014), 

Me gusta que me pegues (Los Punsetes, 2014), etc.; i, fins i tot, llargmetratges: Barcelona 

nit d’estiu (2014), com a encarregada de disseny de vestuari en alguns casos, però també, 

com a ajudant de direcció artística o directora artística.  

 Per a dur a terme aquesta tasca caldrà fer una recerca sobre l’estètica de l’època, tant 

en vestuari, com en decoració, basant-nos en revistes de moda i de decoració de l’època i, 

aprofitar l’anomenada moda vintage actual per a remenar entre les diverses botigues de 

segona mà i antiquaris de la ciutat comtal.  
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Imatge 56: Antiquari 

En termes generals, l’ambientació ha de centrar-se en l’època representada però sense 

esdevenir massa exagerada, tot plegat ha de ser percebut com a quelcom normal i realista. 

Per això, ens podem basar, també, en material audiovisual que retrati aquestes èpoques, 

com: Cuéntame cómo pasó (2001-2015) o la catalana Temps de silenci (2001-2002). Per 

exemple, els següents fotogrames estan extrets dels respectius capítols de cadascuna de les 

dues sèries, tots dos ells ambienten l’any 1975, el dia en que Franco va morir. 

 
Imatge 57: Cuéntame cómo pasó, capítol 154: Españoles, Franco ha muerto 
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Imatge 58: Temps de silenci, capítol 26: Represa 

Per al vestuari i perruqueria també ens podem basar en fotografies de l’època, tant en arxius 

fotogràfics com en les de parents més pròxims. Per altra banda, respecte el vestuari, tenim la 

sort que ens trobem enmig d’una moda vintage i retro que s’inspira molt en algunes de les 

èpoques que més haurem d’ambientar, els 70 i els 80. Alguns exemples de models que 

trobem en botigues com Mango ens podrien servir per al nostre curtmetratge: 

Exemples de vestuari per a la Diana: 

Imatge 59: Vestuari dona Mango. 
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Exemples de vestuari per a en Miguel: 

 
Imatge 60: Vestuari home Mango 

 

 

 

 

3.4.6 Direcció de fotografia 

 Per a la fotografia de La última carta comptem amb la directora de fotografia Ana 

Beltrán, que s’ha format a l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB) en fotografia i ha 

participat en diversos curtmetratges com: Tándem (Auxiliar de càmera), el espot Atrévete a 

contarlo (Directora de fotografia), Macarena (Foquista), Smile (Gaffer), Réquiem en la 

oscuridad (Directora de fotografia) o Ratas (Directora de fotografia). 

 El tractament visual serà força natural i suau, no pretenem crear una il·luminació 

expressiva sinó més aviat clàssica. Per això, utilitzarem els focus fluorescents Kino, que es 

caracteritzen per la suavitat de la seva potència lluminosa i les diferents opcions a l’hora de 

seleccionar una temperatura de color o altre.  Una altra opció seria partir de focus més 

potents (HMI, per exemple), i rebaixar la seva potència a gran distància o bé amb difusors i 

altres accessoris. No obstant això, aquesta última opció a nosaltres no ens convé ja que, a 

més del preu elevat dels lloguers que tenen aquests tipus de focus, difícilment disposarem de 

prou espai i distància per a separar tant el subjecte de la font d’il·luminació. Per això, ens 

decantem en una il·luminació a partir dels focus Kino, que ens permeten una llum suau a 
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poca distància, amb diverses temperatures de color, amb 4 tubs i, per tant, quatre opcions de 

potència i sense el parpelleig propi de la llum de fluorescència.  

 Cal destacar la importància de continuar la llum: partir d’una llum natural, ja sigui 

una làmpada d’atrezzo, la llum que entra per una finestra o la llum del sol en un exterior, 

etc. I accentuar-la mitjançant la llum artificial, sense que es percebi que hi és. D’aquesta 

manera aconseguim més realisme visual. Per això, es mantindrà el contrast propi d’interiors 

i exteriors, especialment en les escenes en les quals Diana escriu la carta, on només penetra 

la llum d’una finestra i la de la làmpada. La temperatura de color serà més aviat càlida, però 

sempre dins dels paràmetres d’un realisme basat, sobretot, en l’estètica.  

 Alguns referents serien els treballs de l’oscaritzat Roger Deakins com a director de 

fotografia, especialment en films com Revolutionary Road (2008), Prisioners (2013) o 

Doubt (2008). També ens inspirem en el prestigiós Emmanuel Lubezki, qui ha realitzat 

treballs tant excel·lents com The Tree of Life (2011), Birdman (2014) o Burn after reading 

(2008). Tots dos, són directors de fotografia que cuiden al mil·límetre la il·luminació 

combinant realisme amb una estètica detallista.  

 A continuació, trobem alguns dels exemples que més ens han inspirat de Roger 

Deakins i Emmanuel Lubezki: 

 

Imatge 61:Emmanuel Lubezki, The Tree of Life (Terrence Malick, 2011) 
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Imatge 62: Roger Deakins, Revolutionary Road (Sam Mendes, 2008) 

 

Imatge 63: Roger Deakins, Doubt (John Patrick Shanley, 2008) 

 

3.4.7 Banda Sonora 

 La banda sonora del curtmetratge La última carta és de gran importància, ja que 

aquesta compleix diverses funcions que ajudaran a l’espectador, no només en el sentit 

dramàtic de la música, sinó com a eina de context o com a protagonista de la pròpia 

escena. 

 Per una banda, el músic Gerard Alba serà el compositor que crearà les peces 

originals. A més de conèixer personalment al compositor, resulta que té força experiència en 

aquest tipus de projectes. Ha cursat diversos estudis de música clàssica, moderna, 

orquestració, composició, tecnologia i informàtica musical, tècnic de so, etc. També, ha 

realitzat bandes sonores per directors amateurs: els documentals del director Matías Boero, 

Moravia: pasado y presente i Perú i bandes sonores per a curtmetratges com: Happy Face, 
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Els bons homes van en burro i, una peça pel film d’Escandalo Films, Puzzled Love. A més, 

ha sigut productor d’alguns discos com: Abans estàvem al món de la banda de la qual n’és el 

guitarrista: Bläue. 

 La banda sonora original complirà, sobretot, una funció més dramàtica i 

ornamental. En aquest cas, la música serà instrumental, per acompanyar no només les 

imatges, sinó els sentiments de la nostra protagonista. Esdevé de gran importància 

especialment en la primera seqüència (les 7 primeres escenes), ja que no fem ús de la 

paraula fins al final d’aquesta seqüència. En aquestes escenes es presenta al personatge de 

forma lenta i pausada, a mode d’introducció, primer veiem plans detalls i de mica en mica 

anem coneixent l’aspecte de la Diana. Els seus gestos també denoten el caràcter del 

personatge, i és aquí on la música esdevé fonamental. Si els gestos i les accions de Diana 

són entre lents i tristos, així ho ha de ser la música, una via més per a conèixer a la 

protagonista.  

 El mateix succeeix en l’última seqüència, el dubte es manté, el dramatisme ha 

augmentat (ara que ja coneixem la seva historia) però l’espectador ja és conscient dels 

conflictes interns del personatge i, per això, no hem d’abusar d’una música excessivament 

emotiva i sentimental. Si el personatge de Diana és aparentment fred però que amaga una 

gran profunditat i emoció dins, així ho ha de ser la música. Per això, partim de melodies 

aparentment senzilles, però mantenint un cert dramatisme amb pocs instruments 

(instruments de corda sense superar la fina línia de l’excés sentimental).  

 Per això, ens inspirem en autors com Philip Glass, especialment en la banda sonora 

que va compondre pel film de Stephen Daldry The Hours (2009), la peça Morning Passages 

(un pèl més suavitzada) seria ideal per a la nostra primera seqüència, una peça dramàtica i 

pausada. Per l’última seqüència del curtmetratge una bona font d’inspiració seria la banda 

sonora del film ja comentat Revolutionary Road (2008) i en especial, la cançó Revolutionary 

Road (End Title), del famosíssim compositor Thomas Newman. Newman ha compost 

bandes sonores tant famoses com la del film American Beauty (1999) o The Shawshank 

Redemption (1994), aquesta última també ens resulta força interessant, ja que cançons com 

Brook was here transmeten un dramatisme il·luminat per un petit raig d’esperança que, 

d’alguna manera, també acompanya a la nostra protagonista. Un altre autor que ens serveix 

com a referent pel nostre compositor, Gerard Alba, seria l’oscaritzat Alexandre Desplat i, 

en especial, la banda sonora de The Tree of Life (2011) , el famós film de Terrence Mallick.  
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 A més, el músic Gerard Alba s’encarregarà de la música instrumental per a les dues 

festes a les quals assisteixen la parella protagonista, en aquest cas, la música ha de ser més 

animada i no adquireix valor dramàtic, sinó ornamental. 

 Per altra banda, la música preexistent, té una gran presència en el nostre 

curtmetratge. La última carta ens trasllada a diferents èpoques, des dels anys 70 fins al 

present i la música n’és un gran indicador. Cadascuna de les cançons que apareixeran en el 

film són diegètiques i, per això, la seva funció principal, no només és ambiental (forma 

part del lloc i de l’escenari que descrivim) sinó que a més, és ubicativa (ens trasllada a 

l’època concreta de cadascuna de les escenes en les quals apareix). Tant és així que la 

música que, sovint sona a través de la ràdio (mitjà molt present en la societat dels anys 70), 

ha estat seleccionada amb la condició clau que havia de ser de l’any aproximat en els que 

ens trobàvem.  

 La primera cançó no original que apareix en el nostre curtmetratge és la versió, 

tocada per Diana, del famós tema Stand by me de Ben E. King, publicat el 1962 però que va 

ser molt famós i versionat per John Lennon l’any 1975. Aquesta última data és molt 

significativa, ja que el primer flashback en el que apareix és del mateix any. Diana la toca 

amb el seu ukelele en dos flashbacks molt diferents i contrastats: primer de forma alegre, 

amb molt més ritme i després, amb un to més trist i lent. Es tracta d’una cançó d’amor que, 

segons la forma en què sigui tocada, pot esdevenir més alegre o més trista i per això ens 

serveix per crear contrast en com es sent Diana la primera vegada que la toca (enamorada, 

alegre, espontània) amb la segona vegada (trista, melancòlica, incòmode i cohibida).  

 Després, trobem la cançó de Supertramp, The Logical Song, que sona de fons en un 

pub i que després sonarà a la ràdio despertador de Diana i Miguel. A més de coincidir en 

època de publicació i en l’escena que apareix (1979), ens interessa molt la lletra del principi, 

on s’explica l’espontaneïtat de la joventut i la forma en què ens meravellàvem en aquelles 

èpoques: When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle, oh it was 

beautiful, magical. Sentiment que contrasta amb la responsabilitat i la maduresa de l’edat 

adulta: But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh responsible, 

practical. En relació a la passió que va perdent el matrimoni de Diana i Miguel i, en 

conseqüència, com es sent ella. 
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 També a través de la ràdio despertador de Diana i Miguel escoltem el tema Hurt 

originalment publicada l’any 1994 pel grup Nine Inch Nails, però versionada, 8 anys més 

tard, per Johnny Cash (2002). Aquesta última versió ens sembla molt més adequada per a 

l’escena en qüestió, primer per la proximitat d’anys (si aquesta és del 2002, l’escena es situa 

al voltant del 2005), però sobretot per l’estil musical. La versió de Cash esdevé més trista i 

tranquil·la, i la seva veu rasposa transmet una maduresa pròpia del matrimoni protagonista. 

El tema parla del dolor que viu dins nostre, la nostàlgia i la melancolia de la que no ens 

podem desfer. El mateix sentiment que trobem en la Diana. 

 La última cançó no original que apareix és la versió de la famosa Please Mr. 

Postman de The Carpenters, publicada l’any 1974. A La última carta apareix també a través 

de la ràdio l’any 1978, quan Diana està pintant alegrement en el seu estudi. Aquesta és una 

peça molt alegre que va dirigida a un carter, amb el que ja fa referència al nostre 

curtmetratge.  

 No obstant això, cal destacar que l’ús d’aquestes cançons tan populars augmenten 

tant el cost de producció que possiblement caldrà buscar alternatives per a reduir costos.  
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3.4.8 Pla de producció 

setembre 2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

 1 2 3 4 5 6 
 COMPRAR 

ATREZZO / 

VESTUARI 

NECESSARI 

COMPRAR 

ATREZZO / 

VESTUARI 

NECESSARI 

COMPRAR 

ATREZZO / 

VESTUARI 

NECESSARI 

REUNIÓ DIANA I 

MIGUEL (GRANS) 

ASSAIG TEXT 

REUNIÓ DIANA I 

MIGUEL (JOVES) 

ASSAIG TEXT 

 

7 8 9 10 11 12 13 
REUNIÓ 

SECUNDARIS 

(PEDRO, AMICS) 

ASSAIG 

RODATGE  1 

ASSAIG 

RODATGE  2 

ASSAIG 

RODATGE  3 

ASSAIG RODATGE  

4 
ASSAIG RODATGE  5  

14 15 16 17 18 19 20 

ASSAIG RODATGE  6  PROVA VESTUARI I 
MAQUILLATGE 
ACTORS 

PROVA VESTUARI 

I MAQUILLATGE 

ACTORS 

REUNIÓ DIANA I 

MIGUEL (GRANS) 

ASSAIG TEXT 

REUNIÓ DIANA I 

MIGUEL (JOVES) 

ASSAIG TEXT 

REUNIÓ EQUIP 

TÈCNIC 

 

21 22 23 24 25 26 27 
RODATGE DIA 1 RODATGE DIA 2 VISIONAR 

ESCENES 

RODATGE 1 

VISIONAR 

ESCENES 

RODATGE 2 

REUNIÓ EQUIP 

TÈCNIC I 

PREPARAR 

LOCALITZACIONS 

REUNIÓ EQUIP 

ARTÍSTIC 

 

28 29 30     
RODATGE DIA 3 RODATGE DIA 4 VISIONAR 

ESCENES 

RODATGE 3 
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Octubre 2015 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 
   VISIONAR 

ESCENES 

RODATGE 4 

RODATGE DIA 5 

 

RODATGE DIA 6 

(últim dia) 

 

5 6 7 8 9 10 11 
VISIONAR 

ESCENES 

RODATGE 5 

VISIONAR 

ESCENES 

RODATGE 6 

GRAVACIÓ VEU 

EN OFF 

MUNTATGE MUNTATGE MUNTATGE  

12 13 14 15 16 17 18 
MUNTATGE MUNTATGE MUNTATGE MUNTATGE MUNTATGE MUNTATGE  

19 20 21 22 23 24 25 
MUNTATGE MUNTATGE CURTMETRATGE 

ACABAT 

COMPRAR DVD'S 

I MATERIAL 

VERKAMI 

PREPARAR 

RECOMPENSES 

VERKAMI 

PREPARAR 

RECOMPENSES 

VERKAMI 

 

26 27 28 29 30 31  

PREPARAR 
RECOMPENSES 
VERKAMI 

PREPARAR 
RECOMPENSES 
VERKAMI 
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3.4.9 Pla de rodatge 
 

 El pla de rodatge és la organització de la producció per dies de rodatge. És un document de gran utilitat ja que permet veure en un sol cop de vista amb quin moment del rodatge es troba la producció. També 

serveix per poder elaborar el pressupost i saber amb exactitud el nombre de sessions en la que intervindrà un actor i d’aquesta manera poder-lo contractar un nombre exacte de jornades de treball.  

El pla de rodatge ha de obtenir les següents dades:  

 Dia de rodatge 

 Data 

 Efecte dia o nit 

 Interior o exterior 

 Localització 

 Personatges principals 

 Personatges secundaris 

 Figuració desglossada amb dones, homes o nens 

 Atrezzo i decorat 

 Escenes del guió 

 Necessitats de rodatge: vehicles, animals... 

 Nombre de plans 

 Comentaris de producció a tenir en compte 

Pla de 

rodatge                           

              

Dia 

Rodatge Data h. 

Int 

/ 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. / 

ESC. Info escena Atrezzo  Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

1 21/09/15 09:15 INT DIA 1 

DIANA està en una  habitació de 

matrimoni on es poden veure dos 

llits individuals, quadres, tauletes 

de nit i un armari gran.  Es 

vesteix lentament i després es 

dirigeix al bany. 

Dos llits 

individuals 

Quadres 

Tauletes de nit 

Armari gran 

Vestit negre amb 

cremallera 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

  

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 1.1, 1.2 

1 21/09/15 09:35 INT  DIA 2 

DIANA entra al bany per 

començar a maquillar-se i tapar-

se diverses marques de l’edat. 

S’observa en el mirall i surt per la 

porta cap a l’habitació 

 

Estoig amb 

MAQUILLATGE 

Anti-ulleres 

Pinzell 

MAQUILLATGE 

Mirall 

Raspalls de dents 

amb un got 

Articles de bany 

Bany pis Diana 

i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7 

1 21/09/15 10:00 INT  DIA 3 

DIANA torna a dirigir-se a 

l’armari d’abans i comença a 

posar roba a una bossa negra. 

Bossa de tela 

negra 

Abric 

Camises 

Jersei 

Pantalons 

Sabates 

Samarretes 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13,  
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Dia 

Rodatge Data h. 

Int 

/ 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. / 

ESC. Info escena Atrezzo Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

1 21/09/15 10:40 INT  DIA 4 

DIANA torna a anar al bany i 

agafa els dos raspalls de dents i 

lentament es dirigeix una altre 

vegada a l’habitació.   

Raspalls de dents 

amb un got 

Articles de bany 

bany pis Diana 

i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 4.15 

1 21/09/15 10:55 INT  DIA 5 

DIANA  entra a l’habitació i 

col·loca el raspall de dents dins 

de la bossa i la tanca amb 

cremallera. DIANA està dubtosa i 

no sap si el que està fent és 

correcte. DIANA es dirigeix a 

l’habitació contigua. 

Estoig amb 

MAQUILLATGE 

Anti-ulleres 

Pinzell 

MAQUILLATGE 

Mirall 

Articles de bany 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 5.16 

1 21/09/15 11:15 INT  DIA 6 

DIANA va cap a l’escriptori i 

s’asseu en una cadira, mira 

tristament una fotografia en blanc 

i negre en la que apareixen 

DIANA i MIGUEL en la seva 

joventut (30 anys MIGUEL i 29 

DIANA). Obre un calaix que hi 

ha a l’escriptori. Aparta unes 

revistes d’art i treu ena vella 

caixa de galetes. Obre la caixa i 

en el seu interior hi ha diverses 

cartes. Veiem una que posa 

14/09/2014. DIANA agafa un 

paper i ho deixa a sobre de la 

taula. DIANA comença a escriure 

pulcrament una carta.  

 

Fotografia de 

Diana i Miguel 

(b/n) 

Escriptori 

Revistes d’art 

Llauna de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

6.17, 6.18, 6.19, 

6.20, 6.21, 6.22, 

6.23, 6.24, 6.25, 

6.26, 6.27,  

1 21/09/15 11:50 INT  DIA 7 DIANA escriu la carta 

Fotografia de 

Diana i Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Llauna de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 7.28 

1 21/09/15 12:50 INT  DIA 14 

DIANA es passa les mans per la 

cara, té els ulls plorosos. DIANA 

continua escrivint la carta.   

 

Fotografia de 

Diana i Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Capsa de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 14.83 
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Dia 

Rodatge Data h. 

Int 

/ 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. / 

ESC. Info escena Atrezzo Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

1 21/09/15 12:00 INT  DIA 21 

Fotografia de Diana i Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Capsa de galetes 

Sobres amb dates (14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf     

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums  

1 21/09/15 13:55 INT  DIA 25 

DIANA se seca les llàgrimes amb 

tristesa i agafa la fotografia que 

en l’escena 22 havia tombat sobre 

la taula. DIANA la torna a posar 

a sobre la taula. 

Fotografia de 

Diana i Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Capsa de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

Mocador 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 25.155, 25.156 

1 21/09/15 13:30 INT  DIA 29 

DIANA plega la carta i la posa 

dins d’un sobre. En un lateral del 

sobre escriu el nom de Miguel. 

Per l’altre costat escriu la data 

14/09/2015. 

DIANA es dóna compte que a la 

Caixa hi ha un sobre que no havia 

vist i que en un lateral té la data: 

14/09/2015. DIANA mira el 

sobre estranyada i treu el nou 

sobre de la Caixa. En l’altre 

costat posa: DIANA. 

