
Treball de fi de grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autor/a

Data

Tutor/a

Departament

Grau

Tipus de TFG

1103791
Rectángulo



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autor/a:

Tutor/a:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:



Compromís d’obra original*

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

L’ESTUDIANT QUE PRESENTA AQUEST TREBALL DECLARA QUE:

1. Aquest treball és original i no està plagiat, en part o totalment

2. Les fonts han estat convenientment citades i referenciades

3. Aquest treball no s’ha presentat prèviament a aquesta Universitat o d’altres

I perquè així consti, afegeix a aquesta plana el seu nom i cognoms i el signa: 

*Aquest full s'ha d'imprimir i lliurar en mà al tutor abans la presentació oral



Índex 
 

1. Introducció (pàg. 5,6,7) 

2. Tagline (pàg. 8) 

3. Logline (pàg. 8) 

4. Fitxa tècnica (pàg.9) 

5. Sinopsis (pàg.9) 

6. Arc dramàtic (pàg. 10,11) 

7. Tractament (pàg. 12-16) 

8. Descripció dels personatges (pàg. 17, 18) 

9. Nota sobre el guió (pàg. 19) 

10. Guió Literari (pàg. 20-30) 

11. Tractament visual i gràfic (pàg. 31-35) 

12. Nota de la directora (pàg. 36) 

13. Carta d'intencions de la productora (pàg. 37) 

14. Desglossament de material (pàg. 38) 

15. Pressupost (pàg. 39) 

16. Finançament (pàg.40,41) 

17. Estudi de mercat (pàg. 42-44) 

18. Equip implicat (pàg. 45) 

 

19. ANNEXOS 

- Documents individuals 

Proposta TFG 

- Cronograma 

- Guió Tècnic 

- Pla de rodatge 

- Storyboard 

- Pòster 

- Pressupost 

- Cartes d'interès 

- Actes 

 



5 
 

 
 Cristina Baró Miró 
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INTRODUCCIÓ 

 

El nostre Treball de Fi de Grau és un curtmetratge sobre l’amor modern. De fet, 

aquest era el títol provisional que tenia en un principi i que més tard vam 

modificar d’acord amb la història que volíem explicar. La protagonista és una 

noia jove anomenada Judit que està enganxada a les aplicacions per lligar. Es 

muda a Barcelona per feina i coneix al Javi a través de l’aplicació “Quickie”. Es 

trasllada a viure amb ell però les coses no són el que semblen.  

Les dues autores d’aquest projecte sabíem a l’inici del curs, que volíem gravar 

material i crear un nou producte audiovisual. Volíem començar per la idea i el 

guió d’aquesta fins a poder dur a terme la gravació del projecte.  

L’objecte del nostre treball és la realització completa d’una obra audiovisual 

basada en la idea de l’amor a través de les aplicacions per trobar parella. A 

través d’ella, volem saber el que és crear una obra audiovisual des de zero, 

aprenent de l’experiència que ja tenim d’altres projectes i millorant dia a dia per 

tal de dur a terme un producte correcte i adequat, del qual ens sentim satisfetes. 

L’objectiu principal era parlar sobre les relacions amoroses d’avui en dia en 

relació amb les noves tecnologies que tenim a l’abast i que ens faciliten la 

comunicació amb la parella però també ens afecten diàriament.   

Partíem de la base que considerem que algunes relacions són superficials i són 

únicament per demostrar al món que en aquell moment, estàs veient una 

persona. Per això, la nostra idea principal era enfocar-ho de cara a les xarxes 

socials: si no penges una fotografia d’alguna cosa que has fet, per la resta del 

món, no l’has feta. D’aquesta manera, les parelles d’avui en dia pengen 

fotografies junts quan viatgen, quan mengen, quan surten de festa i inclús quan 

fan l’amor. A partir d’aquesta idea, va sorgir la de les aplicacions mòbils per 

trobar parella. Són realment fiables? Quin tipus de relació es busca quan es 

tenen aquestes aplicacions? Busquem alguna cosa seria o busquem un rotllo 

que ens pugui durant el suficient temps per penjar fotografies amb ell/a a les 

xarxes socials? Quin tipus de persones hi ha en aquestes aplicacions? És 
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possible començar una relació amb algú a qui només has vist a través d’una 

fotografia i t’ha semblat atractiu o atractiva?  

Per a realitzar un projecte d’aquesta magnitud era important començar pensant 

una bona història a explicar. Com que cap de les dues membres del grup 

teníem experiència amb les aplicacions per trobar parella, vam contactar a 

coneguts i conegudes que tinguessin alguna cosa a explicar, que haguessin fet 

servir aquestes aplicacions i haguessin conegut algú molt interessant. Vam 

entrevistar a un bon nombre de persones i moltes ens van confessar que 

havien trobat parella per aquestes aplicacions, mentre que d’altres deien que 

mai s’havien topat amb gent tan estranya.  

Després d’investigar i escoltar moltes històries i anècdotes, vam decidir quina 

d’elles ens servia per explicar millor el que volíem expressar en el nostre curt i 

en vam seleccionar una. A vegades, la realitat supera la ficció i, és per això, 

que va haver-hi parts de la història que vam decidir suprimir o canviar quan no 

s’adequaven a un llenguatge cinematogràfic versemblant.  Amb coherència i 

molta paciència, vam realitzar una història que expressés el nostre punt de 

vista, sense tampoc alterar gaire la realitat.  