 

Fotografia de 

Diana i Miguel 

Escriptori 

Revistes d’art 

Llauna de galetes 

Sobres amb dates 

(14/09/2015…) 

Paper 

Bolígraf 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN 

(68 anys) 

Vestit negre, mitges 

negres, sabates 

negres 

Polvos 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa 

clar 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

29.171, 29.172, 

29.173, 29.174, 

29.175, 29.176, 

29.177 

FI DIA 1 

2 22/09/2015 09:00 INT DIA 17 

Un ràdio despertador fa 

sonar (Hurt- Johnny 

Cash). Observem el 

mateix dormitori de 

l’escena anterior. La 

diferència és que DIANA i 

MIGUEL no dormen en 

un llit de matrimoni sinó 

en llits separats. MIGUEL 

s’aixeca i es dirigeix cap al 

passadís. 

Llençols 

Manta 

Coixins 

Despertador 

Tauleta de nit 

Habitació pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN (58 

anys) 

MIGUEL GRAN 

(59 anys) 

 

Diana: pijama 

d’hivern 

Miguel: pijama 

d’hivern No 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 17.98, 17.99,  
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Dia 

Rodatge Data h. 

Int / 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. 

/ 

ESC. Info escena Atrezzo Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

2 22/09/2015 09:30 INT DIA 18 

MIGUEL entra a la cuina i 

obre la nevera. DIANA 

entra i mira la carta d’un 

banc que hi ha sobre la 

taula. DIANA obra la carta 

i repara atenció en una 

despesa que desconeix.   

Factura 

Café 

Tasses 

Articles de cuina 

Cuina pis 

Diana i Miguel 

DIANA GRAN (58 

anys) 

MIGUEL GRAN 

(59 anys) 

 

Diana: pijama 

d’hivern i bata 

Miguel: pijama 

de hivern No 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

18.100, 18.101, 

18.102, 18.103, 

18.104, 18.105, 

18.106, 18.107, 

18.108, 18.109,  

2 22/09/2015 10:40 INT DIA 24 

La DIANA i en MIGUEL 

discuteixen. 

Tabac 

Sofà 

Sala pis Diana 

i Miguel 

DIANA GRAN (64 

anys) 

MIGUEL GRAN 

(63 anys) 

Diana: vestit – 

jaqueta color cru 

Miguel: jersei 

marró i texans 

Polvos 

Coloret 

Corrector  

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

24. 139, 24.140, 

24.141, 24.142, 

24.143, 24.144, 

24.145, 24.146, 

24.147, 24. 148, 

24.149, 24.150, 

24.151, 24.152, 

24.153, 24.155 

2 22/09/2015 13:00 EXT DIA 26 

DIANA i MIGUEL estan 

passejant pel carrer, però 

no interactuen entre ells. 

DIANA agafa de la ma a 

en MIGUEL, buscant 

complicitat.  

 - 

Carrer 

Barcelona 

DIANA GRAN (63 

anys) 

MIGUEL GRAN 

(64 anys) 

Diana: abric 

llarg, fulard, 

pantalons i 

sabates 

Miguel: abric, 

bufanda, 

pantalons i 

sabates 

Polvos 

Corrector 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

 

28.158, 26.159, 

26.160, 26.161 

DESCANS, CANVI DE LOCALITAZIÓ, CANVI DE VESTUARI, CANVI DE MAQUILLATGE 

2 22/09/2015 17:30 INT DIA 27 

LA DIANA I en MIGUEL 

estan a la festa 

d’aniversari d’EAK 

phones. Es pot observar, 

que la Diana no s’ho està 

passant bé. DIANA 

s’acosta a Miguel 

dissimuladament i li 

ensenya el rellotge mentre 

somriu. MIGUEL afirma 

amb el cap però segueix 

parlant amb els seus 

companys, sense 

acomiadar-se de ningú. 

DIANA està sola. 

 

Pancartes d’EAK 

Phones 

Globus 

Taula amb 

begudes i menjar 

Copes de cava i vi Festa, local 

DIANA GRAN (49 

anys) 

MIGUEL GRAN 

(50 anys) 

Extres 

Diana: Vestit 

beige, sabates 

negres, bossa 

negre 

 

Miguel: 

Americana 

elegant, 

pantalons, 

sabates fosques 

Polvos 

Coloret 

Corrector  

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

27:163, 27.164, 

27.165, 27.166, 

27.167, 27.168. 

27.169 

2 22/09/2015 20:30 EXT DIA 28 

DIANA passeja sola pel 

carrer, creua un pas de 

zebra i es dirigeix cap a la 

pizzeria de l’escena 14. 

Des de fora veiem com 

DIANA entra en ella i se 

seu sola en una taula. - 

Carrer 

Barcelona 

DIANA GRAN (49 

anys) 

MIGUEL GRAN 

(50 anys) 

Diana: Vestit 

beige, sabates 

negres, bossa 

negre 

Miguel: 

Americana 

elegant, 

pantalons, 

sabates fosques 

Polvos 

Coloret 

Corrector  

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

 28.170 
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FI DIA 2 

Dia 

Rodatge Data h. 

Int / 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. 

/ 

ESC. Info escena Atrezzo  Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

3 28/09/2015 09:00 EXT DIA 8 

DIANA i MIGUEL  (molt 

contents) estan en un 

bonic prat celebrant el seu 

primer aniversari de 

casament. Es donen els 

regals. 

Cervesa 

Estovalles 

Cistell 

Plats i coberts 

Ukelele embolicat 

Carpeta 

Quadre embolicat  

 Prat 

DIANA JOVE (30 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(31 anys) 

Diana: Camisa 

de tirants blau 

clar amb shorts 

amples blau 

fosc. 

Porta el cabell 

recollit. 

 

Miguel: 

Samarreta 

negra, texans i 

bambes casual 

 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis rosa 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

8.29, 8.30, 8.31, 

8.32, 8.34, 8.35, 

8.36, 8.37, 8.38, 

8.39, 8.40, 8.41, 

8.42, 8.43, 8.44, 

8.45, 8.46, 8.47, 

8.49, 8.50, 8.51, 

8.52, 8.53, 8.54 

3 28/09/2015 11:40 EXT DIA 9 

DIANA i MIGUEL (molt 

contents) estan en un 

bonic prat, fent un pícnic. 

Decideixen que a partir 

d’ara serà el seu lloc 

secret. 

Cervesa 

Estovalles 

Cistell 

Plats i coberts 

Paquet de tabac 

Encenedor 

 Prat 

DIANA JOVE (28 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(29 anys) 

Diana: Vestit 

verd amb 

sandàlies  

 

Miguel: 

Samarreta 

blanca amb 

texans foscs 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

9.55,  9.56, 9.57, 

9.58, 9.59, 9.60, 

9.61, 9.62 

DESCANS I CANVI DE LOCALITZACIÓ 

3 28/09/2015 16:00 EXT DIA 15 

DIANA i MIGUEL 

passegen pel carrer i 

MIGUEL agafa de la mà a 

la DIANA. DIANA 

rebutja el gest i en 

MIGUEL ho exagera 

encara més posant-li el 

braç darrera de l’esquena. 

DIANA ràpidament fa un 

gest o se separa d’en 

MIGUEL. Els dos riuen. - 

Carrer 

Barcelona 

DIANA JOVE (28 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(29 anys) 

Diana: abric 

llarg, , texans i 

botins. 

Complements:  

gorro, arracades 

llargues i bossa.  

Miguel: Abric 

estil americana, 

pantalons grises 

i bambes casual. 

Polvos 

Pintallavis rosa 

fosc 

Coloret 

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

15.84, 15.85, 15.86, 

15.87, 15.88, 15.89 

3 28/09/2015 18:30 INT DIA 22 

DIANA està pintant en 

una sala bastant caòtica, 

plena de pintura, només hi 

ha una taula i un cavallet. 

Mentre DIANA pinta se 

sent a MIGUEL de fons 

que acaba d’arribar a casa.   

 

Pinzells 

Cavallet 

Taula 

Quadres 

Botes de pintura 

Telèfon d’EAK 

phones 

Taller de 

pintura 

DIANA JOVE (28 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(29 anys) 

Diana: Bata, 

pantaló ample, 

bambes 

Miguel: 

Americana i 

pantalons.  

Sabates fosques. 

Maletí Polvos 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

22.128, 22.129, 

22.130, 22.131, 

22.132, 22.133, 

22.134, 22.135 

FI DIA 3 
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Dia 

Rodatge Data h. 

Int / 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. 

/ 

ESC. 
Info escena 

Atrezzo Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

4 29/09/2015 16:00 INT DIA 10 

MIGUEL i DIANA estan 

còmodament asseguts en 

el sofà del menjador de 

casa seva. MIGUEL està a 

punt de fumar però quan 

veu que DIANA l’està 

mirant amb to de 

desaprovació, MIGUEL va 

a fumar a la terrassa.   

 

Sofà  

Televisor 

Paquet de tabac 

(menjador poc 

carregat, 

decoració 

minimalista) 

MENJADOR. 

Pis Diana i 

Miguel 

Barcelona 

DIANA JOVE (32 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(33 anys) 

Diana: brusa 

blanca, 

pantalons 

largos.  

Miguel: camisa 

de quadres, 

texans blau clar 

Polvos 

Corrector 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

10.63, 10.64, 10.65, 

10.66, 10.67 

 

4 29/09/2015 18:00 INT DIA 16 

En una ràdio despertador 

sona la (The logical song/ 

Supertramp). MIGUEL es 

troba al llit, badalla i es 

toca els braços perquè té 

fred. Està totalment 

destapat, sense llençol ni 

manta.  Al mateix llit 

dorm la DIANA. DIANA 

està completament tapada. 

MIGUEL estira el llençol i 

la DIANA es desperta  

 

Llençols 

Manta 

Coixins 

Despertador 

Tauleta de nit 

PIS 

BARCELONA 

DIANA I 

MIGUEL 

DIANA JOVE (31 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(32 anys) 

Diana: 

Samarreta 

ample i calces. 

Miguel: 

Samarreta de 

tirants 

 i calçotets. - 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

16.90, 16.91, 16.92, 

16.93, 16.94, 16.95, 

16.96, 16.97 

4 29/09/2015 19:30 INT DIA 23 

En una de las parets penja 

el quadre que DIANA 

pintava a l’escena anterior. 

A sobre de la taula hi ha 

un telèfon d’EAK phones 

(model més nou que 

l’anterior), molts papers, i 

un ordenador (model molt 

primitiu). MIGUEL està 

escrivint i ordenant papers. 

Entra DIANA a 

l’habitació.   

Telèfon EAK 

phone 

Papers 

Ordinador 

 

PIS 

BARCELONA 

DIANA I 

MIGUEL 

DIANA JOVE (38 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(39 anys) 

Diana: Faldilla 

de tub amb 

brusa. Sabates 

amb una mica 

de tacó 

Miguel: Polo, 

texans, bambes 

casual 

Polvos 

Coloret 

Corrector de 

ulleres 

Pintallavis rosa  

Llapis d’ulls negre 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 23.136, 23.137 

FI DIA 4 

5 02/10/2015 15:00 INT DIA 11 

MIGUEL i DIANA estant 

a punt d’anar a la festa 

d’aniversari d’en PEDRO, 

el cap d’en MIGUEL. 

DIANA no vol anar però 

MIGUEL li diu que només 

serà una estona.   

 - 

PIS 

BARCELONA 

DIANA I 

MIGUEL 

DIANA JOVE (39 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(40 anys) 

PEDRO 

Diana: Vestit 

negre, 

americana 

beige, polsera 

vistosa, perles. 

Cabell recollit. 

Miguel: 

Americana 

negre, pantalons 

grisos, sabates 

negres. 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 11.68, 11.69, 11.70 
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Dia 

Rodatge Data h. 

Int / 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. 

/ 

ESC. Info escena Atrezzo Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

5 02/10/2015 17:00 INT DIA 12 

DIANA i MIGUEL es 

troben a la festa 

d’aniversari del cap d’en 

MIGUEL.  Al cap d’una 

estona, DIANA somriu a 

MIGUEL i li ensenya el 

rellotge. MIGUEL entén la 

senyal i s’excusa al seu 

cap, PEDRO. DIANA veu 

com en MIGUEL 

s’acomiada d’en PEDRO, 

donat-li la mà. 

Decoració festiva 

(globus, pancartes 

d’aniversari…) 

Taula amb menjar 

i begudes. 

Plats, copes de 

cava i de vi… 

SALA DE 

FESTA 

LLOGADA 

BARCELONA 

DIANA JOVE (39 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(40 anys) 

PEDRO 

Extres 

Diana: Vestit 

negre, 

americana 

beige, polsera 

vistosa, perles. 

Cabell recollit. 

Miguel: 

americana 

negre, pantalons 

grisos, sabates 

negres. 

Pedro: 

Americana molt 

elegant, sabates 

negres 

 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

12.71, 12.72,  

12.73, 12. 74, 

12.75, 12.76, 12.77 

5 02/10/2015 20:30 EXT DIA 13 

MIGUEL i DIANA riuen i 

passegen pel carrer. 

Mentre, MIGUEL intenta 

donar-li la mà a la DIANA 

però ella l’aparta, rient. 

Els dos entren en una 

pizzeria, s’asseuen en una 

taula i miren la carta.   - 

CARRER 

BARCELONA 

DIANA JOVE (39 

anys) 

MIGUEL JOVE 

(40 anys) 

Diana: Vestit 

negre, 

americana 

beige, polsera 

vistosa, perles, 

sabates de tacó. 

Cabell recollit. 

Miguel: 

Americana 

negre, pantalons 

grisos, sabates 

negres. 

Pedro: 

Americana molt 

elegant, camisa, 

pantalons 

foscos, sabates 

negres 

 

Polvos 

Corrector  

Coloret 

Pintallavis vermell 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

13.78, 13. 79, 

13.80. 13.81, 13.82 

FI DIA 5 

6 03/10/15 19:00 INT DIA 19 

Veiem a la DIANA sortir 

per la porta. DIANA surt 

per la cuina amb una 

safata en la que h ha una 

ampolla de vi i diverses 

copes. 

Ampolla de vi 

Copes 

Safata 

CUINA. PIS 

BARCELONA 

DIANA I 

MIGUEL 

DIANA JOVE (40 

anys) 

 

Vestit bordeus i 

sabates negres. 

Cabell recollit. 

Polvos 

Pintallavis vermell 

Coloret 

Llapis d’ulls negre 

Rimmel 

Laca 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 19.110 
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Dia 

Rodatge Data h. 

Int / 

ext 

Dia/ 

nit 

SEC. 

/ 

ESC. Info escena Atrezzo Localització Personatge Vestuari Maquillatge Material Tècnic Plans 

6 03/10/15 19:45 INT DIA 20 

En el menjador trobem a 

en MIGUEL amb DOS 

HOMES i DOS DONES 

conversant i rient. 

Sofà 

Puf 

Canapès 

Bandeja 

Copes de vi 

Ampolla de vi 

Ukelele 

MENJADOR. 

PIS 

BARCELONA 

DIANA I 

MIGUEL  

DOS HOMBRES 

(40 anys aprox.) 

DOS MUJERES 

(40 anys aprox.) 

MIGUEL JOVE 

DIANA JOVE 

Diana: Vestit 

bordeus i 

sabates negres. 

Cabell recollit. 

Miguel: Camisa 

verd, pantaló 

negre, sabates 

fosques 

Home 1: Camisa 

blau cel, 

pantalons 

marrons, sabates 

negres 

Dona 1: Vestit 

jaqueta blau, 

sabates de tacó.  

Home 2: Camisa 

blanca, 

pantalons grises, 

sabates grises 

Dona 2: Brusa, 

faldilla, mitges 

fines, sabates 

planes 

Polvos 

Pinta llavis vermell 

/ rosa clar/ rosa 

fosc 

Coloret 

Llapis d’ulls negre 

/ marró 

Rimmel 

Laca 

Càmera amb 

trípode 

Perxa 

Gravadora 

Llums 

20.111, 20.112, 

20,113, 20.114, 

20.115, 20.116, 

20.117, 20.118, 

20.119, 20.120, 

20.121, 20.122, 

20.123, 20.124, 

20.125 

FI DIA 6 I FI DE RODATGE 
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3.4.10 Pla de postproducció 

 

POSTPRODUCCIÓ DIES TOTAL 

MUNTATGE 08/10/15, 09/10/15 i 10/10/15 3 DIES 

ETALONATGE 12/10/15, 13/10/15 i 14/10/15 3 DIES 

SO (AMBIENT I VEU) 15/10/15, 16/10/15 i 17/10/15 3 DIES 

MÚSICA (BANDA SONORA ORIGINAL I ALTRES MÚSIQUES) 19/10/15 ½ DIA 

GRAFISMES (INTRO, TÍTOL I CRÈDITS) 19/10/15 ½ DIA 

RETOCS FINALS 20/10/15 1 DIA 

TOTAL DIES POSTPRODUCCIÓ 11 DIES 

 

       

 

DIA  DATA HORA 

SEC. / 

ESC. POST-PRODUCCIÓ PLANS 

 

ANNOTACIONS 

1 08/10/15 10:00 1 

MUNTATGE 

 1.1, 1.2 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

1 08/10/15 10:20 2 

MUNTATGE 

 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

1 08/10/15 11:00 3 

MUNTATGE 

 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,  

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

1 08/10/15 11:40 4 

MUNTATGE 

 4.14, 4.15 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

1 08/10/15 11:50 5 

MUNTATGE 

 5.16 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 
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1 08/10/15 12:05 6 

MUNTATGE 

 

6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 

6.24, 6.25, 6.26, 6.27,  

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

1 08/10/15 13:00 7 

MUNTATGE 

 7.28 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

DESCANS PER DINAR 

1 08/10/15 14:45 8 

MUNTATGE 

 

 

8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.34, 8.35, 8.36, 

8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 

8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.49, 8.50, 8.51, 

8.52, 8.53, 8.54 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

30/09/2015. 

1 08/10/15 18:45 9 

MUNTATGE 

 

9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 

9.62 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

30/09/2015. 

FI DIA 1: MUNTATGE 

2 09/10/15 10:00 10 

MUNTATGE 

 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

01/10/2015. 

2 09/10/15 10:45 11 

MUNTATGE 

 11.68, 11.69, 11.70 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

01/10/2015. 

2 09/10/15 11:15 12 

MUNTATGE 

 

12.71, 12.72,  12.73, 12.74, 12.75, 

12.76, 12.77 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

01/10/2015. 

2 09/10/15 12:15 13 

MUNTATGE 

 13.78, 13.79, 13.80. 13.81, 13.82 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

01/10/2015. 

2 09/10/15 13:00 14 

MUNTATGE 

 14.83 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

DESCANS PER DINAR 

2 09/10/15 14:30 15 

MUNTATGE 

 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

30/09/2015. 
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2 09/10/15 15:15 16 

MUNTATGE 

 

16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 

16.96, 16.97 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

01/10/2015. 

2 09/10/15 16:15 17 

MUNTATGE 

 17.98, 17.99, 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

24/09/2015. 

2 09/10/15 16:45 18 

MUNTATGE 

 

18.100, 18.101, 18.102, 18.103, 18.104, 

18.105, 18.106, 18.107, 18.108, 18.109, 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

24/09/2015. 

2 09/10/15 18:00 19 

MUNTATGE 

 19.110 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

06/10/2015. 

2 09/10/15 18:20 20 

MUNTATGE 

 

 

20.111, 20.112, 20,113, 20.114, 20.115, 

20.116, 20.117, 20.118, 20.119, 20.120, 

20.121, 20.122, 20.123, 20.124, 20.125 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

06/10/2015. 

FI DIA 2: MUNTATGE 

3 10/10/15 10:00 21 

MUNTATGE 

 

21.126, 

21.127 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

3 10/10/15 10:20 22 

MUNTATGE 

 

22.128, 22.129, 22.130, 22.131, 22.132, 

22.133, 22.134, 22.135 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

30/09/2015. 

3 10/10/15 11:15 23 

MUNTATGE 

 23.136, 23.137 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

01/10/2015. 

3 10/10/15 11:45 24 

MUNTATGE 

 

 

24. 139, 24.140, 24.141, 24.142, 24.143, 

24.144, 24.145, 24.146, 24.147, 24.148, 

24.149, 24.150, 24.151, 24.152, 24.153, 

24.155 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

24/09/2015. 

3 10/10/15 14:00 25 

MUNTATGE 

 25.155, 25.156 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

DESCANS PER DINAR 
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3 10/10/15 15:30 26 

MUNTATGE 

 26.158, 26.159, 26.160, 26.161 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

24/09/2015. 

3 10/10/15 16:15 27 

MUNTATGE 

 

27:163, 27.164, 27.165, 27.166, 27.167, 

27.168. 27.169 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

24/09/2015. 

3 10/10/15 17:30 28 

MUNTATGE 

 28.170 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

24/09/2015. 

3 10/10/15 17:45 29 

MUNTATGE 

 

29.171, 29.172, 29.173, 29.174, 29.175, 

29.176, 29.177 

Preses prèviament visionades i seleccionades: 

23/09/2015. 

FI DIA 3: MUNTATGE 

ETALONATGE 

1 12/10/15 10:00 1 

ETALONATGE 

 1.1, 1.2 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 12/10/15 10:30 2 

ETALONATGE 

 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 12/10/15 11:00 3 

ETALONATGE 

 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,  

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 12/10/15 11:40 4 

ETALONATGE 

 4.14, 4.15 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 12/10/15 11:50 5 

ETALONATGE 

 5.16 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 12/10/15 12:05 6 

ETALONATGE 

 

6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 

6.24, 6.25, 6.26, 6.27,  

Prèviament muntat: 08/10/2015. 
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1 12/10/15 13:00 7 

ETALONATGE 

 7.28 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

DESCANS PER DINAR 

1 12/10/15 14:45 8 

ETALONATGE 

 

 

8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.34, 8.35, 8.36, 

8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 

8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.49, 8.50, 8.51, 

8.52, 8.53, 8.54 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 12/10/15 18:45 9 

ETALONATGE 

 

9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 

9.62 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

FI DIA 1: ETALONATGE 

2 13/10/15 10:00 10 

ETALONATGE 

 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 10:45 11 

ETALONATGE 

 11.68, 11.69, 11.70 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 11:15 12 

ETALONATGE 

 

12.71, 12.72,  12.73, 12.74, 12.75, 

12.76, 12.77 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 12:15 13 

ETALONATGE 

 13.78, 13.79, 13.80. 13.81, 13.82 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 13:00 14 

ETALONATGE 

 14.83 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

DESCANS PER DINAR 

2 13/10/15 14:30 15 

ETALONATGE 

 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 15:15 16 

ETALONATGE 

 

16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 

16.96, 16.97 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 



221 

 

2 13/10/15 16:15 17 

ETALONATGE 

 17.98, 17.99, 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 16:45 18 

ETALONATGE 

 

18.100, 18.101, 18.102, 18.103, 18.104, 

18.105, 18.106, 18.107, 18.108, 18.109, 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 18:00 19 

ETALONATGE 

 19.110 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 18:20 20 

ETALONATGE 

 

 

20.111, 20.112, 20,113, 20.114, 20.115, 

20.116, 20.117, 20.118, 20.119, 20.120, 

20.121, 20.122, 20.123, 20.124, 20.125 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

FI DIA 2: ETALONATGE 

3 14/10/15 10:00 21 

ETALONATGE 

 21.126, 21.127 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 14/10/15 10:20 22 

ETALONATGE 

 

22.128, 22.129, 22.130, 22.131, 22.132, 

22.133, 22.134, 22.135 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 14/10/15 11:15 23 

ETALONATGE 

 23.136, 23.137 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 14/10/15 11:45 24 

ETALONATGE 

 

 

24. 139, 24.140, 24.141, 24.142, 24.143, 

24.144, 24.145, 24.146, 24.147, 24.148, 

24.149, 24.150, 24.151, 24.152, 24.153, 

24.155 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 14/10/15 14:00 25 

ETALONATGE 

 25.155, 25.156 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

DESCANS PER DINAR 

3 14/10/15 15:30 26 

ETALONATGE 

 28.158, 26.159, 26.160, 26.161 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 
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3 14/10/15 16:15 27 

ETALONATGE 

 

27:163, 27.164, 27.165, 27.166, 27.167, 

27.168. 27.169 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 14/10/15 17:30 28 

ETALONATGE 

 28.170 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 14/10/15 17:45 29 

ETALONATGE 

 

29.171, 29.172, 29.173, 29.174, 29.175, 

29.176, 29.177 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

FI DIA 3: ETALONATGE 

SO (So ambient i veus) 

1 15/10/15 10:00 1 

SO: So ambient + 

Veus 1.1, 1.2 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 15/10/15 10:30 2 

SO: So ambient + 

Veus 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 15/10/15 11:00 3 

SO: So ambient + 

Veus 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,  

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 15/10/15 11:40 4 

SO: So ambient + 

Veus 4.14, 4.15 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 15/10/15 11:50 5 

SO: So ambient + 

Veus 5.16 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 15/10/15 12:05 6 

SO: So ambient + 

Veus 

6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 

6.24, 6.25, 6.26, 6.27,  

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 15/10/15 13:00 7 

SO: So ambient + 

Veus 7.28 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

DESCANS PER DINAR 
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1 15/10/15 14:45 8 

SO: So ambient + 

Veus 

 

8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.34, 8.35, 8.36, 

8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 

8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.49, 8.50, 8.51, 

8.52, 8.53, 8.54 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 15/10/15 18:45 9 

SO: So ambient + 

Veus 

9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 

9.62 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

FI DIA 1: SO (So ambient i veus) 

2 16/10/15 10:00 10 

SO: So ambient + 

Veus 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 16/10/15 10:45 11 

SO: So ambient + 

Veus 11.68, 11.69, 11.70 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 16/10/15 11:15 12 

SO: So ambient + 

Veus 

12.71, 12.72,  12.73, 12.74, 12.75, 

12.76, 12.77 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 16/10/15 12:15 13 

SO: So ambient + 

Veus 13.78, 13.79, 13.80. 13.81, 13.82 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 13/10/15 13:00 14 

SO: So ambient + 

Veus 14.83 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

DESCANS PER DINAR 

2 16/10/15 14:30 15 

SO: So ambient + 

Veus 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 16/10/15 15:15 16 

SO: So ambient + 

Veus 

16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 

16.96, 16.97 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 16/10/15 16:15 17 

SO: So ambient + 

Veus 17.98, 17.99 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 16/10/15 16:45 18 

SO: So ambient + 

Veus 

18.100, 18.101, 18.102, 18.103, 18.104, 

18.105, 18.106, 18.107, 18.108, 18.109 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 
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2 16/10/15 18:00 19 

SO: So ambient + 

Veus 19.110 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

2 16/10/15 18:20 20 

SO: So ambient + 

Veus 

 

20.111, 20.112, 20,113, 20.114, 20.115, 

20.116, 20.117, 20.118, 20.119, 20.120, 

20.121, 20.122, 20.123, 20.124, 20.125 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

FI DIA 2: SO (So ambient i veus) 

3 17/10/15 10:00 21 

SO: So ambient + 

Veus 

21.126, 

21.127 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 17/10/15 10:20 22 

SO: So ambient + 

Veus 

22.128, 22.129, 22.130, 22.131, 22.132, 

22.133, 22.134, 22.135 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 17/10/15 11:15 23 

SO: So ambient + 

Veus 23.136, 23.137 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 17/10/15 11:45 24 

SO: So ambient + 

Veus 

 

24. 139, 24.140, 24.141, 24.142, 24.143, 

24.144, 24.145, 24.146, 24.147, 24.148, 

24.149, 24.150, 24.151, 24.152, 24.153, 

24.155 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 17/10/15 14:00 25 

SO: So ambient + 

Veus 25.155, 25.156 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

DESCANS PER DINAR 

3 17/10/15 15:30 26 

SO: So ambient + 

Veus 28.158, 26.159, 26.160, 26.161 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 17/10/15 16:15 27 

SO: So ambient + 

Veus 

27:163, 27.164, 27.165, 27.166, 27.167, 

27.168. 27.169 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

3 17/10/15 17:30 28 

SO: So ambient + 

Veus 28.170 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 
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3 17/10/15 18:00 29 

SO: So ambient + 

Veus 

29.171, 29.172, 29.173, 29.174, 29.175, 

29.176, 29.177 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

FI DIA 3: SO (So ambient i veus) 

MÚSICA (Banda sonora original i altres músiques) 

1 19/10/15 10:00 

1, 2, 3, 

4, 5 i 6 

MÚSICA: Banda 

sonora original i altres 

músiques. 

1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.8, 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.14, 4.15, 5.16, 

6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 

6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 7.28 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

1 19/10/15 12:00 12 

MÚSICA: Banda 

sonora original i altres 

músiques. 

12.71, 12.72,  12.73, 12.74, 12.75, 

12.76, 12.77 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

1 19/10/15 12:30 15 i 16 

MÚSICA: Banda 

sonora original i altres 

músiques. 15.88, 15.89, 16.90, 16.91 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

1 19/10/15 13:00 17 

MÚSICA: Banda 

sonora original i altres 

músiques. 17.98, 17.99 

Prèviament muntat: 09/10/2015. 

1 19/10/15 13:20 22 

MÚSICA: Banda 

sonora original i altres 

músiques. 

22.128, 22.129, 22.130, 22.131, 22.132, 

22.133, 22.134, 22.135 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

1 19/10/15 14:00 27 

MÚSICA: Banda 

sonora original i altres 

músiques. 

27:163, 27.164, 27.165, 27.166, 27.167, 

27.168. 27.169 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

1 19/10/15 14:45 29 

MÚSICA: Banda 

sonora original i altres 

músiques. 

29.171, 29.172, 29.173, 29.174, 29.175, 

29.176, 29.177 

Prèviament muntat: 10/10/2015. 

FI DIA 1: MÚSICA (Banda sonora original i altres músiques) 

GRAFISMES (Intro, títol i crèdits) 
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1 19/10/15 16:30 

1, 2, 3, 

4, 5 i 6  

GRAFISMES: Intro i 

títol 

 

1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.8, 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 4.14, 4.15, 5.16, 

6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 

6.24, 6.25, 6.26, 6.27 

Prèviament muntat: 08/10/2015. 

 

 

1 19/10/15 17:00 FINAL 

GRAFISMES: Crèdits 

finals  

 

FI DIA 1: GRAFISMES (Intro, títol i crèdits) 

RETOCS FINALS 

1 20/10/15 10:00 TOT RETOCS FINALS TOT 
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3.4.11 Els permisos 

 Un curtmetratge de les característiques de La última carta, requereix diverses i 

diferents localitzacions, entre les quals, destaquen aquelles escenes en que l’acció succeeix 

en localitzacions públiques i en espais oberts. 

 Per a poder rodar legalment en aquest tipus de localitzacions sense que es ressenti el 

pressupost, necessitem obtenir els permisos corresponents. Com que la nostra selecció de 

localitzacions es troba dins de la província de Barcelona, recorrerem a una entitat com la 

Barcelona Film Commission (en endavant BFC) per a sol·licitar-los. 

 La BFC, és una eina (o servei) que la Generalitat de Catalunya, juntament amb 

l’ajuntament de la Ciutat Comptal, posa a disposició del ciutadà per a promocionar el 

territori català en el sector del audiovisual. És una entitat sense ànim de lucre i els serveis 

que presta són gratuïts. Així doncs, aquesta entitat facilita i tramita (contactant amb les 

administracions pertinents) els permisos necessaris per a que es realitzin rodatges en 

diferents municipis i espais catalans i d’aquesta manera es promocioni el territori ja no sols 

nacionalment, sinó també internacionalment. 

 Aquesta eina doncs, és ideal per a ajudar-nos a realitzar les filmacions de les escenes 

del nostre curt que ho necessiten per tema de localització. A més, una altre característica de 

la BFC que ens serà de plena utilitat, és que aquest servei pot sol·licitar l’exempció total o 

parcial de les diferents taxes que ens puguin sol·licitar les administracions corresponents per 

a cedir-nos l’espai desitjat pel nostre curt. 

 El funcionament de la plana web de la BFC és molt senzill i intuïtiu. Per començar, 

disposa d’un buscador de localitzacions que podem utilitzar per a filtrar municipis i 

categories (amb les seves subcategories corresponents) en cas de que estem buscant un tipus 

de localització concreta i encara no sabéssim quina escollir. 

 Per a fer la sol·licitud només cal accedir a bcncatfilmcommission.com i dirigir-nos a 

l’apartat de “roda amb nosaltres”. Abans de sol·licitar cap permís de rodatge, hem de 

registrar la nostra producció omplint el formulari que facilita la web: 
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Imatge 64: Registre de producció 1 

 

 

Imatge 65: Registre de producció 2 
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 Després de completar la informació requerida que figura a les captures anteriors, 

també es demana el pressupost destinat a la producció, els dies de rodatge, la sinopsi i la 

distribució del curtmetratge que farem. 

 A continuació detallarem el total de localitzacions exteriors per a les que 

necessitarem tramitar el permís a través de la BFC. 

 Escena 8 i 9: Prat amb llac. 

 Escena 13: Carrer. 

 Escena 15: Carrer (2). 

 El tipus de permís que necessitem per a rodar la escena 13 i la 14 (via pública) és el 

que al web de la BFC s’anomena permís assabentat o permís general, que en realitat tramita 

l’Oficina d’Informació i Tràmits de la Guardia Urbana: 

 “Assabentat o Permís General: aquest permís autoritza filmar lliurement per tots els 

carrers i places de Barcelona a un equip reduït (màx. 10 persones + 1 càmera + 1 trípode), 

entre les 8h i les 22h. Aquest permís es pot sol·licitar per varis dies seguits, màxim 30. Es 

pot tramitar amb 48h d'antelació”. (Barcelona Film Commission, 2015). 

El permís assabentat o general es el que figura a la següent captura: 
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Imatge 66: Registre de producció 3 

 Pel que fa les escenes 8 i 9, hem de tenir en compte que la tramitació ha de realitzar-

se amb 15 dies d’antel·lació. A més, s’ha de comprovar a la seva fitxa si aquesta localització 

té cap restricció especial. A mode d’exemple, el formulari que adjuntem a la següent pàgina. 

 Per altre banda, també necessitarem arribar a un acord amb la pizzeria o restaurant 

que hem escollit per a rodar les escenes que passen allà (escena 13 i 28) i les escenes de la 

festa d’empresa (escena 12 i 27). De nou, la Barcelona Film Comission disposa d’un ampli 

ventall de possibilitats dintre del seu repertori de localitzacions, cosa que ens permet fer una 

selecció dels espais més adients pel nostre curtmetratge i, fàcilment, demanar el permís per a 

rodar allà, ja que, el funcionament per a obtenir el permís es el mateix que en els casos 

anteriorment mostrats. 
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La companyia de producció està d’acord a indemnitzar el titular de la propietat pels danys i perjudicis que pugui 
ocasionar. La companyia productora és l'única i absoluta responsable en cas de qualsevol demanda, procés o judici per danys personals o 
a la propietat que ocorrin o es puguin derivar de l’exercici de les activitats del sol·licitant, els seus treballadors o altres. S’hauran de 
respectar les ordenances municipals en totes les filmacions i sessions fotogràfiques tenint en compte, a més, l'especial protecció dels 
edificis historicoartístics, parcs i jardins. S’haurà d’entregar una sinopsi de les escenes que es vulguin rodar. Aquest contracte es pot 
revocar en qualsevol moment. Barcelona - Catalunya Film Commission ha d’aparèixer als títols de crèdit de la producció. S’haurà de 
notificar el dia de l’estrena i la distribució. S’haurà de fer entrega d’una còpia de la producció per a l’arxiu. 

SOL·LICITUD DE PARCS, PLATGES I JARDINS DE BARCELONA 

És IMPRESCINDIBLE registrar la producció omplint el REGISTRE DE PRODUCCIÓ per tramitar el permís. 

DADES DE LA PRODUCCIÓ 
*Necessitarem que ens feu arribar també una carta de la productora explicant la finalitat de la producció, per poder adjuntar-

la amb la petició i demanar l’exempció de taxes. 

Títol:  

Companyia Productora:  

NIF:  

Persona de contacte:  

DNI:  

Telèfon:  

Email:  

1. Parc, Platja o Jardí on teniu previst rodar a BARCELONA: (per rodar en altres municipis de 

Catalunya, comprova aquí si són membres de la xarxa o posa’t en contacte amb nosaltres:  

info@bcncatfilmcommission.com) 
- Els formularis s’han d’enviar amb mínim 15 dies d’antelació.  

- Consultar les restriccions de l’ocupació en platges segons l’època de l’any. 

Nom del Parc, Jardí o platja de Barcelona Data Horari Sinopsi de l’escena a rodar 

    

    

    

2. Nombre de persones implicades al rodatge: 
Equip tècnic:  Actors:  Extres:  Presentadors:  TOTAL:  

3. Material necessari per l’escena : 
(Especificar nombre de càmeres, trípodes, focus, attrezzo, mida del tràveling, mida de la grua, grup electrogen, o altres 
requeriments especials: pluja, tancament de vies, talls de trànsit o de vianants, etc ...) 

 
 
 

4. Indiqueu si l’escena inclou: 
Consulteu en cada cas la normativa per rodar en aquests casos especials (www.bcncatfilmcommission.com) 

Menors:  Animals:  Efectes especials:  Armes de foc:  Explosius
: 

 

5. Observacions i comentaris 
Utilitza aquest espai si necessites aclarir alguna cosa que no ha quedat reflectida al document o si tens algun dubte o comentari. 

 
 
 

http://www.bcncatfilmcommission.com/
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Drets d’imatge: 

 
 

AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN A FAVOR DE  

PRODUCCIÓN LA ÚLTIMA CARTA 

 

 

 

Don/Doña                                      , con domicilio en 

_________________________________________ _______________________, con D.N.I. 

núm: ______________:  

 

OTORGA CON CARÁCTER GRATUITO SU CONSENTIMIENTO Y ACEPTACIÓN, a favor del 

equipo de producción del cortometraje La última carta, para que en relación a la obra 

audiovisual  con título provisional “LA ÚLTIMA CARTA” que ustedes están produciendo, y 

en la que colaboro mediante mi imagen y testimonio, puedan proceder a la grabación de 

las secuencias y escenas en las que participo para incorporarlas a la obra expresada,  y 

proceder a realizar todos los actos de explotación sin limitación alguna y en especial los 

de reproducción, transformación, comunicación pública y distribución  total o parcial en 

todo el mundo y por el máximo plazo de tiempo previsto en la ley, en cualquier sistema o 

formato conocido y por conocer, incluyendo salas, video (mediante su alquiler y/o venta 

en videocasete, dvd, cd rom, etc.), televisión en cualquiera de sus modalidades, 

Internet, y cualquier otro medio.  

 

 

 

FECHA  

 

 

TELÉFONO DE CONTACTO  

 

 

FIRMADO 
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Lloger d’espais (pisos) 

 

ALQUILER DE PROPIEDAD PRIVADA PARA GRABACIÓN A FAVOR DE  

PRODUCCIÓN LA ÚLTIMA CARTA 

 

 

 

Don/Doña                                      , con domicilio en 

_________________________________________ _______________________, con D.N.I. 

núm: ______________:  

 

CERTIFICA EL ALQUILER DEL PISO DE PROPIEDAD PRIVADA SITUADO EN 

___________________________________ , ______________ (Municipio), CON UN 

IMPORTE EXACTO DE ________€ POR DÍA DE RODAJE, INCLUYENDO LOS COSTES Y 

GASTOS RELATIVOS A AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD, a favor del equipo de producción del 

cortometraje La última carta, para que en relación a la obra audiovisual con título 

provisional “LA ÚLTIMA CARTA” que ustedes están produciendo, y en la que alquilo el 

espacio de mi propiedad privada, puedan proceder a la grabación de las secuencias y 

escenas en las que se requiere mi propiedad, para incorporarlas a la obra expresada, y 

proceder a realizar todos los actos de explotación sin limitación alguna y en especial los 

de reproducción, transformación, comunicación pública y distribución  total o parcial en 

todo el mundo y por el máximo plazo de tiempo previsto en la ley, en cualquier sistema o 

formato conocido y por conocer, incluyendo salas, video (mediante su alquiler y/o venta 

en videocasete, dvd, cd rom, etc.), televisión en cualquiera de sus modalidades, 

Internet, y cualquier otro medio.  