Una vegada vam acabar el guió literari, vam començar a pensar en el guió 

tècnic, les localitzacions on necessitaríem gravar, d’on trauríem el material de 

gravació, etc. Vam llençar un càsting a través de Facebook i yatecasting.com, 

del qual van respondre moltes persones, interessades sobretot en el tema que 

havíem escollit pel curt. Després de fer una selecció, vam optar pels actors que 

han participat en el curt. Vam començar les gravacions el mes d’abril i l’últim 

pas que ens quedava era doncs, muntar un bon curtmetratge i un bon tràiler 

que fes que l’espectador tingués una idea fer-se una primera idea del que seria 

el nostre projecte. 

La memòria està estructurada en dues parts: la primera constarà de la part 

creativa del treball, tots els guions realitzats, una fitxa tècnica, la sinopsi de la 

història i el tractament, els tipus de personatges que hem escollit i l’storyboard 

entre d’altres. La segona part constarà de la part de producció del producte, 

pressupost, estudis de mercat i cronograma de la producció, entre d’altres.  
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Les dues autores hem cursat Comunicació Audiovisual a la Universitat 

Autònoma de Barcelona durant quatre anys, així que realitzar una obra 

d’aquestes dimensions s’adequa als estudis que hem cursat fins ara.  
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Tagline 

 

"No et desconnectis de la realitat" 

 

 

Logline 

 

"Una noia amb ganes de tenir una relació estable coneix un noi a través d'una 

app amb fins sexuals, idealitza tot el que passa a continuació i s'acaba donant 

de cap amb la realitat" 
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Fitxa tècnica 
 
 
Títol: Quickie 

Tipus: Curtmetratge 

Any: 2017 

Direcció: Cristina Baró Miró 

Producció: Marina Bosch San Martin 

Interpretació: Sílvia Siles i Kevin Avilés 

Grafisme: Andrés Naranjo 

Duració: 11’30’’ 

Gènere: Rom-Com 

 

 
 
Sinopsis 
 
 
La Judit és una noia de poble que es muda a una nova ciutat per canviar 

d’aires i trobar algú especial. La seva amiga Nina li aconsella que canvii també 

les seves costums i que deixi de lligar per l’app QUICKIE, que allà no trobarà a 

ningú que li valgui la pena.  

Al poc d’arribar, la Judit coneix el Javi, un noi amb el qual fa “match” a l’app i 

comencen a quedar.  Es porten bé i la Judit vol fer un pas més enllà, així que 

es presenta a casa seva amb la maleta. En Javi no ho té del tot clar però la 

Judit l'atreu molt, així que acaba acceptant. 

La Judit està emocionada amb el que ella creu que és el seu “amor” i idealitza 

la relació. Al cap d’un temps es troba al Javi amb una altra noia. Ella entra en 

còlera però ell li explica que no tenen una relació formal i que, tot i passar-s’ho 

bé amb ella, no li ha dit mai que volgués res estable. 

La Judit torna al poble a buscar consol en la seva amiga però la Nina ha fet un 

gir de 180º i, contradient tot el que ha dit abans, es descarrega QUICKIE i li 

explica a la Judit que ara és ella que vol un canvi d’aires. La Judit es queda 

sense paraules. 
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Arc dramàtic  
 

 

PLANTEJAMENT: 

La Judit se'n va viure a una nova ciutat a la recerca de noves aventures (i 

l'amor, que sempre l'ha obsessionat una mica). La seva amiga Nina li diu 

que canviï els seus costums ara que va a una nova ciutat, ja que si segueix fent 

el mateix que feia al seu poble, els resultats no canviaran. Li diu que si el que 

busca és una relació com la d'ella i el Pau, no la trobarà a través del mòbil. 

 

La Judit arriba a la nova ciutat decidida a conèixer gent i ho fa a través de 

la dating app "QUICKIE". 

 

Al cap d'unes setmanes fa "match" amb el Javi. La Judit li diu que sempre està 

molt ocupada i que només sortirà un moment a fer la compra. En Javi accedeix 

a quedar i es coneixen per primera vegada davant del súper 

. 

 

NUS: 

La Judit li explica a la Nina que les coses amb el Javi van molt bé i que està 

pensant a traslladar-se a casa seva. La Nina li diu que vol córrer massa però la 

Judit no li fa ni cas. 

 

La Judit ho veu tot de color rosa, està feliç amb el Javi i es fa il·lusions a cada 

dia que passa. Tot i que el Javi està clarament incòmode en algunes situacions, 

ella no li dóna importància, fins que un dia se'l troba al sofà amb una altra. La 

Judit s'enfada i el Javi li diu que ells no havien decidit mai que eren parella i 

que, tot i que s'ho passava bé i se l'apreciava, no tenen una relació com a tal. 

La Judit marxa de casa enfadada i confosa 

. 
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DESENLLAÇ: 

La Judit parla amb la Nina sobre el que li ha passat i li dóna la raó sobre el que 

deia envers les relacions, que a través del "QUICKIE" trobava diversió però no 

era el que ella buscava... La Judit borra l'App i li diu a la Nina que s'ha acabat 

aquest mode de vida. La Nina li diu que per a ella també s'ha acabat el seu 

mode de vida i que s'ho vol passar més bé, així que s'ha baixat el QUICKIE. La 

Judit no s'ho pot creure. 
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Tractment 

 

ESC 1. DÍA. ESTACIÓ DE TREN 

 La Judit es troba a l’andana, amb el bitllet del tren entre les mans, jugant amb 

ell. Aleshores li sona el mòbil i se’l treu de la butxaca. Li ha arribat un match de 

l’app Quickie, d’un noi que és ben aprop. Obre l’aplicació i es mira les 

fotografies del noi. Aleshores la seva amiga Nina la truca al telèfon. 

L’amiga li desitja molta sort en aquesta aventura que just ara comença i li 

demana que deixi de fixar-se tan en nois, que aprofiti l’oportunitat de feina que 

li ha sortit i, d’aquesta manera, pugui pensar més en ella mateixa. 