 

 

FECHA  

 

 

TELÉFONO DE CONTACTO  

 

 

FIRMADO 
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Carta d’intencions (protagonista) 

 

 

Barcelona, __ de ______de 2015 

 

Para: Producción  La última carta 

 

De: ____________ 

 

 

Asunto: Formalización de participación en La última carta 

 

Don/Doña                                      , con domicilio en 

_________________________________________ _______________________, con D.N.I. 

núm: ______________:  

 

Escribo ésta carta para confirmar  mi intención de participar en el proyecto cortometraje La 

última carta que ustedes llevan a cabo. Me comprometo a ser la protagonista del 

cortometraje a lo largo de todo el rodaje del proyecto en las mismas condiciones laborales 

que se acordaron al inicio. Considero que será una plataforma ideal para darme a conocer y 

por lo tanto muestro mi compromiso en el proyecto hasta el final. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

_______________ 

 

 

Firma: 
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Carta d’intencions (actor principal) 

 

 

Barcelona, __ de ______de 2015 

 

Para: Producción  La última carta 

 

De: ____________ 

 

 

Asunto: Formalización de participación en La última carta 

 

Don/Doña                                      , con domicilio en 

_________________________________________ _______________________, con D.N.I. 

núm: ______________:  

 

Escribo ésta carta para confirmar  mi intención de participar en el proyecto cortometraje La 

última carta que ustedes llevan a cabo. Me comprometo a ser el actor principal del 

cortometraje a lo largo de todo el rodaje del proyecto en las mismas condiciones laborales 

que se acordaron al inicio. Considero que será una plataforma ideal para darme a conocer y 

por lo tanto muestro mi compromiso en el proyecto hasta el final. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

_______________ 

 

 

Firma: 
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3.5 Pressupost  

3.5.1 Elaboració i justificació del pressupost acadèmic 

 Per elaborar el pressupost s’ha seguit el model oficial del ICAA (Institut de la 

Cinematografia i de les Arts Audiovisuals). 

 El ICAA edita un model oficial per a curtmetratges i llargmetratges que consta de 

dotze capítols pressupostaris (en el nostre cas al ser digital en tindrà vuit). 

 Abans de confeccionar el pressupost amb els capítols i partides corresponents, s’ha 

de tenir en compte que hi ha diversos factors que incrementaran el cost de producció, és a 

dir, el curt serà més o menys costós depenent de les eines que s’utilitzin. És per això que les 

hem de tenir sempre en compte: 

1. La complexitat del projecte: ambientació, efectes especials, construcció escenaris, 

nombre d’actors... 

En la última carta, només disposarem de quatre personatges principals (Diana jove, 

Miguel jove, Diana gran, Miguel gran).  

2. Qualitat del material tècnic utilitzat i utilització de maquinaria de rodatge: 

travellings, steadycam... 

3. Categoria professional dels tècnics i actors que intervenen en el projecte, ja que 

d’ella dependran les remuneracions. És habitual que en un curtmetratge tant l’equip 

tècnic com l’artístic no rebin la remuneració estipulada per el BOE però sempre 

convé pagar quelcom pel treball realitzat ja sigui en concepte de gratificació o en 

quantitats simbòliques. 

4. La varietat de localitzacions. La diversitat de interiors i exteriors en el curtmetratge 

pot enriquir-lo però no obstant, dilata el temps de rodatge degut als continuats 

desplaçaments i per tant, encareix el cost de producció. Sempre s’ha de vetllar per 

trobar localitzacions el més a prop possible per tal de no incrementar despeses. 

5. El temps de duració del rodatge. A major nombre de dies o setmanes de rodatge, 

major serà el cost de producció (més consum o lloguer del material, més costos en 

salaris...) 
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6. El tipus de procés tècnic que s’utilitzi en la producció: tradicional, muntatge de 

negatiu, tipus d’edició... 

 

Unitats tipus en l’elaboració del pressupost 

 És de gran importància, a l'hora d'elaborar un pressupost, utilitzar en cada partida la 

nomenclatura adequada. Així doncs, utilitzarem: 

 F: per referir-nos a la contractació d'una quantitat fixa a pagar per a la prestació d'un 

servei.  

 S: per referir-nos a la sessió o jornada de treball d'actors i tècnics. 

 SEM: Nombre de setmanes per la contractació de l'equip tècnic i artístic.  
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 Al  següent quadre i la seva corresponent gràfica es detalla el resum per capítols del 

pressupost acadèmic relatiu a les despeses de La última carta: 

RESUM EUROS % 

CAP. 01- GUIÓ I MÚSICA 9.302,00 € 22% 

CAP. 02- PERSONAL ARTÍSTIC 
3.473,93 € 15% 

CAP. 03- EQUIP TÈCNICO 
10.676,22 € 46% 

CAP. 04- ESCENOGRAFIA 1.173,51 € 5% 

CAP. 05- ESTUDI RODATGE / SO I PRODUCCIÓ 
3.810,00 € 16% 

CAP. 06- MAQUINARIA, RODATGE O 

TRANSPORT 
1.427,47 € 6% 

CAP. 07- VIATGES I DIETES  
375,00 € 2% 

CAP. 08- ASSEGURANÇA I  IMPOSTOS 
5.390,91 € 23% 

CAP. 09. DESPESES GENERALS 
6.360,06 € 27% 

CAP. 10- DESPESES EXPLOTACIÓ COMERÇ I 

FINANÇAMENT INFORME AUDITORIA 
1.265,79 € 5% 

TOTAL 43.254,89 € 

 

 

 

Gràfica 5: Resum del pressupost acadèmic. Expressat en %. 
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A continuació es detalla el pressupost acadèmic amb les seves corresponents partides: 

 

 
 

 

Tipus 

Unitat 
Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

  01. 01. GUIÓ     
 

  

01.01.01 Guió F 1 1.102,00 € 1.102 € 

  01. 02.MÚSICA 

01. 02. 01 Drets d'autor cançons F   
 

  

  Cançó The logical song     
 

1.800 € 

  Cançó Please Mr. Postman     
 

1.500 € 

  Cançó Hurt     
 

1.200 € 

  Cançó Stand by me     
 

3.000 € 

01. 02. 02 Compositor música de fons F   700,00 € 700 € 

  TOTAL CAPÍTOL 1 9.302,00 € 

  
 

 

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

  02. 01 PROTAGONISTES     
 

  

02.01.01 Montse Gracia F   775,49 € 775,49 € 

02.01.02 Itziar Garcia F   800,55 € 800,55 € 

  02. 02 PRINCIPALS 

02. 02. 01 Ricardo Berbeito F   206,00 € 196,89 € 

02. 02. 02 Antonio Gándara F   751,00 € 751,00 € 

  02. 03. SECUNDARIS 

02. 03. 01 Marcel Blanch S   125,00 € 125,00 € 

02. 03. 02 Biel Heredero S   125,00 € 125,00 € 

02. 03. 03 Maria Fontcuberta S   125,00 € 125,00 € 

CAPÍTOL 1- GUIÓ I MÚSICA 

CAPÍTOL 2- PERSONAL ARTÍSTIC 
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02. 03. 04 Àngels López S   125,00 € 125,00 € 

  02.04 FIGURACIÓ 

02.04.01 Figuració   35 15,00 € 450 € 

  TOTAL CAPÍTOL 2 3.473,93 € 

     
  

 

 
 

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 03.01 DIRECCIÓ 

03.01.01 Director F   
 

2.150,00 € 

03.01.02 Primer ajudant de direcció M 1 
 

915,33 € 

03.01.03 Secretari de rodatge (Script) S 1 
 

148,92 € 

  03.02 PRODUCCIÓ 

03. 02. 01 Director de producció F   
 

2.125,13 € 

03. 02. 02 Ajudant de producció S 1 379,79 € 223,14 € 

  03.03 FOTOGRAFIA 

03.03.01 Director de fotografia M 1,5 1.161,43 € 1.742,15 € 

03.03.02 Operador de càmera S 1 245,89 € 245,89 € 

03.03.03 Foquista S 1 190,76 € 190,76 € 

  03. 04 ART 

03. 04. 01 Direcció d'art M 1 985,23 € 985,23 € 

03. 04. 02 Ambientador S 1 335,77 € 335,77 € 

  03. 05. VESTUARI 

03. 05. 01 Figurinista D 8 50,98 € 407,84 € 

  03. 06.MAQUILLATGE 

03. 06. 01 Maquillador D 7 41,71 € 291,95 € 

  03. 07. PERRUQUERIA 

CAPÍTOL 3- PERSONAL TÈCNIC 
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03. 07. 01 Perruquer S 1 215,41 € 215,41 € 

  03. 08. SO 

03. 08. 01 Cap de so S 1 225,76 € 225,76 € 

03. 08. 02 Ajudant S 1 184,91 € 184,91 € 

  03.10. MUNTATGE 

03. 09. 01 Muntador D 3 50 € 150,00 € 

03. 09. 02 Muntador so digital D 3 46,01 € 138,03 € 

  TOTAL CAPÍTOL 3 
10.676,22 

€ 

     
  

 

 
 

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat 

Total 

Euros 

 04.01. DECORATS I ESCENARIS 

04.01.01 Construcció i muntatge de decorats 

  Pancartes i panells EAK Phones F 5 5 25,00 € 

  Caixa EAK Phones F 1 50 € 50,00 € 

04.01.02 Lloguer interiors 

  Sala de festa D 1 75€ 75,00 € 

  Pis Barcelona D 6 50€ 300,00 € 

  04.02. AMBIENTACIÓ 

04.02.01 Mobiliari llogat 

  Puf D 1 10 € 10,00 € 

  Tauleta de nit D 1 10 € 10,00 € 

  Taula anys 70 D 3 10 € 30,00 € 

04.02.02 Atrezzo llogat 

  Ràdio despertador anys 1970 D 1 10 € 10,00 € 

  Ràdio despertador anys 2000 D 1 10 € 10,00 € 

CAPÍTOL 4- ESCENOGRAFIA 
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  Telèfon mòbil antic D 1 12 € 12,00 € 

  Telèfon mòbil actual D 1 10 € 10,00 € 

04.02.03 Compra atrezzo 

  Bossa tela negra F 1 7 € 7,00 € 

  2 Raspalls de dents  F 1 1,50 € 1,50 € 

  Fotografia F 1 0,80 € 0,80 € 

  Revistes d'art F 2 1,25 € 2,50 € 

  Llauna de galetes F 1 3 3,00 € 

  Bolígraf F 1 2 2,00 € 

  Sobres F 6 0,35 2,00 € 

  Globus F 50 1 € 1,00 € 

  Estovalles F 1 7 € 7,00 € 

  Pinzells F 5 0,50 € 2,50 € 

04.02.04 Menjar en escena 

  Llaunes de cervesa F 4 0,42 € 1,68 € 

  Truita de patates F 1 2,50 € 2,50 € 

  Bossa fruit secs F 2 1,20 € 2,40 € 

  Ampolla de vi F 1 7,25 € 7,25 € 

  Ampolla de cava F 1 8,15 € 8,15 € 

  Safata canapés F 1 8,90 € 8,90 € 

  Café F 1 3,83 € 3,83 € 

  Capsa de galetes F 1 3,30 € 3,30 € 

  04.03. VESTUARI 

04.03.01 Compra vestuari 

  Pijama Diana F 1 15,90 € 15,90 € 

  Pijama Miguel F 1 14,50 € 14,50 € 

  Americana Diana F 1 23,23 € 23,23 € 

  Jersei Miguel F 1 19,90 € 19,90 € 
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  Top Diana F 1 15,90 € 15,90 € 

  Shorts amples Diana F 1 19,90 € 19,90 € 

  Samarreta Miguel F 1 9,99 € 9,99 € 

  Vestit Diana F 1 19,90 € 19,90 € 

  Samarreta Miguel F 1 9,99 € 9,99 € 

  Mono texà Diana F 1 19,99 € 19,99 € 

  Brusa Diana F 1 25,00 € 25,00 € 

  Faldilla Diana F 1 15,90 € 15,90 € 

  Vestit Dona 1 F 1 16,90 € 16,90 € 

  Vestit Dona 2 F 1 25,90 € 25,90 € 

  Camisa Home 1 F 1 17,90 € 17,90 € 

  Camisa  Home 2 F 1 15,78 € 15,78 € 

04.03.02 Compra sabates F   90,00 € 90,00 € 

04.03.03 Compra complements 

  Joies i bijuteria F   40,00 € 40,00 € 

  Altres complements F   53,00 € 53,00 € 

  04.04. VARIS 

04.04.01 Material maquillatge 

  Llapis ull negre F 1 9,90 € 9,90 € 

  Pintallavis F 2 5,90 € 11,80 € 

  Rimmel negre F 1 8,90 € 8,90 € 

  Polvos F 2 9,96 € 19,92 € 

  Coloret F 1 6,50 € 6,50 € 

  Corrector F 1 7,90 € 7,90 € 

  Pack ombra d'ulls F 1 10,90 € 10,90 € 

04.04.02 Material perruqueria 

  Laca TRESemmé F 1 3,90 € 3,90 € 

  Raspalls i pintes F 1 10,00 € 10,00 € 
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  Accessoris (clips, gomes…) F 1 4,90 € 4,90 € 

  TOTAL CAPÍTOL 4 1.173,51 € 

     
  

 

 
 

    
  

 

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat 

Total 

Euros 

 05.01.  MUNTATGE I SONORITZACIÓ 

05.01.01 Sala de muntatge (Avid) dia 11 150,00 € 1.650,00 € 

05.01.02 Sala de gravació veu en off dia 1 100,00 € 100,00 € 

05.01.03 Sala gravació música dia 3 150,00 € 450,00 € 

05.01.04 Drets discogràfics de les cançons F   1.500,00 € 1.500,00 € 

 05.02. VARIS PRODUCCIÓ 

05.02.01 Copies del guió i fotocopies F 200 0,05 € 10,00 € 

05.02.02 Parking en dates de rodatge     30,00 € 30,00 € 

05.02.03 Lloguer camerinos exteriors D 1 70,00 € 70,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 5 3.810,00 € 

 

 
 

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat 

Total 

Euros 

 06.01.  LLOGUER MAQUINARIA I ELEMENTS RODATGE 

06.01.01 Càmera principal D 6 43,33 € 260,00 € 

06.01.02 Càmera making off i càsting D 6 40,83 € 245,00 € 

06.01.03 
Objectius escencials i 

complementaris 
D 6 14,58 € 87,50 € 

06.01.04 Accessoris D 6 8,75 € 52,50 € 

06.01.05 Slider D 6 14,58 € 87,50 € 

06.01.06 Lloguer material il·luminació D 6 15,52 € 93,12 € 

06.01.07 Equip so D 6 24,23 € 145,35 € 

06.01.8 Piles so F  1 6,50€ 6,50 € 

CAPÍTOL 5- ESTUDIS DE RODATGE/ 

SONORITZACIÓ 

CAPÍTOL 6- MAQUINARIA DE RODATGE 
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 06.02. TRANSPORTS 

06. 02. 01 Lloguer furgoneta  D 12 66,67 € 400,00 € 

06. 02. 02 Gasolina i peatges F   50,00€ 50,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 6 1.427,47 € 

 

 
 

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat 

Total 

Euros 

 07. 01 LOCALITZACIONS 

07. 01. 01 Depeses en recerca de localitzacions F   
 

75,00 € 

 07. 02 DIETES 

07. 02. 01 Dietes equip F   
 

300,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 7 375,00 € 

 

 
 

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat 

Total 

Euros 

08.01.01 08. 01. ASSEGURANCES 

08.01.02 Assegurança de material del rodatge  F   
 

1.150,20 € 

08.01.03 Assegurança de responabilitat civil F    
 

1.150,20 € 

08.01.04 Assegurança d'accidents F    
 

920,16 € 

08.01.05 
Assegurança d'interrupció del 

rodatge 
F    

 
2.170,35 € 

  TOTAL CAPÍTOL 8 5.390,91 € 

     
  

 

 
 

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat 

Total 

Euros 

 09.01. GENERALS 

09. 01. 06 Despeses S. Socials F   
 

5.660,06 € 

09. 01. 07 Imprevistos F   
 

700,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 9 6.360,06 € 

CAPÍTOL 7- VIATGES I DIETES 

CAPÍTOL 8- ASSEGURANCES I IMPOSTOS 

CAPÍTOL 9 - DESPESES GENERALS 
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Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat 

Total 

Euros 

 12.01. PUBLICITAT 

12.01.01 Còpies CDs  F 45 1,30 € 58,50 € 

12.01.02 Cartells, flyers…  F  50 0,80 € 40,00 € 

12.01.03 Teaser  F   
 

396,06 € 

12.01.04 Making off  F   
 

771,23 € 

  TOTAL CAPÍTOL 10 1.265,79 € 

  TOTAL DESPESES 
43.254,89 

€ 

 

3.5.2 Justificació del pressupost acadèmic  

 A continuació, s’analitzarà i es justificarà  cada partida pressupostaria: 

CAPÍTOL 1: Guió i música 

 En aquest capítol s'inclou totes les despeses que pertanyen als drets d'autor del guió 

així com el salari del/s guionista/es i compositors de la música. 

01. 01 Guió 

01.01.01 Guió 

Remuneració (fixa) del guionista encarregat de realitzar el guió dividit en seqüències.   

Segons la BOE (Boletín oficial del Estado) el salari idòni d’un guionista és: 

Grup de producció Coordinador de guió Guió de ficció 

 

Guió de no ficció 

 

Produccions úniques o 

seriades inferiors a 40.000€ 

per temporada i a 5.000€ 

per producció única 

 

2.355,53€ 

 

1.568,96€ 

 

1.437,58€ 

Taula 31: salari idòni d’un guionista segons la BOE 

CAPÍTOL 10 - DESPESES d'explotació 
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 El guionista de La última carta Enrique Almazán però, accepta elaborar el guió 

original del curtmetratge per un total de 1.102€.  

 Aquest preu inclou l’elaboració del guió original, investigació, selecció del material, 

escriptura de la sinopsi (curta i llarga), tractament, escaleta, argument, premissa, dramatis 

personae i estructura del curtmetratge. 

 

 01.02 Música 

01. 02. 01 Drets d'autor cançons 

 Si en el curtmetratge s'inclouen cançons que ja han sigut editades, s'ha de demanar 

permisos de la música i del cantant que interpreti la cançó i pagar l'import que se'ns indiqui 

(sempre anirà en funció del temps en que apareix la cançó i en la difusió del curtmetratge 

que se li vagi a donar). 

 

En el nostre cas les cançons no originals que apareixeran en el curt La última carta són: 

 Hurt de Johnny Cash (any 2000)  Aparició de 7 segons en segon pla (escena 17).   

 The logical song de  Supertramp (any 1979)  Aparició de 17 segons en primer pla 

i segon pla (escena 15 i 16) 

 Please Mr Postman de The Carpenters  Aparició un minut i mig (escena 13) 

 Stand by me de John Lennon  En aquest cas no posarem la cançó original sinó que 

la Diana la cantarà a l’escena 8. 

 

Per saber aquests imports hem contactat amb: 

 Please, Mr. Postman i Stand by me 

SONY/ATV - EMI Music Publishing Spain 

Persona de contacte: María Baena 

maria.baena@sonyatv.com 

Telèfon.:  91 417 57 80 

 

 Hurt 

BMG RIGHTS ADMINISTRATION SPAIN SLU 

Persona de contacto: Jesús Amaro 

mailto:maria.baena@sonyatv.com
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Telèfon.:  91 791 21 44 

Fax.: 91 791 21 50 

jesus.amaro@bmg.com 

 

 The Logical Song 

UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, S.A. 

Persona de contacto: Mercedes Padilla 

Telèfon.:  91 744 55 00 

mercedes.padilla@umusic.com 

Preus: 

Cançó Preu 

Please, Mr. Postman 1.800€ 

Stand by me 4.000€ - 1.000€ (no cançó original) = 

3.000€ 

Hurt 1.200€ 

The Logical Song 1.500€ 

Taula 32: Preus dels drets d’autor de les cançons del curtmetratge 

01.02.02 Compositor música de fons 

 En aquesta partida s'inclourà les despeses que es generen en la creació d'una melodia 

original. 

 El curt La última carta disposarà de música original en totes les escenes on apareix la 

Diana escrivint la carta i en els crèdits finals, a més de les escenes de festa d’empresa.  La 

música serà instrumental i tranquil·la. 

 El compositor d'aquesta melodia serà el músic Gerard Alba, que ens crearà la 

melodia sense ànim de lucre però no obstant li subministrarem les despeses que li sorgeixin 

per la creació d’aquesta.  El preu, doncs, oscil·larà els 700€. 

 

 

 

 

mailto:jesus.amaro@bmg.com
mailto:mercedes.padilla@umusic.com
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CAPÍTOL 2: Personal artístic 

 En aquest capítol s'inclourà els salaris dels actors que formen part del nostre equip 

artístic. Per fer-ho, s’ha tingut de referència la taula salarial que estipula La unió d’actors a 

l’any 2014.  

Categoria Sessió €/ setmana €/ mes 

Protagonista 529,24€ 2.391,64€ 6.377,75€ 

Secundari 433,01€ 1.925,67€ 5.373,96€ 

Repartiment 336,79€ 1.391,67€ 3.947,57€ 

Taula 33: Taula salarial dels actors professionals 

 S’ha de tenir en compte, que aquesta taula està destinada a actors amb una gran 

experiència i coneguts a nivell nacional. És per això que els salaris seran una mica més 

ajustats. A més, per tal d’ajudar a tirar endavant aquest projecte, els actors accepten les 

següents quantitats: 

 

02.01 Protagonistes  

 Són els actors en els que recau el major pes de l'acció. Té un nombre elevat de 

sessions i per aquest motiu se'ls contracta amb una quantitat fixa per a que estiguin a 

disposició de la productora durant tot el període de duració del rodatge.  

 

Les protagonistes de La última carta són: 

 Diana gran: Interpretat per Montse Gracia  (en principi 3 dies de rodatge (dos pel 

curtmetratge i un pel teaser, assajos, proves de vestuari i memorització guió): 

775,49€ 

 Diana jove: Interpretat per Itziar García  (en principi 4 dies de rodatge, assajos, 

proves de vestuari i memorització guió) 800,55€ 

 

02.02 Principals 

 Actors que tenen una gran importància en el curtmetratge però la seva presència és 

menor a la dels protagonistes. També cobren amb una quantitat fixe, independentment de les 

hores treballades. 
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Els personatges principals de La última carta són: 

 Miguel gran: Interpretat per Ricardo Berbeito  (en principi un dia de rodatge, 

assajos, proves de vestuari i memorització guió)  205,80€ 

 Miguel jove: interpretat per Antonio Gándara  (en principi 4 dies de rodatge, 

assajos, proves de vestuari i memorització guió)   775,49€ 

 

02.03 Secundaris 

 Són els actors que donen replica als protagonistes. Es contracten per hores o jornades 

treballades. 

 

Els personatges secundaris de La última carta són: 

 Pedro: interpretat per Ramón Carceller Mitja jornada d’un dia: 150€ 

 Home 1: interpretat per Biel Heredero  Mitja jornada d’un dia: 150€ 

 Home 2: interpretat per Marcel Blanch  Mitja jornada d’un dia: 150€ 

 Dona 1: interpretat per Didi Roig  Mitja jornada d’un dia: 150€ 

 Dona 2: interpretat per Àngels López  Mitja jornada d’un dia: 150€ 

 

02. 04 Figuració 

 Personal artístic que serveix per ambientar determinades escenes del curtmetratge. 

Cobren per sessions i normalment porten el seu propi vestuari i maquillatge. 

En quest cas només es pagarà les dietes i el transport a cada figurant.  

A la última carta necessitarem: 

 16 persones per fer de figurants a la festa de l'escena 27 (vestimenta actual) 16 x 15 = 

240€ 

 15 persones per fer de figurants a la festa de l'escena 12 (vestimenta anys 1970) 14 x 

15  = 210€ 
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CAPÍTOL 3: EQUIP TÈCNIC 

 En aquest capítol s'inclou els salaris dels diferents equips tècnics que intervenen en el 

curtmetratge. Els tècnic cobren per setmanes o jornades i els directors cobren una quantitat 

fixe, independentment de les hores que treballin. 

 Per tenir una referència de l’import dels salaris s’ha seguit la taula salarial estipulada 

pel BOE. S’ha de tenir en compte però, que per tal de poder tirar endavant aquest projecte, i 

d’acord amb tot l’equip tècnic, els salaris seran una mica més ajustats que els anunciats per 

el BOE. 

 

03. 01. Direcció 

03.01.01. director 

 És el màxim responsable de la realització i de la posada en escena del curtmetratge. 

Intervé a les tres fases de la pel·lícula; preparació, rodatge i postproducció. 

El sou total de la directora Carlota Alba serà de 2.150€. 

 

03.01.02 Ajudant de direcció 

 Coordina el treball dels tècnics i dels actors en col·laboració amb l’equip de 

producció.  

El sou total de l’ajudant de direcció serà de 915,33€. 

 

03.01.03 Script 

 És l’encarregat de la continuïtat i el ràcord de la pel·lícula.  

L’script només serà necessari els sis dies del rodatge. El seu salari total oscil·larà els 

148,92€. 

 

03.02 Producció 

03.02.01 Director de producció 
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 És el responsable de l’equip de producció. S’encarrega d’elaborar els pressupostos i 

realitzar diverses contractacions de l’equip tècnic i artístic. 

El salari total de la directora de producció, Adriana Serra, serà d’un total de 2.125,13€. 

 

02.02.02 Ajudant de producció 

És l’ajudant del cap de producció. 

 

L’ajudant de producció només treballarà els sis dies de rodatge. Cobrarà, doncs, un total de 

223,14€. 

 

03.03 Fotografia 

 L’equip de fotografia és responsable de la presa de les imatges de la pel·lícula 

(correcta exposició, moviments de càmera...), seguint les indicacions del director. 

 

03.03.01 Director de fotografia 

 És el responsable de la il·luminació i de la fotografia del curtmetratge, acudeix a les 

localitzacions per veure les necessitats de rodatge i supervisa el etalonatge del curtmetratge. 

 

El sou del director de fotografia serà d’un total de 1.742,15€. 

 

03.03.02 Operador de càmera 

 És l’encarregat de manejar la càmera i realitzar els moviments indicats pel director 

del curtmetratge. 

 

Només es disposarà de l’operador de càmera els sis dies del rodatge. El preu total del seu 

salari serà 245,89€. 

 

03.03.03 Ajudant de càmera o foquista 

Es dedica a fixar el focus i el diafragma de la càmera. 
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L’ajudant de càmera o foquista, només treballarà els dies del rodatge. Aquest obtindrà 

190,76€. 

 

03.04 Decoració 

 L’equip de direcció artística és l’encarregat de la decoració (construcció dels 

decorats, atrezzo...). 

 La decoració del curt La última carta és força senzilla, és per això que no caldrà 

comptar amb tapissers, constructors, pintors, jardiners ni peons. 

 

03.04.01 Director d’art 

 És el responsable dels decorats, atrezzo, ambientació... 

El director d’art cobrarà un total de 985,23€. 

 

03.04.02 Ambientador 

 És el responsable de la creació del decorat mitjançant la col·locació de mobles i 

objectes necessaris per recrear l’escenari desitjat pel director d’art. 

L’ambientador cobrarà un total de 335,77€.  

 

03.05 Sastreria 

 És l’equip responsable del vestuari dels actors; elaboració del disseny, confecció de 

les peces de roba, arranjaments... 

 

03.05.01 Figurinista 

 És el responsable del disseny i de la supervisió de la confecció de la roba que usaran 

els actors. També s’encarregarà de comprar o llogar el vestuari dels actors per al 

curtmetratge i decideix la indumentària dels extres i de la figuració. 

El figurinista cobrarà un total de  407,84€. 

 

03.06 Maquillatge 

 És l’equip encarregat del maquillatge i de la caracterització. 
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A La última carta aquest apartat tindrà un gran pes, ja que en diverses ocasions els 

personatges s’han de caracteritzar molt bé per semblar tenir diferents edats. 

 

03.06.01 Maquillador 

 És l’encarregat del maquillatge dels actors i de la seva caracterització. 

El maquillador només treballarà els sis dies de rodatge més un dia de proves de maquillatge. 

Cobrarà un total de 291,45€.  

 

03.07 Perruqueria 

 Equip encarregat de pentinar als actors. Ha d’estar molt coordinat amb l’equip de 

maquillatge. 

 

03.07.01 Perruquer 

 Encarregat de pentinar als actors i col·locar postissos, perruques... 

El perruquer només treballarà els dies del rodatge, per tant cobrarà un total de 215,41€. 

 

03.08 So 

 Equip encarregat de la captació i registre del so directe durant el rodatge. 

 

03.08.01 Cap i operador de so 

 És el principal responsable de la captació i registre del so directe durant el rodatge. 

El cap de so i operador, només treballarà els dies de rodatge. Cobrarà un total de 225,76€.  

 

03.08.02 Ajudant o microfonista 

 És l’encarregat de col·locar els aparells de captació de so directe (perxes...). 

L’ajudant o microfonista, també només treballarà els dies del rodatge. Se li destinaran 

184,91€ 
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03.09 Muntatge 

 Responsable del muntatge de la imatge i del so, fina a la mescla definitiva del 

curtmetratge. 

03.09.01 Muntador  

 Responsable d’ordenar els plans segons les ordres del director. 

El muntador de la imatge treballarà un total de tres dies a jornada completa. Seguint la taula 

salarial del BOE, doncs, cobrarà 267€.  

 

03.09.02 Editor de so 

 Edita el so del curtmetratge. 

L’editor de so treballarà un total de tres dies a jornada completa. Seguint la taula salarial del 

BOE, doncs, cobrarà 170,19€ 

 

CAPÍTOL 4- Escenografia 

En aquest capítol hi hauran totes les despeses relacionades amb la decoració i ambientació 

del curtmetratge. 

 

04.01 Decorats i escenaris 

04.01.01 Construcció en interiors 

 Construcció i ambientació d’interiors naturals. 

 

En aquest apartat s’inclourà la construcció de tots aquells elements dels decorats.  

 Pancartes EAK Phones: Elaboració de les pancartes d’EAK Phones per a les escenes 

de la festa de Nadal de l’empresa. 25€ 

 Caixa EAK Phones: Disseny i construcció de la caixa EAK Phones. 50€ 

 

04.01.02 Interiors 

 Import del lloguer dels interiors necessaris pel rodatge del curtmetratge. 
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A La última carta llogarem: 

 Local per celebrar la festa d’empresa d’EAK Phones: 75€ 

 Lloguer pis Barcelona: 300€ 

 

04.02 Ambientació 

 En aquest apartat s’inclourà l’import del lloguer i compra del mobiliari i atrezzo. 

Alguns dels materials necessaris d’atrezzo i mobiliari els aportarà membres de l’equip tècnic 

(com el productor o director d’art) per tal de reduir costos i estalviar-nos el lloguer o la 

compra. 

04.02.01 Mobiliari llogat 

 Lloguer de mobles necessaris per a decorar interiors naturals o construïts. 

 

Pel lloguer del mobiliari, comptarem amb l’empresa barcelonina Artigau atrezzo i 

complements escènics (www.atrezzoartigau.com). 

 

Necessitarem llogar: 

 Puf: 1 dia = 10€ 

 Tauleta de nit: 1 dia = 10€ 

 Taula anys 70: 3 dies = 30€ 

 

02.02.02 Atrezzo llogat 

 Lloguer dels elements ornamentals del decorat. 

 

Pel lloguer d’atrezzo, comptarem amb l’empresa barcelonina Artigau atrezzo i complements 

escènics (www.atrezzoartigau.com). 

 

Necessitarem llogar: 

 Ràdio despertador anys 1970: 1 dia = 10€ 

 Ràdio despertador anys 2000: 1 dia = 10€ 

 Telèfon antic: 1 dia = 12€  

 Telèfon actual: 1 dia = 10€ 

http://www.atrezzoartigau.com/
http://www.atrezzoartigau.com/
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04.02.03 Compra del mobiliari 

 Import de la compra de mobiliari per ambientar els decorats. 

S’ha de tenir en compte que no necessitarem comprar mobiliari, ja que moltes de les 

localitzacions ja disposen d’aquest mobiliari. 

 

04.02.04 Compra d’atrezzo 

 Import de la compra de l’atrezzo utilitzat per aconseguir l’ambientació que es desitgi. 

Aquest és el material que comprarem, però hi ha atrezzo com l’estoig amb maquillatge o 

l’ukelele que el portarà part de l’equip. 

 

 Bossa de tela negra: 7€. 

 2 Raspalls de dents: 1,5€ 

 Fotografia (revelar fotografia Diana i Miguel): 0,80€ 

 Revistes d’art: 2,5€ 

 Llauna de galetes: 3€ 

 Bolígraf: 2€ 

 Sobres: 2€  

 Globus: 1€ 

 Pinzells: 2,5€ 

 

 

04.02.05 Menjars en escena 

 Els menjars que realitzen els actors davant de la càmera. 

 

Les escenes on els actors apareixeran menjant o bevent o simplement es veu menjar són: 

 

 Escena 8 (Prat) 

o 2 llaunes de cervesa  

 Preu: 0,42 (Estrella Damm) x 2 = 0,84€. 

o Bossa patates fregides 

 Preu: 1,25€ 
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 Escena 9 (Prat) 

o 2 llaunes de cervesa 

 Preu: (0,42 x 2 = 0,84€). 

o Truita de patates 

 Preu: 2,50€ 

o Bossa de fruits secs 

 Preu: 1,20€ 

 

 Escena 11 (Festa d’empresa EAK Phones) 

o Ampolla de vi  

 Preu: 7,50€ (vi Raimat) 

o Ampolla de cava  

 Preu: 8,49 (Cava Anna Codorniu Blanc)  

o Safates amb canapès  

 Preu: 8,90€ 

 

 Escena 18 (Cuina pis Diana i Miguel):  

o Café  

 Preu: 3,83€ (Marcilla gran arome) 

o Capsa de galetes 

 Preu: 3,30€ (Galetes Birba) 

 

 Escena 19 (Cuina pis Diana i Miguel): 

o Ampolla de vi  

 Preu = 7,50€ 

 Escena 20 (Menjador pis Diana i Miguel): 

o Ampolla de vi (la mateixa que l’escena 19) 

 

 Escena 27 (Festa d’empresa EAK Phones: 

o Ampolles de vi  

 Preu: 7,50€  
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o Ampolles de cava  

 Preu: 8,49  

o Safates amb canapès  

 Preu: 8,90€ 

 

S’ha de tenir en compte, però, que aquestes despeses quedaran anul·lades ja que farem servir 

el Product Placement (amb les marques com Estrella Damm, Codorniu, Raimat...). 

 

04.03 Vestuari 

Lloguer de vestuari 

 Roba llogada que serà tornada una vegada finalitzi el rodatge 

En La última carta no ens caldrà llogar vestuari. 

 

04.03.01 Compra de vestuari 

 Normalment les empreses de lloguer de material no disposen de roba moderna actual, 

és per això que si el vestuari que es necessita és ambientat en l’època actual, és més idoni 

comprar-lo i si s’escau, un cop finalitzat el rodatge, vendre’l als actors per un preu simbòlic. 

 

Compra de vestuari que es necessitarà: 

 Comptarem amb les marques catalanes Nekane i Mango que ens subministrarà roba 

de manera gratuïta si afegim als crèdits els logotips d’aquestes empreses. No obstant això, 

alguna de la roba actual serà del mateix actor. 

 A continuació posarem el preu de cada peça de roba, el que ens gastaríem si aquestes 

marques no ens patrocinessin. El tipus de roba que ens subministrarà serà roba elegant com 

vestits de nit, roba que aparenti ser dels anys 70-80 i pijames. 

 

Diana gran i Miguel gran: 

 Escenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 25 i 29 (vestit negre) 

 Vestit de la Montse Gracia (valor de 80€). 

 Escena 17 (pijama) 

o Pijama Diana gran: 15,90€ 
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o Pijama Miguel gran: 14,50€ 

 

 Escena 18 (bata) 

o Bata: Montse Gracia 

 

 Escena 24 (Diana gran: americana i pantalons, Miguel Gran: jersei  i texans)  

o Americana Diana: 23,23€ 

o Pantalons Diana: Montse Gracia  

o Jersei blau Miguel: 19,90€ 

o Texans Miguel: Ricardo  

 

 Escena 26: Diana abric llarg i pantalons, Miguel abric i pantalons 

o Abric Diana: Montse Gracia   

o Pantalons Diana: Montse Gracia  

o Abric Miguel Mango: Ricardo  

o Pantalons Miguel: Ricardo  

 

 Escena 27 i 28: Diana vestit beige. Miguel americana i pantalons foscos 

o Vestit Diana Mango: 54,90€ 

o Americana i pantalons Miguel:  Ricardo 

Diana i Miguel joves: 

 

 Escena 8: Diana top de tirants amb shorts amples, Miguel samarreta amb 

texans 

o Top Diana: 15,90€ 

o Shorts amples Diana: 19,90€ 

o Samarreta Miguel: 9,99€ 

 

 Escena 9: Diana vestit. Miguel samarreta blanca amb texans 

o Vestit Diana: 19,90€ 

o Samarreta blanca Miguel: 9,99€ 

o Texans Miguel: Antonio Gándara  



261 

 

 

 Escena 15: Diana abric llarg. Miguel jove: abric estil americana 

o Abric llarg Diana: Itziar Garcia 

o Abric Miguel: Antonio Gándara 

 

 Escena 22: Diana jove: mono texà, samarreta blanca, Miguel jove: americana i 

pantalons 

o Mono texà Diana: 19,99€ 

 

 Escena 10: Diana jove: brusa blanca i pantalons, Miguel jove: camisa de 

quadres i texans 

o Brusa blanca Diana: 25€ 

o Pantalons Diana: 29€ 

o Camisa de quadres Miguel: Antonio Gándara  

o Texans Miguel Mango (portarà els mateixos que en l’escena 8) 

 

 Escena 16: Diana jove: samarreta i short, Miguel pijama curt: 

o Samarreta i short Diana: 25€ 

o Pijama Miguel: 19€ 

 

 Escena 23: Diana Faldilla i samarreta, Miguel polo i texans 

o Faldilla Diana: 25€ 

o Polo Miguel: Antonio Gándara  

o Texans Miguel: (els mateixos que l’escena 8) 

 

 Escena 11, 12 i 13: Diana vestit fosc. Miguel jove: Americana negre i pantalons 

o Vestit Diana: Itziar Garcia  

o Americana Miguel  (la mateixa que escena 22) 

o Pantalons Miguel: Antonio Gándara  

  

 Escena 19: Diana vestit vermell. Miguel  camisa i pantalons  

o Vestit Diana: 19,90€ 
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o Camisa Miguel: 25,50€ 

o Pantalons Miguel (els mateixos que l’escena 11) 

 

 

Secundaris: 

 Escena 20: 

o Dona 1: Vestit 16,90€ 

o Dona 2: Vestit 25,90€ 

o Home 1: Camisa 17,90€ 

o Home 2: Camisa 15,78€ 

 

 

04.03.02 Sabateria 

 Sabates utilitzades en el rodatge (comprades o llogades). 

Amb les sabates també es comptarà amb la marca Mango i a més amb Munich.  

 

 

 

Imatge 67: Logotip MANGO     Imatge 68: Logotip Munich 

  

 Moltes de les sabates seran dels mateixos actors, no obstant La última carta 

comptarà amb les marques Mango o Munich per obtenir sabates més especials com ara 

sabates elegants de tacó o bambes casual.  

 

04.03.03 Joies i bijuteria  

 Joies i bijuteria necessaris pel rodatge. 

 Amb les joies i bijuteria comptarem amb les marques catalanes Après Ski i Sita 

Nevado. Per posar el seus noms als crèdits ens subministraran els seus accessoris de manera 

gratuïta. 
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Imatge 69: Logotip Après Ski    Imatge 70: Logotip Sita nevado 

 

El cost total de la bijuteria oscil·larà els 40€.  

 

04.03.04 Altres complements 

 Altres complements usats per enriquir el vestuari dels actors (cinturons, motxilles, 

bosses...). 

Amb els complements seguirem comptant amb el patrocini de Mango i Sita Nevado.  

L’import total serà de 53€.  