Quan la trucada acaba, torna a mirar les fotografies del seu nou match i el 

busca amb la mirada. 

  

  

ESC 2. DÍA. LAVABOS PÚBLICS 

 Veiem a la Judit enrotllant-se amb el noi de la fotografia. 

 

  

ESC 3. DIA. ANDANA DE BARCELONA 

 La Judit baixa del tren amb una maleta. Treu el mòbil i veiem que camina amb 

el mòbil a la mà com utilitzant el GPS.  

 

  

ESC 4. EXTERIOR PIS NOU 

 Arriba a la porta de casa seva i truca al timbre. 

  

 

ESC 5. PORTA PIS NOU 

 Puja i li obre la porta una noia amb un gran somriure. La Judit també somriu i 

entra. Es tanca la porta. 
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 ESC 6. PANTALLA DEL MÒBIL 

 A la pantalla veiem el whatsapp amb la Nina amics que posa: Ja he arribat! 

Ara et passo fotos. 

Veiem un seguit de fotos amb els companys de pis. 

Missatge de la App de cites amb un nou Match. 

  

  

 ESC 7. INTERIOR HABITACIÓ 

 La Judit davant del mòbil somrient. 

 

  

ESC 8. DAVANT DEL SUPERMERCAT 

 La Judit està de peu esperant davant del supermercat que té a prop del pis. 

Porta roba casual. Un noi se li acosta i li pregunta si la Judit és ella i ell li 

confirma que és el Javi. Ell li diu que és estrany quedar en un súper i ella riu i 

diu que és el que té estar amb una noia ocupada com ella. Els dos entren dins 

el supermercat. 

 

  

ESC 9. PANTALLA MÒBIL 

 Missatges de mòbl on la Judit li explica a la Nina que ha conegut un noi, que 

les coses van molt bé i que es planteja mudar-se amb ell. 

  

  

ESC 10. TARDA. PIS DEL JAVI 

 El Javi obra la porta de casa seva i apareix la Judit a l’entrada, amb la maleta i 

un somriure d’orella a orella. Ella el saluda amb un “Hola!” i ell li respon dubtós. 

En mirar-se-la bé canvia d’idea. 
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ESC 11. MISSATGES MÒBIL 

 La Judit li diu a la Nina que les coses amb el Javi estan anant molt bé. La Nina 

li respon que ella amb el Pau no ho veu tant interessant. 

 

  

ESC 12. DIA. PIS DEL JAVI 

 La Judit entra a casa mentre el Javi s’apropa pel passadís. En veure-la en Javi 

es para i la mira. El Javi li diu que l’adora i la Judit somriu. 

  

  

  ESC 13. DIA. HABITACIÓ JAVI. 

 La Judit està amb l’ordinador quan el Javi es queixa d’una olor molt forta. Ella, 

sense fer gaire cas diu que és encens. El Javi s’enfada perquè veu tota la seva 

roba desendreçada i la Judit es posa en to seductor per evitar una discussió. 

 

  

ESC 14. NIT. PIS DEL JAVI. PORTA D’ENTRADA 

 El Javi entra a casa amb naturalitat. 

 

  

ESC 15. NIT. PIS DEL JAVI. MENJADOR 

 La Judit l’està esperant amb tota la taula parada i mala cara. Li recrimina que 

perquè no ha vingut a sopar. El Javi li comença a donar petons per evitar una 

discussió. Desapareixen per la cuina. 
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ESC 16. DIA. PIS JAVI 

 La Judit està sentada al menjador de casa, fent un zapping a veure que 

fana  la televisió. Al costat té el Javi sentat molt recte, està avorrit. Truquen al 

telèfon del Javi, l’agafa, saluda i li fa un gest a la Judit de que marxa a parlar 

per telèfon. Ella segueix amb el comandament de la televisió però abaixa el 

volum. Para l’orella i escolta la conversa del Javi, gairebé no hi sent però sí 

escolta “Ja saps que és especial”! Contenta, agafa les crispetes de sobre la 

taula i se les posa sobre les cames. Comença a menjar-les mirant la televisió i 

somrient, mentre torna a apujar el volum de la televisió. En tornar el Javi, li 

pregunta amb picaresca “així que sóc especial, eh?”. 

 

  

ESC 17. FOTOGRAFIES MÒBIL. 

 A les fotografies surt el Javi amb mala cara  i la Judit les esborra. 

 

  

ESC 18. DIA. PIS DEL JAVI. REBEDOR. 

 Es senten paraules dolces i petons i llavors entra la Judit per la porta 

preguntant-li al Javi que què tal el dia. Llavors, veu que el Javi està amb una 

altra noia i enfadada va cap allà a preguntar què passa. El Javi li diu que no es 

posi així, que en cap moment havien dit que eren parella. La Judit, enfadada, 

marxa de casa ràpidament. 

 

  

ESC 19. DIA. ESTACIÓ DE TRENS POBLE.  

La Judit, asseguda, li envia un missatge a la Nina per a què vingui a buscar-la. 

  

   

 ESC 20. DIA. EXTERIOR ESTACIÓ DE TRENS. 

 La Nina arriba i s’abracen amb la Judit. La Judit li diu que no es pot creure el 

que ha passat i la Nina li diu que pensi bé si tot era tan bonic com creia. 
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ESC 21. FLASHBACK 

 La Judit s’adona de què quan el Javi li va dir “T’adoro” era perquè havia portat 

menjar a casa, no per ella. 