 

04.05 Altres 

04.05.01 Material de perruqueria  

 Import de tots els materials utilitzats en la perruqueria. 

Laca, xampús, assecadors, clips, pinces, raspalls, planxes 

 

 Laca TRESemmé: 3,90€ 

 Raspalls i pintes: 10€ 

 Accessoris (clips, gomes...): 4,90€ 

 

04.05.02 Material de maquillatge 

 Import dels materials utilitzats per l’equip de maquillatge. 

Pel que fa al maquillatge utilitzarem els productes Kiko cosmètics, que malgrat no ser els 

millors del mercat, destaquen per la seva qualitat- preu. 

 Llapis ull negre (x2): 9,90€ 

 Pintallavis vermell: 5,90€ 

 Pintallavis rosa clar: 5,90 € 
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 Rimmel negre: 8,90€ 

 Polvos (x2): 19,92€ 

 Coloret rosa: 6,50€ 

 Corrector ulleres: 7,90€ 

 Pack ombra d’ulls diferents colors: 10,90€ 

 

CAPÍTOL 5- Estudis rodatge, sincronització  

05.01.01 Sala de muntatge 

 L’import del lloguer de la sala de muntatge per editar la imatge i el so. 

Segons l’empresa de Barcelona Custome FX, llogar un dia la sala de muntatge costa 

aproximadament 150€. Tal com veiem al pla de postproducció la necessitarem 11 dies, per 

tant, l’import total serà de 1.650€. 

 

 

Imatge 71: Sala de muntatge 

05.01.02 Sala per gravar la veu en off 

 Lloguer de la sala on es gravarà la veu en off de la Diana gran escrivint la carta. 

 Segons l’empresa de Barcelona Custome FX, llogar una sala per gravar la veu en off 

també costa diàriament 100€. En aquest cas, només la necessitarem un dia ja que amb un sol 

dia ja podrem gravar tota la veu en off de la Diana.  

 

05.01.03 Sala gravació música de fons  

 Import del lloguer de la sala on es gravarà la música de fons original composada pel 

curtmetratge. 
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Imatge 72 i 73: Sales de gravació (música) 

 L’empresa que ens llogarà la sala per gravar la música original del curtmetratge és 

La Masia Músic Lab (Camí Antic de Santa Creu d’Olorda s/n, Molins de Rei). 

El preu d’aquesta sala per un dia és de 150€ al dia, com que nosaltres la necessitarem 3 dies, 

pagarem un total de 450,00€.  

 

05.01.04 Drets discogràfics cançons 

 Import dels drets abonats a la discogràfica per la cessió de les cançons ja existents al 

curtmetratge. 

 

05.02 Despeses diverses producció 

05.02.01 Copies del guió 

 Import del nombre de copies del guió per a l’equip tècnic i artístic i per a possibles 

interessats amb el curtmetratge (financers, distribuïdors...). 

Es preveu que es faran 200 fotocopies a 0,05€ cada una. En total el cost serà de 10€. 

 

05.02.02 Lloguer de camerinos exteriors. 

 Import del lloguer de camerinos per assegurar un lloc confortable i on es puguin 

canviar i maquillar els actors quan es rodi a l’exterior. 

 

 La tarifa és de 70€ per dia. La última carta només necessitarà el camerino exterior el 

dia de la gravació de les escenes 8 i 9 (prat), perquè els maquilladors i els perruquers puguin 

fer la seva feina tranquil·lament per caracteritzar-los amb una edat diferent. 
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05.02.03 Pàrquings en dates de rodatge 

 Import de les despeses de pàrquings durant el rodatge. 

 L’import que es destinarà a aparcar els cotxes (per transportar l’equip tècnic, artístic i 

el material) els sis dies de rodatge serà aproximadament 30€ tenint en compte que 

s’intentarà aparcar en zona gratuïta per tal de reduir costos. 

 

 

CAPÍTOL 6 Maquinària de rodatge i transport 

06. 01 Maquinària i elements de rodatge 

 En aquest apartat s’inclourà l’import del lloguer o compra dels materials tècnics 

(càmeres, accessoris, il·luminació...). 

 

 Tot el material el llogarem a l’empresa de Barcelona Avisual Pro 

(www.avisualpro.com), empresa de lloguer de material especialitzat en cinema, amb preus 

molt competitius. 

 

06.01.01 Càmera principal 

 Import del lloguer de la càmera i dels seus accessoris (trípode, òptica, filtres...) en la 

que es gravarà el curtmetratge. 

 

La càmera escollida per gravar La última carta serà la Sony Alpha 7s.  La tarifa de preus és: 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 6 dies 7 dies 

80€ 120€ 160€ 200€ 240€ 260€ 315€ 

Taula 34: Preus del lloguer de la càmera Sony Alpha 7s 

Per tant, llogar aquesta càmera ens costarà 260€.  

 

S’usarà el trípode Manfrotto MVH500AH-755CX3 que costarà 52,50€ (6 dies): 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 6 dies 7 dies 

15€ 22,50€ 30€ 46€ 52,50€ 52,50€ 56€ 

Taula 35: Preus del lloguer del trípode Manfrotto MVH500AH-75CX3 

 

http://www.avisualpro.com/
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I per últim, s’utilitzarà l’objectiu Zeiss Distagon T 2/28 mm ZE, que costarà 87,50€ 

 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 6 dies 7 dies 

25€ 37,50€ 50€ 62,5€ 75€ 87,50€ 95€ 

Taula 36: Preus del lloguer de l’objectiu Zeiss Distagon T 2/28 mm ZE 

 

06.01.02  Càmera per gravar el making off 

 Import del lloguer de la càmera per enregistrar el procés de gravació del 

curtmetratge. És molt útil per a promocionar el curt més endavant. 

La càmera que utilitzarem per gravar el making off és la Panasonic AG-AC8 AVCCAM. 

La tarifa de preus és: 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 6 dies 7 dies 

70€ 105€ 140€ 175€ 210€ 245€ 273€ 

Taula 37: Preus del lloguer de la càmera Panasonic AC8 AVCCAM 

 

Per tant, llogar-la sis dies costarà 245€. 

 

06.01.03 Lloguer del material d’il·luminació 

Import del lloguer de tot el material d’il·luminació necessari serà d’un total de 93,12€. 

 

06.01.04 Material maquinistes llogat 

Per fer els travellings necessitarem un Slider Konova K5- 1m. La tarifa de preus de 

l’empresa Audiovisual Pro és: 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 6 dies 7 dies 

25€ 37,50€ 50€ 62,50€ 75€ 87,50€ 98€ 

Taula 38: Preus del lloguer del Slider Konova k5- 1m 

Per tant, ens costarà 87,50€ pels 6 dies de rodatge. 

 

06.01.10 Lloguer equip so 

 Lloguer del material necessari per enregistrar el so. 

Pel so, llogarem un pack anomenat “pack descompte so 1” que conté tot el que necessitem 

per enregistrar el so: 
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 Perxa de la marca RODE 

 Gravadora Tascam DR40 

 Cable XLR 5m 

 Micròfon RODE unidireccional amb pelux 

 Auriculars Sennheiser HD 202. 

 

Imatge 73: Equip de so 

El preu total serà de 145,35€. 

1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies 6 dies 7 dies 

42,30€ 63€ 83,70€ 104,40€ 125,10€ 145,35€ 156,15€ 

Taula 39: Preus del lloguer de l’equip de so 

 

06.02 Transports 

 

06.02.01 Lloguer furgoneta 

 Lloguer d’una furgoneta per a transportat tot el material tècnic (càmeres, llums, 

vestuari...) i atrezzo. 

 Pel rodatge, serà imprescindible comptar amb una furgoneta per tal de transportar el 

material tècnic, vestuari i l’atrezzo i també, en alguna ocasió l’equip artístic i tècnic. A 

través de l’empresa Topfurgo llogarem la furgoneta Peugeot Expert de 9 places i amb una 

gran capacitat.  

 Les mesures de la furgoneta són: 514 de llarg x 189 d’ample x 198 d’alt i utilitza 

diesel, factor a tenir en compte en els desplaçaments llargs. 
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 La furgoneta serà necessària els 6 dies de rodatge. El lloguer d’un dia costa 77€ no 

obstant, l’empresa Topfurgo ofereix una tarifa especial anomenada “setmana comercial” que 

consisteix en que 6 dies costen 400€.  

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 74: Furgoneta Peugeot Expert 

 

 

 

 

CAPÍTOL 7- Viatges i dietes 

07.01 Localitzacions 

 Despeses dels viatges a realitzar per trobar lloc òptims per gravar el curtmetratge. 

 

07.01.01 Despeses dels viatges en buscar localitzacions 75€.  

 

07.02 Dietes 

07.02.01 Despeses en dietes en dates del rodatge 

 Dietes de l’equip tècnic i artístic durant el període de rodatge. 

Les despeses en dietes de l’equip artístic i tècnic serà de 300€.  

 

CAPÍTOL 8- Assegurances 

08.01 Assegurances 

 Realitzar un curtmetratge comporta certs riscos que convé assegurar. 
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08.01.01 Assegurança de materials del rodatge 

 L’assegurança de material és pràcticament obligatori per les empreses que lloguen el 

material. Aquesta assegurança obligatòria representa l’import d’un 10% del preu del lloguer 

del material.  

 

08.01.02 Assegurança de responsabilitat civil o a tercers 

 Assegurança obligatòria per a rodar en la via pública i en zones naturals. Cobreix els 

danys ocasionats a terceres persones, animals o coses en motius del rodatge. 

 

08.01.03 Assegurança d’accidents 

 Assegurança que s’ha de cobrir si es contracten figurants o menors (persones sense 

contracte, no incloses al règim de la Seguretat Social) 

 

 

08.01.04 Assegurança d’interrupció del rodatge 

 Aquesta assegurança cobreix les despeses ocasionades amb motiu de la paralització 

inesperada del rodatge (malaltia greu o mort d’algunes persones incloses a la pòlissa).  

 

 

CAPÍTOL 9- DESPESES GENERALS 

09.01 Despeses Generals 

09.01.01 Despeses gestoria Seguretat  social 

 Despeses a abonar a la gestoria per a la tramitació d’altes i baixes dels treballadors en 

la S. Social. 

 

Les despeses de la Seguretat Social seran de 5.660,06€. 

 

CAPÍTOL 10- Despeses d’explotació 

10.01 Còpies  

 Copies estàndards necessàries per a l’explotació del curtmetratge. 
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 Un cop acabat el curtmetratge, la nostre intenció és fer 45 còpies que les destinarem 

als mecenes, actors i festivals. 

Despeses: 

 CDs verges (x45) = preu unitari = 0,30€. Preu total= 13,50€ 

 Impressió portades color amb paper de qualitat = 20€ 

 45 Galetes impreses = 25€ 

10.02 Publicitat 

 Despeses per elaborar materials promocionals: CDs, pòsters... 

 

10.02.01 pòsters 

 Es farà un total de cinquanta pòsters destinats als nostres mecenes i a la promoció del 

curtmetratge. El cost total serà de 40€. 

 

 

10.02.02 Tràiler (laboratori, copies, difusió)  

 Són les Despeses d’elaboració del tràiler promocional de la pel·lícula. 

Per l’elaboració del tràiler promocional es contractarà a un treballador freelance  amb un 

cost de 396€. 

 

10.02.03 Making off 

 Per fer el making off contractarem a un treballador freelance. El preu total (per la 

gravació i muntatge del vídeo) serà de 771,23€.  

 

3.5.3 El pla de finançament 

 Una vegada establerts els costos de producció i el pressupost del curtmetratge, hem 

d’estudiar com es finançarà, és a dir, conèixer quins són els recursos que ens permetran 

cobrir el cost. S’establirà, doncs, el pla de finançament, document en el que es reflectiran 

totes les fonts necessàries per afrontar el cost de producció: drets d’antena, capital propi, 

ajuda del ICAA, subvencions, patrocini etc. i l’import de cada una d’elles. 

 A més, el pla de finançament és un document exigit en les convocatòries de 

subvencions, ja que permet veure la solidesa del projecte. 
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Crowfunding  6.000,00 €  

Capital Propi  1.500,00 €  

Ajuda del ICAA  10.500,00 €  

Subvencions  18.000,00 €  

Product placement  2.500,00 €  

Patrocinis  3.100,00 €  

Premis festivals  5.000,00 €  

   46.600,00 €  

 

 Tal com explica Concepción Calvo al llibre Cómo producir un cortometraje 

(CALVO, 2010;39) , per aconseguir ajudes econòmiques de l’ICAA s’haurà d’elaborar un 

dossier amb les següent informació: 

 

 Guió literari dividit en seqüències 

 Certificat del Registre de la Propietat Intel·lectual on corrobori que es posseeix els 

drets del guió. 

 Pla de rodatge 

 Pressupost amb el model oficial de l’ICAA 

 Pla de finançament 

 Currículum Vitae del director i del guionista 

 Historial de la productora 

 Declaració on es corrobori que el curtmetratge reuneix elements tècnics i artístics 

necessaris per ser considerat de nacionalitat espanyola. 

 Fixa tècnica i artística 

 Declaració on es corrobori que la productora és independent i que no està vinculada 

a cap operadora de televisió. 

 

3.5.4 Elaboració del pressupost real 

 Tot seguit es detalla el resum i el pressupost real més a l’abast de les nostres 

possibilitats i recursos: 
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RESUM EUROS % 

CAP. 01- GUIÓ I MÚSICA 0,00 € 0% 

CAP. 02- PERSONAL ARTÍSTIC 
0,00 € 0% 

CAP. 03- EQUIP TÈCNICO 
175,00 € 6% 

CAP. 04- ESCENOGRAFIA 436,38 € 16% 

CAP. 05- ESTUDI RODATGE / SO I PRODUCCIÓ 
40,00 € 1% 

CAP. 06- MAQUINARIA, RODATGE O TRANSPORT 
729,97 € 26% 

CAP. 07- VIATGES I DIETES  
675,00 € 24% 

CAP. 08- ASSEGURANÇA I  IMPOSTOS 
507,12 € 18% 

CAP. 09. DESPESES GENERALS 150,00 € 5% 

CAP. 10- DESPESES EXPLOTACIÓ COMERÇ I 

FINANÇAMENT INFORME AUDITORIA 
98,50 € 4% 

TOTAL 2.811,97 €   

 

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

  01. 01. GUIÓ 

01.01.01 Guió F 1              -   €  0 € 

  01. 02.MÚSICA 

01. 02. 01 Drets d'autor cançons F     100 € 

01. 02. 02 Compositor música de fons F               -   €  0 € 

  TOTAL CAPÍTOL 1 -   € 

  
 

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

  02. 01 PROTAGONISTES 

02.01.01 Montse Gracia F               -   €  0,00 € 

02.01.02 Itziar Garcia F               -   €  0,00 € 

  02. 02 PRINCIPALS 

02. 02. 01 Ricardo Berbeito F               -   €  0,00 € 

02. 02. 02 Antonio Gándara F               -   €  0,00 € 

  02. 03. SECUNDARIS 

02. 03. 01 Marcel Blanch S               -   €  0,00 € 

02. 03. 02 Biel Heredero S               -   €  0,00 € 

CAPÍTOL 1- GUIÓ I MÚSICA 

CAPÍTOL 2- PERSONAL ARTÍSTIC 
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02. 03. 03 Didi Roig S               -   €  0,00 € 

02. 03. 04 Àngels López S               -   €  0,00 € 

  02.04 FIGURACIÓ 

02.04.01 Figuració   35             -   €  0 € 

  TOTAL CAPÍTOL 2 -   € 

 
 

 

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 
03.01 DIRECCIÓ 

03.01.01 Director F   -   € 0,00 € 

03.01.02 Primer ajudant de direcció M 1 -   € 0,00 € 

03.01.03 Secretari de rodatge (Script) S 1 -   € 0,00 € 

  03.02 PRODUCCIÓ 

03. 02. 01 Director de producció F   -   € 0,00 € 

03. 02. 02 Ajudant de producció S 1 -   € 0,00 € 

  03.03 FOTOGRAFIA 

03.03.01 Director de fotografia M 1,5 -   € 0,00 € 

03.03.02 Operador de càmera S 1 -   € 0,00 € 

03.03.03 Foquista S 1 -   € 0,00 € 

  03. 04 ART 

03. 04. 01 Direcció d'art M 1 -   € 0,00 € 

  03. 06.MAQUILLATGE 

03. 06. 01 Maquillador D 7 25,00 € 175,00 € 

  03. 08. SO 

03. 09. 01 Cap de so S 1 -   € 0,00 € 

03. 09. 02 Ajudant S 1 -   € 0,00 € 

  03.10. MUNTATGE 

03. 10. 01 Muntador D 3 -   € 0,00 € 

03. 10. 02 Muntador so digital D 3 -   € 0,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 3 175,00 € 

 

  

    
  

 

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 
04.01. DECORATS I ESCENARIS 

04.01.01 Construcció i muntatge de decorats  

  Pancartes i panells EAK Phones F 5 5€ 25,00 € 

  Caixa EAK Phones F 1 50 € 50,00 € 

04.01.02 Lloguer interiors 

  Sala de festa D 1 75€ 75,00 € 

CAPÍTOL 3- PERSONAL TÈCNIC 

CAPÍTOL 4- ESCENOGRAFIA 
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  Pis Barcelona D 6 50€ 150,00 € 

  04.02. AMBIENTACIÓ 

04.02.01 Atrezzo llogat 

  Ràdio despertador anys 1970 D 1 10 € 10,00 € 

  Ràdio despertador anys 2000 D 1 10 € 10,00 € 

  Telèfon mòbil antic D 1 12 € 12,00 € 

  Telèfon mòbil actual D 1 10 € 10,00 € 

04.02.02 Compra atrezzo 

  Compra atrezzo F   15 € 15,00 € 

04.02.03 Menjar en escena 

  Llaunes de cervesa F 4 0,42 € 1,68 € 

  Truita de patates F 1 2,50 € 2,50 € 

  Bossa fruit secs F 2 1,20 € 2,40 € 

  Ampolla de vi F 1 7,25 € 7,25 € 

  Ampolla de cava F 1 5,00 € 5,00 € 

  Safata canapés F 1 3,90 € 3,90 € 

  Café F 1 3,83 € 3,83 € 

  Capsa de galetes F 1 3,30 € 3,30 € 

  04.03. VESTUARI 

04.03.01 Compra vestuari F 1 0,00 € 0,00 € 

04.03.02 Compra sabates F   0,00 € 0,00 € 

04.03.03 Compra complements 

  Joies i bijuteria F   0,00 € 0,00 € 

  Altres complements F   0,00 € 0,00 € 

  04.04. VARIS 

04.04.01 Material maquillatge 

  Llapis ull negre F 1 9,90 € 9,90 € 

  Pintallavis F 2 5,90 € 11,80 € 

  Rimmel negre F 1 0,00 € 0,00 € 

  Polvos F 2 9,96 € 19,92 € 

  Coloret F 1 0,00 € 0,00 € 

  Corrector F 1 7,90 € 7,90 € 

  Pack ombra d'ulls F 1 0,00 € 0,00 € 

04.04.02 Material perruqueria 

  Laca TRESemmé F 1 0,00 € 0,00 € 

  Raspalls i pintes F 1 0,00 € 0,00 € 

  Accessoris (clips, gomes…) F 1 0,00 € 0,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 4 436,38 € 

 

  

    
  

 

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 
05.01.  MUNTATGE I SONORITZACIÓ 

05.02.01 Sala de muntatge (Avid) dia 11 0,00 € 0,00 € 

05.02.02 Sala de gravació veu en off dia 1 0,00 € 0,00 € 

CAPÍTOL 5- ESTUDIS DE RODATGE/ 

SONORITZACIÓ 
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05.02.03 Sala gravació música dia 3 0,00 € 0,00 € 

 
05.02. VARIS PRODUCCIÓ 

05.03.01 Copies del guió i fotocopies F 200 0,05 € 10,00 € 

05.03.04 Parking en dates de rodatge     30,00 € 30,00 € 

05.03.06 Lloguer camerinos exteriors D 1 0,00 € 0,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 5 40,00 € 

 

  

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 
06.01.  LLOGUER MAQUINARIA I ELEMENTS RODATGE 

06.01.01 Càmera principal D 6 43,33 € 260,00 € 

06.01.02 Càmera making off i càsting D 6 0,00 € 0,00 € 

06.01.03 
Objectius escencials i 

complementaris 
D 6 14,58 € 87,50 € 

06.01.04 Accessoris D 6 0,00 € 0,00 € 

06.01.05 Slider D 6 14,58 € 87,50 € 

06.01.06 Lloguer material il·luminació D 6 15,52 € 93,12 € 

06.01.09 Equip so D 6 24,23 € 145,35 € 

06.01.10 Piles so F     6,50 € 

 
06.02. TRANSPORTS 

06. 02. 02 Lloguer furgoneta  D 12 0,00 € 0,00 € 

06. 02. 09 Gasolina i peatges F     50,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 6 729,97 € 

     
  

 

  

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 
07. 01 LOCALITZACIONS 

07. 01. 01 
Depeses en recerca de 

localitzacions 
F     75,00 € 

 
07. 02 DIETES 

07. 03. 01 Dietes equip F     600,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 7 675,00 € 

 

  

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

08.01.01 08. 01. ASSEGURANCES 

08.01.02 
Assegurança de material del 

rodatge 
F     140,60 € 

08.01.03 
Assegurança de responabilitat 

civil 
F     140,60 € 

08.01.04 Assegurança d'accidents F     112,48 € 

08.01.05 
Assegurança d'interrupció del 

rodatge 
F     281,20 € 

  TOTAL CAPÍTOL 8 507,12 € 

     
  

CAPÍTOL 6- MAQUINARIA DE RODATGE 

CAPÍTOL 7- VIATGES I DIETES 

CAPÍTOL 8- ASSEGURANCES I IMPOSTOS 
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3.5.5 Pla de finançament real 

 Per a poder afrontar totes aquestes despeses realitzarem un crowdfunding amb 

l’objectiu d’arribar a la xifra de 2500€. A més d’aquesta eina, els tres membres del grup 

aportaran un total de 500€. Per altra banda, sol·licitarem les ajudes que ofereix l’ICAA i 

diverses subvencions. A aquestes ajudes, s’ha d’indicar que utilitzarem el product 

placement, ja que al curtmetratge apareixeran marques com Estrella Damm o Panrico. No 

oblidem també que pretenem obtenir alguns ingresos relatius a premis per guanyar festivals, 

ja que inscriurem el curt en aquells en el que millor encaixi la temática. 

Crowfunding                2.500,00 €  

Capital Propi                   500,00 €  

Ajuda del ICAA                1.000,00 €  

Subvencions                1.000,00 €  

Product placement                   800,00 €  

Patrocinis                           -   €  

Premis festivals                   600,00 €  

      6.400,00 €  

 

  

 
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 
09.01. GENERALS 

09. 01. 08 Gestoria S. Socials F       

09. 01. 09 Imprevistos F     150,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 9 150,00 € 

 

  

    
  

  
Tipus 

Unitat 

Nº 

Unitats 
Preu Unitat Total Euros 

 
12.01. PUBLICITAT 

12.01.01 Còpies CDs F 45 1,30 € 58,50 € 

12.01.02 Cartells, flyers… F 50 0,80 € 40,00 € 

12.01.03 Teaser F     0,00 € 

12.01.04 Making off F     0,00 € 

  TOTAL CAPÍTOL 10 98,50 € 

  TOTAL DESPESES 2.811,97 € 

CAPÍTOL 9 - DESPESES GENERALS 

CAPÍTOL 10 - DESPESES d'explotació 
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IV.  QUART BLOC: VALORACIÓ DEL PRODUCTE 

4.1. Conclusions 

 La realització d’un curtmetratge és un procés molt laboriós que no només requereix 

d’un grup de persones amb ganes de treballar en equip sinó que, a més, conté una part molt 

vocacional. És evident que el panorama actual econòmic i la gran competència que hi ha, no 

ens posa les coses fàcils, -aquesta professió mai ha estat fàcil- i, segurament ara, encara ho 

és menys. És per això que, ara més que mai, si un equip d’estudiants com nosaltres 

plantegem realitzar un curtmetratge d’aquestes dimensions, no ho fem amb cap ànim 

lucratiu sinó per dur a terme tot el que hem après durant 4 anys de carrera universitària i, 

sobretot, per una passió compartida cap al món del cinema. Evidentment, no hi ha millor 

escenari per això que realitzant un treball de fi de grau on poder-ho plasmar. 

 Segurament aquesta passió, que ens ha acompanyat durant tot el procés d’aquest 

treball, ha estat el que més ens ha animat a realitzar una bona feina, a deixar volar la nostra 

imaginació i a aspirar al millor resultat, sense importar-nos el que pugui costar dur a terme 

La última carta.  

 Som plenament conscients que hem creat un projecte molt ambiciós i que posseeix 

unes característiques que requereixen una forta inversió econòmica per dur a terme. El fet 

d’anar de la mà de la nostra protagonista –en forma de flashback- per les diferents èpoques 

que ha viscut, es transforma en una adversitat a causa dels diners que requereix. És per això 

que, tot i ser conscients d’aquestes dificultats, hem volgut tirar endavant aquesta idea i per 

tal de solucionar aquesta adversitat hem plantejat diverses solucions possibles. Aquestes 

solucions poden ser tècniques com ara utilitzar una plataforma de micromecenatge per a què 

la gent aporti, si així ho desitja, una quantitat petita de diners o bé el conegut product 

placement.  Per tant, podem afirmar que hem procurat gaudir de tot el procés i aprendre dels 

coneixements de cadascun.  

 És en aquest tipus de treballs en els quals més hem après, treballs en grup en els que 

cadascú pot compartir les seves inquietuds, les seves idees, els seus coneixements i, sense 

cap mena de dubte, el treball de fi de grau ha esdevingut la culminació d’un aprenentatge 

més aviat teòric però l’inici d’un procés més pràctic i professional. Així com tots tres 

compartíem una base teòrica (l’obtinguda gràcies al Grau en Comunicació Audiovisual), 
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resulta obvi que cadascú té els seus propis interessos, les seves idees personals, les seves 

experiències, etc. La base teòrica sumada al bagatge cultural de cadascun de nosaltres i 

l’ajuda del nostre tutor ha donat lloc a aquest treball, al projecte que és La última carta. 

 D’aquesta manera, el treball en equip ha estat clau per a realitzar aquest treball, no 

hem volgut mai dividir-nos un treball per després ajuntar-lo i encaixar unes peces que no 

sempre poden quadrar, sinó compartir el procés de cadascú, les idees individuals que 

esdevenen una col·lectiva sempre han resultat més completes, més profitoses.  

 Des de l’inici, aquest ha estat un projecte força complexa. Per una banda, una idea 

basada en els conflictes interns i no externs d’un personatge, ja conté una complexitat 

evident, però si a més, hi afegim el fet que aquest personatge té 68 anys (40 anys més dels 

que tenim nosaltres), la dificultat augmenta. No ens ha resultat fàcil posar-nos a la pell d’un 

personatge així. El text ha requerit no només d’una gran sensibilitat sinó també, d’una 

mirada prudent. Els referents cinematogràfics, les nostres experiències personals i les 

experiències de persones properes, ens han ajudat molt en aquest aspecte i no podem negar 

que hi ha molt de nosaltres en cadascun dels personatges que hem creat.  

 La creació d’aquest projecte, doncs, ens ha servit per adonar-nos del gran treball que 

comporta crear una obra audiovisual -en el nostre cas un curtmetratge- i dels problemes i 

dificultats a les quals ens enfrontarem un cop sortim al món professional. És per això que 

hem decidit enfocar aquest projecte d’una manera completament professional, és a dir, 

comptant totes les despeses reals que tindríem, sense estar sota l’ala de la universitat. Des 

del lloguer de material tècnic fins a la contractació d’un muntador. Encara que el resultat 

dels números desanimin, creiem completament en les nostres capacitats com a equip. 

Especialment tenim plena confiança en el treball que hem realitzat que, sense cap mena de 

dubte ha complert les nostres expectatives i el nostre desig inicial al començar el projecte: 

deixar un curtmetratge completament llest per a començar a rodar l’endemà.  

 

4.2. Línies de futur 

 La última carta ha esdevingut l’inici d’un projecte molt ambiciós que només ha fet 

que començar.  Si bé el panorama audiovisual no es troba en el seu millor moment, nosaltres 

aspirem a seguir creant històries, començant per la realització d’aquest curtmetratge. Ara 

que ho tenim tot enllestit: tenim un guió literari, un guió tècnic, un càsting, unes 
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localitzacions, un pla de rodatge, un pressupost, etc. El primer pas serà dur a terme la seva 

producció, començant pel rodatge que ja tenim planificat i acabant amb la seva post-

producció i difusió.  

 Aquest és un projecte sense ànim de lucre, i ho seguirà sent fins al seu final. El nostre 

interès no es basa tant en el prestigi sinó en la creativitat, en el millor final per La última 

carta, en ampliar el nostre petit equip amb persones que es bolquin tant amb aquest projecte 

com ho hem fet nosaltres, donant la possibilitat d’aportar el millor de cadascú en un projecte 

comú. 

 Considerem imprescindible un cinema que explori la sensibilitat humana, els 

conflictes interns que tots patim, i volem seguir creant histories com aquestes. A més, 

creiem que els personatges femenins tenen molt a oferir i no són prou explotats o, no ho són 

de la manera que molts esperem. Cal fer aquest tipus de cinema i cal parlar de la dona en un 

àmbit on els protagonistes sempre són homes i, sovint, el paper de la dona queda reduït a un 

complement més. 

 Ara que hem après el que significa tot el procés de pre-producció d’un curtmetratge, 

estem convençuts que podrem seguir endavant, no només amb La última carta sinó en molts 

altres projectes, per anar trobant el nostre lloc dins el món de l’audiovisual. Gràcies a la 

carrera universitària hem conegut gent que comparteix les nostres mateixes inquietuds i 

interessos, gràcies a aquests contactes, ens serà més fàcil formar equips i participar en 

diversos projectes. 

 En definitiva, estem orgullosos de la nostra feina i molt agraïts per l’aprenentatge 

obtingut. Esperem no perdre aquestes ganes i aquesta il·lusió, ja que el panorama 

cinematogràfic espanyol no és molt esperançador.  
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Annex 1: Storyboard































































 

Annex 2: Llistat de productes audiovisuals referenciats 
 

 Another year (Mike Leigh, 2010) 

 A shock to the system (Jan Egleson, 1990) 

 Betsy’s Wedding (Alan Alda, 1990) 

 Blue valentine (Derek Cianfrance, 2010) 

 Brief Encounter (David Lean, 1945) 

 Cuéntame cómo pasó ( Miguel Ángel Bernardeau, 2001-2015) (Sèrie de TVE) 

 Eternal sunshine of the spotless mind ( Michel Gondry, 2004) 

 Fargo (Joel Coen, 1996) 

 Four weddings and a funeral (Mike Newell, 1994) 

 Gone with the wind (Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, 1939) 

 Honeymoon in vegas (Andrew Bergman, 1998) 

 Hot Water (Harold Lloyd, 1924) 

 Irrebérsible (Gaspar Noé, 2002) 

 Irreconciliables Differences (Charles Syer, 1984) 

 Laura (Otto Preminger, 1944) 

 Letter from an unknown woman (Max Ophüls, 1948) 

 Le week-end (Roger Michell, 2013) 

 Mabel’s married life (Charles Chaplin, 1914) 

 Madame de… (Max Ophüls, 1953) 

 Man, Woman, Marriage ( Allen Holubar, 1921) 

 Marriage ( Roy William Neill, 1927) 

 Marriage by Contract ( James Flood, 1928) 

 Marriage in Transit (Roy William Neill, 1925) 



 

 Marriage Morals ( William Nigh, 1923) 

 Married in Hollywood ( Marcel Silver, 1929) 

 Married people ( Hugo Ballin,1922) 

 Marry Me ( James Cruze ,1925) 

 Marry the Poor girl ( Lloyd Ingraham, 1928) 

 Memento (Nolan, 2000) 

 My best friend’s wedding (P.J. Hogan, 1997) 

 Perfect murder (Andrew Davis, 1998) 

 Rashômon (Akira Kurosawa, 1950) 

 Reversal of fortune (Barbet Schroeder, 1990) 

 Revolutionary road (Sam Mendes, 2008) 

 Rich and Strange (Alfred Hitchcock, 1932) 

 Runaway Bride (Garry Marshall, 1999) 

 Ruthless People (Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker, 1986) 

 Saraband (Ingmar Bergman, 2003) 

 Scener ur ett äktenskap (Ingmar Bergman, 1973) 

 She’s having a baby (John Hughes, 1988) 

 So I married an axe murried (Thomas Schlamme, 1993) 

 Sunrise: A Song of Two Humans (F.W. Murnau, 1929) 

 Temps de silenci (2001-2002) (Sèrie de TV3) 

 The bridges of Madison County (Clint Eastwood, 1995) 

 The Good earth (Sidney Franklin, 1937) 

 The Marriage of William Ashe ( Edward Sloman, 1921) 

 The Marriage Maker ( William C. de Mille, 1921) 

 The four seasons (Alan Alda, 1981) 



 

 Two for the road (Stanley Donen, 1967) 

 Una hora y media de retraso (Rafael Calatayud, 2012) 

 When a man loves a woman (Luis Mandoki, 1994) 

 Who is afraid of Virginia Woolf? (Mike Nichols, 1966) 

 

 

 



 

Annex 3: Llistat de les imatges 

 
 Imatge 1: Escena de la pel·lícula Mabel’s married life. Imatge extreta de la pàgina 

https://silentlocations.wordpress.com/2014/08/12/charlie-chaplins-echo-

parkhome100yearslater . [Data de consulta: 13/12/2014] 

 

 Imatge 2: Escena de la pel·lícula Gone With the Wind. Imatge extreta de la pàgina 

www.lasmejorespeliculasdelcine.comhttp://www.lasmejorespeliculasdelcine.com. 

[Data de consulta: 13/12/2014] 

 

 Imatge 3: Escena de la pel·lícula Two for the road. Imatge extreta de la pàgina 

www.nitehawcinema.comhttp://www.nitehawcinema.com. [Data de consulta: 

13/12/2014] 

 

 Imatge 4: Escena de la pel·lícula When a Man Loves a Woman. Imatge extreta de la 

pàgina www.sensacine.comhttp://www.sensacine.com. [Data de consulta: 

13/12/2014] 

 

 Imatge 5: Escena de la pel·lícula Blue Valentine. Imatge extreta de la pàgina 

www.cinemastric.comhttp://www.cinemastric.com. [Data de consulta: 13/12/2014] 

 

 Imatge 6: Cartell de la pel·lícula Madame de… Imatge extreta de la pàgina  

http://www.cinemotions.com/data/films/0114/80/1/affiche-Madame-de-1953-

2.jpghttp://www.cinemotions.com/data/films/0114/80/1/affiche-Madame-de-1953-

2.jpg. [Data de consulta: 01/02/2015] 

 

 Imatge 7: Cartell de la pel·lícula Who’s afraid of Virgina Woolf? Imatge extreta de 

la pàgina http://www.dvdsreleasedates.com/covers/whos-afraid-of-virginia-woolf-

dvd-cover-77.jpghttp://www.dvdsreleasedates.com/covers/whos-afraid-of-virginia-

woolf-dvd-cover-77.jpg. [Data de consulta: 05/11/2014] 
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 Imatge 8: Cartell de la pel·lícula Secretos de un matrimonio. Imatge extreta de la 

pàgina http://cine.coveralia.com/caratulas/Secretos-De-Un-Matrimonio-Interior-

Frontal.phphttp://cine.coveralia.com/caratulas/Secretos-De-Un-Matrimonio-Interior-

Frontal.php. [Data de consulta: 01/12/2014] 

 

 Imatge 9: Cartell de la pel·lícula The Bridges of Madison County. Imatge extreta de 

la pàgina http://cps 

static.rovicorp.com/3/JPG_400/MI0001/517/MI0001517692.jpg?partner=allrovi.com

http://cpsstatic.rovicorp.com/3/JPG_400/MI0001/517/MI0001517692.jpg?partner=al

lrovi.com. [Data de consulta: 25/11/2014] 

 

 Imatge 10: Cartell de la pel·lícula Saraband. Imatge extreta de la pàgina  

http://pics.filmaffinity.com/Saraband_TV153281331large.jpghttp://pics.filmaffinity.com/

Saraband_TV-153281331-large.jpg. [Data de consulta: 15/01/2015] 

 

 Imatge 11: Cartell de la pel·lícula Revolutionary Road. Imatge extreta de la 

pàgina.http://pics.filmaffinity.com/Revolutionary_Road287392959large.jpghttp://pic

s.filmaffinity.com/Revolutionary_Road-287392959-large.jpg. [Data de consulta: 

30/12/2014] 

 

 Imatge 12: Cartell de la pel·lícula Another Year. Imatge extreta de la pàgina 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/94/Another_year_poster.jpghttp://upload

.wikimedia.org/wikipedia/en/9/94/Another_year_poster.jpg. [Data de consulta: 

20/12/2014] 

 

 Imatge 13: Cartell de la obra Una hora i mitja tard. Imatge extreta de la pàgina 

http://teatregaudibarcelona.com/wpcontent/uploads/01_1_HORA_MITJA_TARD.jp

ghttp://teatregaudibarcelona.com/wpcontent/uploads/01_1_HORA_MITJA_TARD.j

pg. [Data de consulta: 20/12/2014] 

 

 Imatge 14: Cartell de la pel·lícula Le Week-end. Imatge extreta de la pàgina 

http://screengeeksuk.com/wp-content/uploads/2014/02/81gyeqEzg-L._SL1500_-
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721x1024.jpghttp://screengeeksuk.com/wpcontent/uploads/2014/02/81gyeqEzg-

L._SL1500_-721x1024.jpg. [Data de consulta: 20/12/2014] 

 

 Imatge 15: Cartell de la pel·lícula Laura. Imatge extreta de la pàgina 

http://ia.mediaimdb.com/images/M/MV5BMTU5MjQwMzk1NF5BMl5BanBnXkFt

ZTcwOTA5NDgyMw@@._V1_SX214_AL_.jpghttp://ia.media-

imdb.com/images/M/MV5BMTU5MjQwMzk1NF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTA5N

DgyMw@@._V1_SX214_AL_.jpg. [Data de consulta: 02/01/2015] 

 

 Imatge 16: Cartell de la pel·lícula Brief encounter. Imatge extreta de la pàgina 

http://ia.mediaimdb.com/images/M/MV5BMjI1Nzg0NDYyMV5BMl5BanBnXkFtZ

TcwNTY3NzE3OQ@@._V1_SX214_AL_.jpghttp://ia.media-

imdb.com/images/M/MV5BMjI1Nzg0NDYyMV5BMl5BanBnXkFtZTcwNTY3NzE

3OQ@@._V1_SX214_AL_.jpg. [Data de consulta: 29/11/2014] 

 

 Imatge 17: Cartell de  la  pel·lícula  Letter  from  an  unknown  woman.   Imatge 

extreta de la pàgina 

http://www.monsieur.louisjourdan.net/2ab446b0.jpghttp://www.monsieur.louisjourd

an.net/2ab446b0.jpg. [Data de consulta: 29/11/2014] 

 

 Imatge 18: Cartell de la pel·lícula Rashomon. Imatge extreta de la pàgina 

http://pics.filmaffinity.com/Rashomon166287858large.jpghttp://pics.filmaffinity.com/Ras

homon-166287858-large.jpg. [Data de consulta: 17/01/2015] 

 

 Imatge 19: Cartell de la pel·lícula Two for the road. Imatge extreta de la pàgina 

http://i2.listal.com/image/140596/936full-two-for-the-road-

poster.jpghttp://i2.listal.com/image/140596/936full-two-for-the-road-poster.jpg. 