 

  

ESC 22. FLASHBACK 

 La Judit s’adona que el dia del sopar romàntic, en anar a l’habitació després de 

la discussió, el Javi es molesta perquè torna a sentir olor d’encens, però ella el 

distreu per a evitar novament una discussió. 

 

  

ESC 23. DIA. ESTACIÓ DE TRENS. 

 La Judit té la mirada perduda. 

  

 

ESC 24. FLASHBACK 

 La Judit s’adona que quan ella va preguntar al Javi “així que sóc especial, eh?” 

Ell va contestar amb sarcasme “Sí, bastant…”. 

 

  

ESC 25. ESTACIÓ DE TRENS 

  

La Judit borra l’App i li diu a la Nina que té raó i que prou de Javis. Alhora, la 

Nina li diu que ella en té prou de Paus i que s’ha baixat el QUICKIE. La Judit 

al·lucina mentre la Nina li explica emocionada la seva nova decisió. 
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Descripció dels personatges 
 
 
Judit 

 Les coses sempre li han sortit força 

bé amb els nois, mai ha tingut cap 

problema per lligar i com mai li ha 

faltat ningú, cap pèrdua ha estat 

dolorosa. Li agrada sentir-se desitjada, 

li agrada l’atenció. Sempre ha volgut 

tenir una relació més seriosa i 

enamorar-se però li fa massa mandra 

buscar-la i es dedica a quedar amb 

nois que coneix per QUICKIE per tal 

de satisfer les seves necessitats físiques i emocionals de la manera més ràpida 

possible. 

Tantes són les seves ganes de tenir una relació que idealitza la situació amb el 

primer noi que coneix i que va més enllà d’una nit. Ella s’ha creat el seu món on 

tot és perfecte i no té cap intenció de baixar a la realitat. S’ha de trobar al Javi 

amb una altra per adonar-se que ell no estava tan implicat en la relació com 

ella, quan ni tan sols tenien una relació real. 

 

La Judit, indignada i decebuda amb la situació, experimenta un canvi on 

decideix deixar de somiar i començar a fer les coses de manera més calmada i 

racional, com la seva amiga Nina, a qui admira per tenir el que ella busca. 
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Nina 

És la “mama” de les seves amigues. Ella fa 

anys que està en una relació estable, 

aparentment feliç, i es dedica a donar 

consells a les seves amigues que no tenen 

tanta sort. És una mica tradicional i no pren 

riscos. Encara que la seva vida no sigui la 

més excitant, és estable i ella s’hi sent 

còmoda. Fa 4 anys que té una relació amb 

en Pau, el seu nòvio. Intenta convèncer a la 

Judit que deixi de buscar nois pel QUICKIE, que allà no trobarà res de bo. En 

un moment donat, s’adona que el que té no és estable, és avorrit, així que ho 

deixa tot i es descarrega l’app per viure experiències més excitants com les de 

la seva amiga Judit. 

 

 

 

 

  

Javi 

És un noi bastant passiu, costa poc de 

convèncer i no té cap intenció de 

comprometre’s amb res. Va conèixer a la 

Judit pel QUICKIE i li agrada bastant, tot i 

que li troba coses que no acaben 

d’encaixar i per això no s’arriba a plantejar 

res més seriós amb ella. Té la vida més o 

menys encaminada i no té gaires 

preocupacions més enllà de viure el moment. La seva preocupació més gran és 

que la seva vida amorosa no l’influenciï en la seva vida anterior: organització 

del seu temps, organització de la casa, organització del seu horari…  
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Nota sobre el guió 

 

Des d'un principi volíem adaptar una història real, però aquesta va sofrir una 

notable transformació per tal de poder adaptar-se cinematogràficament. Per tal 

de recuperar aquesta realitat vam prendre dues decisions. 

La primera va ser deixar que tot el que passés durant el rodatge i que fos 

susceptible de ser inclòs en el curtmetratge, s'inclouria (per exemple, l'actriu 

principal es va tacar i va haver de canviar-se de samarreta, cosa que hem 

inclòs en la trama). I la segona i més important, és que no vam crear 

personatges tancats sinó que a partir d'una idea bàsica, vam treballar 

juntament amb els actors per acabar de decidir els diàlegs i comportament de 

cada personatge d'acord amb la visió personal de qui l'interpretava. És a dir, si 

un actor creia que la manera en que es comportaria el seu personatge és 

diferent a la del guió, ho valoràvem. 
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Guió Literari 
 

 

 

ESC 1 INT. DIA ESTACIÓ DE TRENS DEL POBLE (1’10”) 

La Judit es troba dins l'estació amb el bitllet de tren a 

una mà, jugant amb ell. A l'altra mà duu el mòbil i li 

arriba un missatge de l'App "Quickie". Té un match amb un 

noi que està a uns pocs metres. Obre el perfil del noi i li 

mira les fotografies. Sona el telèfon amb una trucada 

entrant, és la seva amiga Nina. 

  
VEU OFF NINA 

Què, preparada? 

  
JUDIT 

Sí tia! Ja tinc ganes de canviar d'aires. 

  
VEU OFF NINA 

Però tu també has de canviar eh? Vull dir, si no sempre 

acabaràs igual. 

  
JUDIT 

Ja tia però els costums són els costums! (riu) 

  
VEU OFF NINA 

Ara seriosament, deixa't estar de tant buscar tios pel 

mòbil i centra't amb l'oportunitat que tens al davant. A 

més que tots els que t'has trobat a Internet t'han sortit 

rana. No funcionen aquestes coses. 

  
JUDIT 

Que si, que si, si en realitat tens raó... 

  

  
VEU OFF NINA 

Tu sempre et queixes que no trobes una relació sana com la 

meva. Doncs la gent que val la pena no es troba per 

“Quickie”, i ho saps.  