[Data de consulta: 01/12/2014] 

 

 Imatge 20: Cartell de la pel·lícula Memento. Imatge extreta de la pàgina 

http://pics.filmaffinity.com/Memento230609861large.jpghttp://pics.filmaffinity.com/Me

mento-230609861-large.jpg. [Data de consulta: 10/01/2015] 
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 Imatge 21: Cartell de la pel·lícula Irreversible. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.emovieposter.com/images/moviestars/AA130618/italian_1p_irreversible

_dupe2_CG00312_L.jpghttp://www.emovieposter.com/images/moviestars/AA13061

8/italian_1p_irreversible_dupe2_CG00312_L.jpg. [Data de consulta: 19/01/2015] 

 

 Imatge 22: Cartell de la pel·lícula Olvídate de mí. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.gstatic.com/tv/thumb/movieposters/33409/p33409_p_v7_aa.jpghttp://ww

w.gstatic.com/tv/thumb/movieposters/33409/p33409_p_v7_aa.jpg. [Data de 

consulta: 27/12/2014] 

 

 Imatge 23: Cartell de la pel·lícula Blue Valentine. Imatge extreta de la pàgina 

http://pics.filmaffinity.com/Blue_valentine-166774693-large.jpg. [Data de consulta: 

23/12/2014] 

 

 Imatge 24: Convocatòria Càsting. Imatge d’elaboració pròpia realitzada amb 

Photoshop. [Data de consulta: 21/12/2014] 

 

 Imatge 25: Càsting. Captura de pantalla de la pàgina http://es.yatecasting.com/. 

[Data de consulta: 2312/2014] 

 

 Imatge 26: Montse Gracia (Diana). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató de 

la UAB.  

 

 Imatge 27: Ricardo Barbeito (Miguel). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató 

de la UAB 

 

 Imatge 28: Itziar Garcia (Diana). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató de la 

UAB 

 

 Imatge 29: Antonio Gándara (Miguel). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató 

de la UAB 
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 Imatge 30: Biel Heredero (Home 1). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató 

de la UAB 

 

 Imatge 31: Marcel Franch (Home 2). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató 

de la UAB 

 

 Imatge 32: Didi Roig (Dona 1). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató de la 

UAB 

 

 Imatge 33: Ramon Carceller (Pablo). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al plató 

de la UAB 

 

 Imatge 34: Dormitori (pis 1). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al pis situat a: 

Carrer de Sant Gervasi, 6, 3-4 (08022) Barcelona 

 

 Imatge 35: Dormitori (pis 1). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al pis situat a: 

Carrer de Sant Gervasi, 6, 3-4 (08022) Barcelona 

 

 Imatge 36: Bany (pis 1). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al pis situat a: Carrer 

de Sant Gervasi, 6, 3-4 (08022) Barcelona 

 

 Imatge 37: Estudi (pis 2). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al pis situat a: 

Carrer diputació, 465, 4-2 (08013) Barcelona 

 

 Imatge 38: Cuina (pis 1). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al pis situat a: Carrer 

diputació, 465, 4-2 (08013) Barcelona 

 

 Imatge 39: Saló (pis 2). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al pis situat a: Carrer 

diputació, 465, 4-2 (08013) Barcelona 

 

 Imatge 40: Saló (pis 2). Imatge d’elaboració pròpia realitzada al pis situat a: Carrer 

diputació, 465, 4-2 (08013) Barcelona 

 



 

 Imatge 41: Prat i petit llac (Collserola). Imatge extreta de la pàgina 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/parc-

collserolahttp://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/parc-collserola [Data 

de consulta: 05/03/2015] 

 

 Imatge 42: Prat i petit llac (Collserola). Imatge extreta de la pàgina 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/parccollserolahttp://www.bcncatf

ilmcommission.com/ca/location/parc-collserola [Data de consulta: 05/03/2015] 

 

 Imatge 43: Sala festa d’empresa. Imatge extreta de la pàgina 

http://ziczacnewbcn.com/inicio.html#instalacioneshttp://ziczacnewbcn.com/inicio.ht

ml - instalaciones [Data de consulta: 05/03/2015] 

 

 Imatge 44: Sala festa d’empresa. Imatge extreta de la pàgina 

http://ziczacnewbcn.com/inicio.html#instalacioneshttp://ziczacnewbcn.com/inicio.ht

ml - instalaciones [Data de consulta: 05/03/2015] 

 

 Imatge 45: Carrer Xuclà. Imatge extreta de l’aplicació Google Maps, corresponent al 

Carrer d’en Xuclà. (08001) Barcelona [Data de consulta: 05/03/2015] 

 

 Imatge 46: Passeig de Gràcia. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.bcncatfilmcommission.com/sites/default/files/styles/fancybox/public/loc

ations/11286070303_7b6ebc0ca5_o.jpg?itok=UosfGEz_http://www.bcncatfilmcom

mission.com/sites/default/files/styles/fancybox/public/locations/11286070303_7b6eb

c0ca5_o.jpg?itok=UosfGEz_ [Data de consulta: 05/03/2015] 

 

 Imatge 47: Bar Lobo (pizzeria). Imatge extreta de la pàgina 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/grupo-tragaluz-

barlobohttp://www.bcncatfilmcommission.com/ca/location/grupo-tragaluz-bar-lobo 

[Data de consulta: 05/03/2015] 

 

 Imatge 48: Curtmetratge Sony A7s. Captura de pantalla del curtmetratge Together, 

A Sony A7S Short https://vimeo.com/108072754 [Data de consulta: 01/04/2015] 
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 Imatge 49: Sony A7s. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.sony.es/electronics/camaras-lentes-intercambiables/ilce-7s [Data de consulta: 

01/04/2015] 

 

 Imatge 50: Trípode. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.bhphotovideo.com/c/product/944774REG/manfrotto_mvh500ah_pro_fluid_head

.html [Data de consulta: 11/04/2015] 

 

 Imatge 51: Panasonic. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.digitalimaging.com.ar/filmadora-panasonic-mdh2-h2-agac8-anos-de-garantia-

444xJM [Data de consulta: 11/04/2015] 

 

 Imatge 52: Llums Kino. Imatge extreta de la pàgina 

http://edmonton.ca.craigslist.ca/pho/4979845990.html  [Data de consulta: 11/04/2015] 

 

 Imatge 53: Slider Konova. Imatge extreta de la pàgina 

http://konovaphoto.com/slider.html [Data de consulta: 11/04/2015] 

 

 Imatge 54: Perxa. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.rode.com/accessories/boompole    [Data de consulta: 11/04/2015]   

          

 Imatge 55: Gravadora. Imatge extreta de la pàgina http://tascam.com/product/dr-05/ 

[Data de consulta: 11/04/2015] 

 

 Imatge 56: Antiquari. Imatge extreta de la pàgina 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/trucos-de-interior/2014/05/10/aires-vintage-en-

barcelona.html  [Data de consulta: 11/04/2015 

 

 Imatge 57: Cuéntame cómo pasó, capítol 154: Españoles, Franco ha muerto.  

Captura de pantalla del capítol http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-

paso/cuentame-como-paso-t9-capitulo-154/1002350/ [Data de consulta: 21/04/2015] 

 

http://www.sony.es/electronics/camaras-lentes-intercambiables/ilce-7s
http://www.bhphotovideo.com/c/product/944774-REG/manfrotto_mvh500ah_pro_fluid_head.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/944774-REG/manfrotto_mvh500ah_pro_fluid_head.html
http://www.digitalimaging.com.ar/filmadora-panasonic-mdh2-h2-agac8-anos-de-garantia-444xJM
http://www.digitalimaging.com.ar/filmadora-panasonic-mdh2-h2-agac8-anos-de-garantia-444xJM
http://edmonton.ca.craigslist.ca/pho/4979845990.html
http://konovaphoto.com/slider.html
http://www.rode.com/accessories/boompole
http://tascam.com/product/dr-05/
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/trucos-de-interior/2014/05/10/aires-vintage-en-barcelona.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/trucos-de-interior/2014/05/10/aires-vintage-en-barcelona.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t9-capitulo-154/1002350/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cuentame-como-paso/cuentame-como-paso-t9-capitulo-154/1002350/


 

 Imatge 58: Temps de silenci, capítol 26: Represa. Captura de pantalla del capítol. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/temps-de-silenci/cap-26-represa/video/2799090/  [Data de 

consulta: 21/04/2015] 

 

 Imatge 59: Vestuari dona Mango. Muntatge d’imatges extretes de la pàgina 

http://shop.mango.com/ES-ca/dona [Data de consulta: 15/04/2015] 

 

 Imatge 60: Vestuari home Mango. Muntatge d’imatges extretes de la pàgina 

http://shop.mango.com/ES-ca/home  [Data de consulta: 15/04/2015] 

 

 Imatge 61: Emmanuel Lubezki, The Tree of Life (Terrence Malick, 2011). Imatge extreta de 

la pàgina http://photosarts.blogspot.com.es/2011/05/tree-of-life-wallpaper-movie-hd.html 

[Data de consulta: 25/12/2014] 

 

 Imatge 62: Roger Deakins, Revolutionary Road (Sam Mendes, 2008). Imatge extreta 

de la pàgina http://obviousmag.org/cinema_pensante/2015/04/-revolutionary-road-o-

caminho-sem-volta-daqueles-que-ousam-sonhar.html [Data de consulta: 24/03/2015] 

 

 Imatge 63: Roger Deakins, Doubt (John Patrick Shanley, 2008). Imatge extreta de la 

pàgina http://galleryhip.com/roger-deakins-lighting.html  [Data de consulta: 24/03/2015] 

 

 Imatge 64: Registre de producció 1. Captura de pantalla de la pàgina 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/formularis/production-registration [Data de 

consulta: 01/05/2015] 

 

 Imatge 65: Registre de producció 2. Captura de pantalla de la pàgina 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/formularis/production-registration [Data de 

consulta: 01/05/2015] 

 

 Imatge 66: Registre de producció 3. Captura de pantalla de la pàgina 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/formularis/production-registration [Data de 

consulta: 01/05/2015] 
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 Imatge 67: Logotip Mango. Imatge extreta de la pàgina: 

http://www.economiadigital.es/cat/img2/2011/05/mango_nuevo_logo_500x134.jpg [Data 

de consulta: 24/03/2015] 

 

 Imatge 68: Logotip Munich. Imatge extreta de la pàgina: 

http://www.larocavillage.com/res/assets/images/brands/logo/munich-logo-300x200.png 

[Data de consulta: 24/03/2015] 

 

 Imatge 69: Logotip Après Ski. Imatge extreta de la pàgina: http://apresskishop.com/ 

[Data de consulta: 25/01/2014] 

 

 Imatge 70: Logotip Sita nevado. Imatge extreta de la pàgina: 

http://www.sitanevado.com/ [Data de consulta: 25/01/2014] 

 

 Imatge 71: Sala de muntatge. Imatge extreta de la pàgina: 

http://www.customefx.com/category/digital-en/ [Data de consulta: 27/04/2014] 

 

 Imatge 72: Sales de gravació (música). Imatge extreta de la pàgina: 

http://www.audioacustica.net/trabajos_realizados.html [Data de consulta: 

27/04/2014] 

 

 Imatge 73: Equip de so http://www.avisualpro.es/packs-descuento.html [Data de 

consulta: 25/12/2014] 

 

 Imatge 74: Furgoneta Peugeot Expert  

http://www.cochesadictos.com/coches/peugeot-expert/imagenes/index2.jpg [Data de 

consulta: 25/12/2014] 
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 Annex 4: Llistat de les taules 
 

 

 Taula 1: Fitxa tècnica de la pel·lícula Madame de... Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes d e la pàgina Web IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0046022/  

 

 Taula 2: Fitxa tècnica de la pel·lícula  Who’s afraid of Virginia Woolf?. Elaboració 

pròpia a partir de les dades extretes de la pàgina Web IMDB: 

 http://www.imdb.com/title/tt0061184/?ref_=fn_al_tt_1  

 

 Taula 3: Fitxa tècnica de la pel·lícula Secretos de un matrimonio. Elaboració pròpia 

a partir de les dades extretes de la pàgina Web IMDB.  

http://www.imdb.com/title/tt0070644/?ref_=fn_al_tt_1  

 

 Taula 4: Fitxa tècnica de la pel·lícula The bridges of Madison. Elaboració pròpia a 

partir de les dades extretes de la pàgina Web IMDB 

 http://www.imdb.com/title/tt0112579/?ref_=nv_sr_1  

 

 Taula 5: Fitxa tècnica de la pel·lícula Saraband, Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes de la pàgina Web IMDB 

 http://www.imdb.com/title/tt0299478/?ref_=fn_al_tt_1  

 

 Taula 6: Fitxa tècnica de la pel·lícula Revolutionary Road. Elaboració pròpia a partir 

de les dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt0959337/?ref_=nv_sr_4  

 

 Taula 7: Fitxa tècnica de la pel·lícula Another Year. Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes de la pàgina Web IMDB 

 http://www.imdb.com/title/tt1431181/?ref_=nv_sr_1  

 

 Taula 8: Fitxa tècnica de l’obra de teatre Una hora i mitja tard. Elaboració pròpia a 

partir de les dades extretes de la pàgina Web 

 http://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/una-hora-mitja-tard  

 

http://www.imdb.com/title/tt0046022/
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http://www.imdb.com/title/tt0070644/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0112579/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0299478/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0959337/?ref_=nv_sr_4
http://www.imdb.com/title/tt1431181/?ref_=nv_sr_1
http://es.teatrebarcelona.com/espectaculo/una-hora-mitja-tard


 

 Taula 9: Fitxa tècnica de la pel·lícula Le Week-end. Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt2392326/?ref_=nv_sr_1  
 

 Taula 10: Fitxa tècnica de la pel·lícula Laura. Elaboració pròpia a partir de les dades 

extretes de la pàgina Web IMDB 

 http://www.imdb.com/title/tt0037008/?ref_=fn_al_tt_1  
 

 Taula 11: Fitxa tècnica de la pel·lícula Brief encounter. Elaboració pròpia a partir de 

les dades extretes de la pàgina Web IMDB 

 http://www.imdb.com/title/tt0037558/?ref_=fn_al_tt_1  
 

 Taula 12: Fitxa tècnica de la pel·lícula Letter from an unknown woman. Elaboració 

pròpia a partir de les dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt0040536/?ref_=fn_al_tt_1  
 

 Taula 13: Fitxa tècnica de la pel·lícula Rashomon. Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt0042876/?ref_=nv_sr_1  
 

 Taula 14: Fitxa tècnica de la pel·lícula Two for the road. Elaboració pròpia a partir 

de les dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt0062407/?ref_=fn_al_tt_1  
 

 Taula 15: Fitxa tècnica de la pel·lícula Memento. Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt0209144/?ref_=fn_al_tt_1  
 

 Taula 16: Fitxa tècnica de la pel·lícula Irreversible. Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes de la pàgina Web IMDB 

 http://www.imdb.com/title/tt0290673/?ref_=fn_al_tt_1  
 

 Taula 17: Fitxa tècnica de la pel·lícula Irreversible. Elaboració pròpia a partir de les 

dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt0338013/?ref_=fn_al_tt_5  
 

 Taula 18: Fitxa tècnica de la pel·lícula Blue Valentine. Elaboració pròpia a partir de 

les dades extretes de la pàgina Web IMDB  

http://www.imdb.com/title/tt1120985/?ref_=fn_al_tt_1  
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 Taula 19: Fitxa tècnica del curtmetratge La última carta. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 20: Evolució de la Diana dels 28 als 38 anys. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 21: Evolució de la Diana dels 39 als 59 anys. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 22: Evolució de la Diana dels 60 als 68 anys. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 23: Evolució d’en Miguel dels 29 als 39 anys. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 24: Evolució d’en Miguel dels 40 als 58 anys. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 25: Evolució d’en Miguel dels 59 als 64 anys. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 26: Valoració de les candidates per fer el paper de Diana jove. Elaboració 

pròpia.   

 

 Taula 27: Valoració de les candidates per fer el paper de Diana gran. Elaboració 

pròpia. 

 

 Taula 28: Valoració dels candidats per fer el paper de Miguel jove. Elaboració 

pròpia. 

 

 Taula 29: Valoració dels candidats per fer el paper de Miguel gran. Elaboració 

pròpia. 

 

 Taula 30: Desglossament de les localitzacions. Elaboració pròpia. 

 

 Taula 31: Salari idoni d’un guionista segons la BOE (Boletín Oficial del Estado). 

Elaboració pròpia a partir de les dades extretes de: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-A-2013-4887.pdf  

 

 Taula 32: Preus dels drets d’autor de les cançons del curtmetratge. La última carta. 

Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda de Universal Music Publishing, 

BMG Rights Administration Spain i Sony ATV- EMI Music . 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/10/pdfs/BOE-A-2013-4887.pdf


 

 

 Taula 33: Taula salarial dels actors professionals. Elaboració pròpia a partir de la 

informació extreta de la taula salarial que estipula la Unió d’actors a l’any 2014. 

http://www.uniondeactores.com/fileadmin/archivos_contenidos/pdfs_docs/Convenio

s_y_tarifas/Tabla_Tarifas_Minimas_Actroes_Audiovisual_y_Teatro_2014.pdf. 

 

 Taula 34: Preus del lloguer de la càmera Sony Alpha 7s. Elaboració pròpia a partir 

de la informació extreta de la pàgina Web 

http://www.avisualpro.es/camaras/camaras-video.html  

 

 Taula 35: Preus del lloguer del trípode Manfrotto MVH500AH-755CX3. Elaboració 

pròpia a partir de la informació extreta de la pàgina Web 

http://www.avisualpro.es/tripodes.html  

 

 Taula 36: Preus del lloguer de l’objectiu Zeiss Distagon T 2/28 mm ZE. Elaboració 

pròpia a partir de la informació extreta de la pàgina Web 

http://www.avisualpro.es/opticas/canon.html/  

 

 Taula 37: Preus del lloguer de la càmera Panasonic AC8 AVCCAM. Elaboració 

pròpia a partir de la informació extreta de la pàgina Web 

http://www.avisualpro.es/camaras/camaras-video.html  

 

 Taula 38: Preus del lloguer del Slider Konova K5- 1m. Elaboració pròpia a partir de 

la informació extreta de la pàgina Web http://www.avisualpro.es/k2-media-

manager/sliders-travellings/sliders.html  

 

 Taula 39: Preus del lloguer de l’equip de so. Elaboració pròpia a partir de la 

informació extreta de la pàgina Web http://www.avisualpro.es/packs-descuento.html  
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Annex 4: Llistat de les gràfiques 

 

 Gràfica 1: Número d’emissions de curtmetratges per cadenes d’àmbit nacional. Any 

2011. Gràfica d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’informe EGEDA 

. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Programa 

audiovisual 2012. 

 

 Gràfica 2: Emissions d'obres audiovisuals per nacionalitat en cadenes temàtiques a 

Espanya. Any 2011. Gràfica d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de 

l’informe EGEDA. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales. Programa audiovisual 2012. 

 

 Gràfica 3:  Persones que accedeixen a Internet per oci o entreteniment a Espanya. 

Expressat en %. Gràfica d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de 

l’informe EGEDA. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales. Programa audiovisual 2012. 

 

 Gràfica 4: Emissions a Espanya per les seves nacionalitats. Any 2011. Gràfica 

d’elaboració pròpia a partir de les dades extretes de l’informe EGEDA. Entidad de 

Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Programa audiovisual 2012. 

 

 Gràfica 5: Resum del pressupost acadèmic. Expressat en %. Elaboració pròpia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Data: 02/06/2015
	Paraules clau Català: Planificació, viabilitat, pre-producció, curtmetratge, ficció, memòria, matrimoni
	Paraules Clau Anglès: Planification, viability, pre-production, short film, fiction, memory, marriage
	Any: 2015/06
	Paraules Clau Castellà: Planificación, viabilidad, preproducción, cortometraje, ficción, memoria, matrimonio
	Resum català: Aquest projecte és un recull de tots els documents i processos previs al rodatge d’un curtmetratge de ficció. Inclou des de la idea i el guió literari, fins els documents de direcció, el disseny visual, artístic i sonor, i tots els documents de producció necessaris per a dur a terme el seu rodatge. Es tracta, en definitiva, de tot el procés de pre-producció d’un producte cinematogràfic.
	REsum castellà: Este proyecto engloba todos los documentos y procesos previos al rodaje de un cortometraje de ficción. Incluye desde la idea y el guion literario, hasta los documentos de dirección, el diseño visual, artístico y sonoro, y todos los documentos de producción necesarios para llevar a cabo su rodaje. Se trata, en definitiva, de todo el proceso de preproducción de un producto cinematográfico.
	REsum anglès: This project is a compilation of all documents and processes previous to the shooting of a fictional short film. From the idea and the script, the direction documents, the visual, artistic and sound design, and all the production documents needed to carry out the shooting. In conclusion, it’s the whole process of pre-production of a film production.
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	Tipus de TFG-0: [Projecte]
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