  
JUDIT 

Ui tia, que està venint el tren. Parlem més tard! 

  

  
La Judit penja la trucada mentre riu i torna a obrir el 

perfil del noi amb el qual ha fet match, posa una 

fotografia seva i aixeca el cap com buscant a algú. 

  

  

  

  



21 
 

 
 Cristina Baró Miró 

Marina Bosch San Martin 

  
ESC 2 INT. DIA LAVABO ESTACIÓ TRENS (5”) 

Veiem a la Judit enrotllant-se amb el noi de la fotografia 

a dins dels lavabos de l'estació. 

 

  
ESC 3. EXT. DIA. FORA DE L’ESTACIÓ (8”) 

La Judit Treu el mòbil i veiem que camina amb el mòbil a la 

mà utilitzant el GPS.  

 

  
ESC 4. EXT. DIA. EDIFICI (6”) 

Arriba a la porta d'un edifici, torna a mirar el mòbil i 

clica l’intèrfon. Algú obre.  

 

  
ESC 5. INT. DIA. PORTA DEL PIS COMPARTIT (10”) 

La Judit puja les últimes escales i pica al timbre. Obre la 

porta una noia vestida amb un xandall i amb ulleres.  

  
JUDIT 

Ets la Maite oi? 

  
MAITE 

Sí! Tu la Judit? 

  
JUDIT 

Si, sóc jo. 

  
MAITE 

Perfecte, passa que t’ensenyaré tot això  

  
JUDIT  

UI, quina bona pinta fa el pis! 

  
La Maite tanca la porta a poc a poc.  
ESC 6. PANTALLA DEL MÒBIL (10”) 

A la pantalla veiem el whatsapp de la Judit obert parlant 

amb la Nina. 

Veiem un seguit de fotografies: 
 Fotografia d’una selfie rient davant l’habitació. 

 Fotografia contrapicada de la Judit i amb casa seva al 

darrere. 

 Fotografia de grup amb els del pis sopant 

  
Segueix parlat amb la Nina per whatsapp 

 Que majos semblen! I el noi de la dreta està molt bo! 

 Centra’t amb el teu! 

 No em siguis monja tu ara... 
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ESC 7. INT. DIA PIS COMPARTIT 

Aleshores la Judit rep un Missatge de la App de cites amb 

un nou Match i se’l mira. Somriu al telèfon.  

 

 
ESC 8. EXT. DIA. DAVANT SUPERMERCAT (20-25”) 

La Judit està dreta esperant davant del supermercat que té 

a prop del pis. Porta roba casual i una cua alta. Duu una 

jaqueta amb amples butxaques amb la cartera i el moneder, i 

el telèfon a la mà. Un noi se li acosta pel darrere i li 

pica l’esquena. Els dos se somriuen i es fan dos petons. 

  
JAVI 

Ostres, és la primera vegada que quedo amb algú aquí… una 

miqueta estrany, la veritat. 

  
JUDIT 

Bueno… què hi farem, és el que té ser una noia ocupada!  

  
Els dos entren a l’interior del recinte, xerrant. La Judit 

té un bon somriure a la cara 

  

 
ESC 9. MISSATGE DEL MÒBIL (45”) 

 Missatge de whatsapp de la Nina: “Què han passat dues 

setmanes tia… on pares que no escrius?” 

 “Tia, he conegut un tio de puta mare, es diu Javi. Tan 

majo quan hem anat al super! 

 L’has portat al super???? Estàs com una cabra… no li 

ha semblat estrany? 

 Nooo tia, per? 

 No se, portar-lo al super no és gens normal, que vols 

que et digui… 

 Doncs tu tranqui, no et preocupis que la cosa va super 

bee, look!  

  
Fotografia aftersex, el Javi dorm. 

 La Nina li respon el missatge:”Buah tia, no feia 

falta”.  

 Et podries alegrar per mi no? 

 Esq sempre fas igual... 

 Doncs les coses van bé, m’ha demanat de mudar-me amb 

ell, ja t’explicaré!  

 Vigila on acabes que corres massa... 

 No corro tant, no vius tu amb el Pau? 

 (emoticono whatsapp)... però tia, nosaltres portem 4 

anys. Ni punt de comparació i ho saps Judit. Tu sempre 

dius que en les relacions de parella tot és acostumar-

se no? 
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ESC 10. INT. TARDA. PIS DEL JAVI(10”) 

  
El Javi obre la porta de casa seva i apareix la Judit a 

l’entrada, amb la maleta i un somriure d’orella a orella.  

  
JUDIT 

Hola! Ja sóc aquí! 

  
El Javi no sap ben bé que dir 

  
JAVI 

H-hola... 

  
La Judit somriu i s’arrossega cap a dins. Li llença una 

miradeta seductora al Javi, que inspira aire i tanca la 

porta.  

  
FOSA A NEGRE 

 

  
ESC 11. MISSATGES DEL MÒBIL (10”) 

 Com va la cosa? 

 Perfecte! El Javi és super mono! Estem mirant a veure 

si ens podem escapar un finde… 

 Quina enveja, amb el Pau mai ho fem… 

 Sortir o follar? 

 Judiiit!! 

  
 

ESC 12. INT. DIA. PIS JAVI (15”) 

La Judit entra a casa mentre el Javi s’apropa pel passadís. 

En veure-la en Javi es para i la mira. 

  
JAVI 

T’adoro! 

  
La Judit somriu. El Javi agafa les bosses de la compra i es 

queda mirant la Judit. Fa un somriure estrany i segueix 

caminant. La Judit s’aparta el cabell de la cara i tanca la 

porta.  

  
ESC 13. INT. DIA. PIS DEL JAVI (50”) 

El Javi camina pel passadís i fa mala cara.  

  
JAVI (mentre entra dins l’habitació) 

Què és aquesta olor? 

  
El Javi mira al seu voltant i veu que tota l’habitació està 

plena de fum. 
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JUDIT 

T’agrada? A que fa bona olor? 

  
JAVI 

Judit d’on surt aquesta colònia tan forta?  

  
JUDIT 

És incens noi… no ho has vist a les botigues? És brutal la 

força i l’olor que fa. 

  
El Javi mira amb incredulitat la Judit 

  
JAVI 

I què me’n dius del munt de roba que hi ha aquí? Li tinc 

molta estima a aquesta roba! 

 

 
JUDIT 

Home, ja fa uns dies que estic aquí i necessito espai 

  
JAVI 

I què faràs amb tota la meva roba? 

  
JUDIT 

No sé, la que no entri a l’armari hauràs de buscar-li un 

nou lloc… no sé perquè guardes algunes coses, m’han sortit 

unes samarretes una mica rares per aquí eh... 

  
JAVI 

Tia, és la meva roba i estàs tocant el meu armari. Ja vale 

no? 

  
JUDIT 

Però no et posis així! 

  
JAVI 

Jo no vaig demanar això. Hi ha coses que no pots tocar i la 

roba és una.  

  
La Judit se li acosta seductorament 

  
JUDIT 

Si bueno, tu dona’m temps i ja veuràs com podré tocar tot 

el que encara no he tocat... 
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ESC 14. INT. NIT. REBEDOR (5”) 

La porta de casa s’obra i entra el Javi, que comença a 

treure’s la jaqueta.  

  
JAVI 

Hola guapa! Ja he arribat, vinc sopat!  

 

  

  
ESC. 15 INT. NIT. MENJADOR (25”) 

La Judit és a la taula del menjador amb tots els plats 

preparats. Té un copa de vi a les mans, de la qual fa un 

glop abans d’aixecar-se. Va mudada. El Javi entra al 

menjador.  

  
JUDIT 

Tu què? No recordes que avui havíem de fer aquell soparet 

que em vas prometre? Si dius que faràs alguna cosa, ho 

compleixes, no et sembla? 

  
JAVI 

Bueno perdona… se’m deu haver passat. Ja saps que 

últimament he estat bastant liat a la feina… 

  
El Javi se li acosta i li comença a tocar la cara, li 

pentina els cabells i li toca l’esquena mentre ella mira 

cap a un altre costat.  

  
JUDIT 

Tot això no és excusa! M’havia currat un bon sopar! 

  
El Javi li comença a fer petons al coll. 

  
JAVI 

Judiiit… Va, no t’enfadis, que vull dormir en pau avui. 

  
JUDIT (aguantant-se el somriure) 

No sé jo si dormirem gaire avui.  
  
La Judit li fa un petó i l’empeny cap a la cuina, on 

segueixen fent-se petons contra el marbre i ella tanca la 

porta amb el peu.  

 

  

  
ESC 16. INT. NIT. PIS JAVI (40”) 

La Judit està seguda al menjador de casa, veient una 

pel·lícula romàntica. Al costat té el Javi assegut molt 

recte, està avorrit. Truquen al telèfon del Javi, que 

l’agafa. 
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JAVI 

Ei nen, què tal? 

  
En Javi li fa un gest a la Judit que va a parlar per 

telèfon i ella segueix mirant la televisió. Quan el Javi ha 

marxat, ella abaixa el volum de la televisió per escoltar 

la conversa del Javi. 

  
JAVI 

Bueno… ja saps que ella és especial 

  
La Judit, contenta, agafa les crispetes de sobre la taula i 

se les posa sobre les cames. Comença a menjar-les mirant la 

televisió mentre somriu, i torna a apujar el volum de la 

televisió. Aleshores sent el Javi que segueix parlant, 

gairebé crida per sobre el volum de la televisió. 

  
JAVI 

I com anem? Buah es que mira que aconseguir-les gratis… a 

mi això no em passa mai ni en pintura. Venga adéu tio! 

  
El Javi torna somrient a la televisió però en veure que la 

Judit segueix veient el mateix que abans, torna a seure 

recte. Es connecta un auricular mirant el telèfon i somriu. 

La Judit se’l mira de reüll. 

  
JUDIT (amb picardia) 

Així que sóc especial, eh? 

  
JAVI (OFF) 

Sí bastant, m’avises quan acabi, sí? 

  
 

 

ESC 17 GRAFISME 

FOTOS ON E JAVI SURT MALAMENT. SELECCIÓ I BORRAR 

  
 

 

ESC 18. INT. DIA. REBEDOR (45”) 

Se senten petons i paraules dolces del Javi i s’obre la 

porta del pis. Apareix la Judit. 

  
JUDIT 

Hola! Javi, ja he arribat! Què tal el dia? 

  
Comença a penjar la jaqueta a l’armari i camina cap al 

menjador. Allà veu el Javi enrotllant-se amb una altra 

noia. La Judit es queda bocabadada. 
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JUDIT  

(cridant) 

Perdona?! 

  
La parella deixa de petonejar-se i mira a la Judit mentre 

s’incorporen.   

  
JAVI 

Què et passa? Per què crides tant? 

  
JUDIT 

Què cony fas? 

  
JAVI 

Aquí, passant l’estona amb una amiga  

  
La Judit no té paraules i espera una explicació més 

detallada sobre què està fent el Javi amb ella al seu pis. 

  
JAVI 

Judit… no t’enfadis ara. Els dos sabíem que això no anava 

en sèrio. Ens ho hem passat bé i jo et considero una gran 

amiga...  

  
La Judit, al·lucinant  amb el que ha vist, treu el telèfon 

de la bossa i les claus de casa i torna a sortir per la 

porta donant un fort cop.  

  
FOS NEGRE  

 

 
ESC 19. EXT. DIA. ESTACIÓ TRENS (25”) 

 La JUDIT està asseguda a terra al costat d’una maleta. Té 
el mòbil a la mà i seguidament veiem a la pantalla del 

mòbil la conversa amb la Nina. 

  
JUDIT: Tia ja estic per aquí. 
NINA: Què ha passat? 
JUDIT: El Javi, que és un cabrón. Vine si us plau. 

NINA: … ok, 10 min. 

 

  
ESC 20. EXT. DIA. CARRER DAVANT ESTACIÓ (35”) 

 La Judit veu arribar a la Nina i s’acosta a ella, 

s’abracen durant uns instants. 
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JUDIT 

Tia, això no m’ho esperava… Mira que jo he vist moltes 

coses, però això… hosti es que em sento estúpida, no ho he 

vist venir per cap banda 

  
NINA 

N’estàs segura? Tan bo era ell? Es que què vols que et 

digui… em costa de creure que el noi sigui així al final…no 

vas veure res estrany? 

  
La Judit baixa la vista cap a terra i a l’esquerra.  

 

  
ESC 21. FLASHBACK. INT. DIA. PIS DEL JAVI (15”) 

La Judit entra a casa mentre el Javi s’apropa pel passadís. 

En veure-la en Javi es para i la mira. 

  
JAVI 

T’adoro! 

  
La Judit somriu, li dóna una bossa de la compra i li posa 

la cara per fer-li un petó. El Javi la ignora i camina cap 

a dins de l’apartament. 
JAVI 

Que portàvem tres dies amb la nevera buida déu meu, no sé 

com no hem mort de gana! 

 

  
ESC 22. FLASHBACK. INT. DIA PIS DEL JAVI (1’) 

La porta de casa s’obra i entra el Javi, que comença a 

treure’s la jaqueta.  

  
JAVI 

Hola guapa! Ja he arribat, vinc sopat!  

  
La Judit és a la taula del menjador amb tots els plats 

preparats. Té un copa de vi a les mans, de la qual fa un 

glop abans d’aixecar-se. Va mudada. El Javi entra al 

menjador.  

  
JUDIT 

Tu què? No recordes que avui havíem de fer aquell soparet 

que em vas prometre? Si dius que faràs alguna cosa, ho 

compleixes, no et sembla? 

  
JAVI 

Bueno perdona… se’m deu haver passat. Ja saps que 

últimament he estat bastant liat a la feina… 
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El Javi se li acosta i li comença a tocar la cara, li 

pentina els cabells i li toca l’esquena mentre ella mira 

cap a un altre costat.  

  
JUDIT 

Tot això no és excusa! M’havia currat un bon sopar! 

  
El Javi li comença a fer petons al coll. 

  
JAVI 

Judiiit… Va, no t’enfadis, que vull dormir en pau avui. 

  
JUDIT (aguantant-se el somriure) 
No sé jo si dormirem gaire avui.  

  
La Judit li fa un petó i l’empeny cap a la cuina, on 

segueixen fent-se petons fins a desaparèixer pel passadís. 

Arriben a l’habitació on ella l’empeny cap al llit amb 

força i quan ja s’estan estirant, ell aixeca el cap. Fa 

mala cara a causa de l’olor que fa l’estança però la Judit 

l’estira cap a ella tornant altra vegada al tema. 

  

  
ESC 23. EXT. DIA. DAVANT DE L’ESTACIÓ (5”) 

La Judit baixa el cap i obre molt els ulls. 

 

  
ESC 24. FLASHBACK. INT. DIA. PIS DEL JAVI (30”) 

 El Javi torna somrient a la televisió però al veure que la 
Judit segueix veient el mateix que abans, torna a seure 

recte. Es connecta un auricular mirant el telèfon i somriu. 

La Judit se’l mira de reüll. 

  
JUDIT (amb picardia) 

Així que sóc especial, eh? 

  
JAVI (amb expressió d’estar-ne fart) 

Sí bastant 

  
ESC 25. EXT. DIA. DAVANT L’ESTACIÓ (1’7”) 

  
La Judit aixeca la vista del terra. 

JUDIT 
Bff...és que tenies tota la raó.  

En silenci, la JUDIT té la mirada perduda durant un instant 

  

  
JUDIT 

Dios, el Javi és un imbècil, com no ho he vist? Es que tia, 

sóc tonta o què? Et juro que és com em sento ara. 
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NINA 

Crec que t’agradava de veritat oi? 

  
JUDIT 

Crec que sí. Hosti és que dir que he estat massa impulsiva 

és quedar-se curta. Crec que si no faig un canvi, em 

quedaré així per sempre i, així, sé que no funciono. 

  
Amb els ulls plorosos, obre el telèfon i borra l’aplicació. 

  
JUDIT 

No vull més Javis. 

  
NINA 

Ni jo vull més Paus 

  
La Judit mira a la Nina estranyada. 

  
NINA 

Que hem tallat 

  
JUDIT 

Eh? 

  
NINA 

I m’he baixat el quickie! 

  
JUDIT (al·lucinant) 

Com? 

  
CRÈDITS FINALS 

NINA (OFF) 

  
Mira sí, feia temps que estàvem malament i ja passo de 

gastar temps i energia en una cosa que no va enlloc. No et 

vaig voler dir res abans perquè prou tenies tu amb el teu. 

Ara em vull divertir una mica i m’he dit, mira em baixo el 

quickie a veure què tal i ja tinc 3 matches! Està bé l’app, 

és distreta... 
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Tractament visual i gràfic 

 

En el curtmetratge "QUICKIE" el grafisme juga un paper important. El principal 

punt de partida va ser la creació gràfica de la falsa app "QUICKIE". 

Per la creació de l'app s'han escollit els colors clàssics de classificació de 

gèneres tradicionals (classificació binària masculí i femení), agafant com a 

referència els colors ja utilitzats en altres dating apps. S'observa que els colors 

predominants són vermell, taronja, rosa, lila, blau,... 

Referències de color i estil: 

 

 

 

 

 

 

 

Tinder.      Lovoo. 

 

 

 

 

 

Wapa.      Okcupid. 

 

"QUICKIE" està format pels colors rosa i blau, amb un paper important en l'ús 

del blanc. 
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Pel que fa al logotip, es tracta d'un cor amb un llampec a la part inferior dreta. 

Aquest logotip funciona com a representació de la 'Q' de QUICKIE a la vegada 

que reprodueix el procés de fecundació. El cor fa la funció d'òvul i el llampec fa 

la funció d'espermatozou que el fecunda. Amb aquesta representació queda 

explícita la intenció final de l'app: contactar amb gent amb fins sexuals.  

 

Desenvolupament i explicació gràfica de l'app i el logotip de "QUICKIE" 
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En quant als plans, transicions i moviments, hem agafat referències de la 

pel·lícula "Hermosa Juventud" de Jaime Rosales, on es mostren el·lipsis de 

temps a través de missatges del mòbil. 

A més a més, a la pel·lícula de Rosales es treballa molt amb llum natural, cosa 

recurrent a "QUICKIE" 

Referències d'il·luminació d' "Hermosa Juventud" 

 

 

 

 

 

 

Les tipografies utilitzades són 4 (3 en el curtmetratge, 2 en el treball escrit). 

1. La tipografia del logo "QUICKIE"és Nephrite. Es va seleccionar perquè és 

senzilla de llegir, moderna i gruixuda (seguint la línia de Tinder o OkCupid). 

2. La tipografia utilitzada en els crèdits, pòster del curtmetratge i títols en el 

treball escrit és Gochi Hand. Es tracta d'una tipografia que imita l'escriptura 

típica d'una noia jove que podria anar a l'institut o la universitat. L'estil escrit a 

mà li dóna personalitat i proximitat amb la protagonista, la Judit. A més, la 

tipografia és espontània però sòlida i amb força, el que facilita la lectura a la 

vegada que representa el caràcter de la nostra protagonista.  

3. La tipografia utilitzada en els missatges de text i notificacions és Myriad Pro. 

L'hem escollit perquè s'utilitza en diversos dispositius mòbils i això l'hi donava 

realisme. 

4. La tipografia utilitzada pel cos del text del treball escrit és Arial. La raó 

principal és que és clara, senzilla i neutra. Facilita la lectura. 
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En quant al pòster del curtmetratge, s'han utilitzat els mateixos colors i 

tipografies utilitzades en el vídeo, així com els logotips. El pòster és una 

representació del perfil de la Judit, la protagonista, a l'app  "QUICKIE". L'estil és 

inspirat en les altres apps ja existents. 

Pel que fa al text, està distribuit a la part inferior. Consta del títol del 

curtmetratge, el logotip, el nom de la directora i la productora amb l'edat 

(simulant novament l'estil de les dating apps), una frase típica de les apps "a 

menys de 100m", el tagline i la frase "Tens un match!" (fent referència a un 

interès mutu entre dos usuaris, en aquest cas la protagonista i l'espectador). 

Referent a la fotografia escollida, es tracta de la protagonista "Judit" amb una 

actitud seductora davant el mòbil, com si estigués utilitzant l'app en aquell 

moment. 

Finalment, en quant a la presentació del treball escrit, hem decidit incloure una 

capçalera i un peu de pàgina personalitzats, per tal de donar cohesió i ordre al 

treball. Consta del logotip, el nom del curtmetratge, el número de pàgina iel 

nom de les autores. Els colors varien de rosa a blau segons el contingut, essent 

rosa la part artística del treball i blava la part de pre-producció i producció. 
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Nota de la directora 

 

Aquest curtmetratge es tracta de la posada en pantalla d'una història real. És, 

per tant, la proximitat dels esdeveniments i la relació entre els personatges el 

que la converteix en una obra propera i contemporània a la realitat dels joves 

en l'actualitat. 

Una de les principals motivacions per dur-la a terme ha estat la possibilitat de 

poder explicar, mitjançant un to còmic, el que representa un problema (o si més 

no una distracció) per a milers de persones arreu del món occidental. A més, 

era interessant el fet de poder realitzar un projecte pràctic on més alumnes de 

la universitat podien participar i on s'ajuntessin les ganes, l'experiència personal 

i l'ànim col·laboratiu.  

Tant des d'un punt de vista espectador com un protagonista, les històries que 

succeeixen en el curtmetratge són habituals en el meu entorn, cosa que fa que 

pugui explicar la història des d'un vessant més realista i amb l'oportunitat de 

discutir el que s'explica a "Quickie" amb els seus protagonistes vertaders. Es 

tracta d'una història sobre joves que viuen les seves relacions a la vida real i 

online simultàniament, explicada per una jove que viu les seves relacions a la 

vida real i online  simultàniament.  

Aquest projecte ha servit també per fer una crítica al romanticisme clàssic, a la 

ràpida idealització d'una persona i la tergiversació dels fets en benefici propi, 

per tal d'omplir un aparent buit personal creat per la societat en què vivim. En 

un entorn on els joves no tenim un camí clar a seguir i on les normes socials i 

de relació interpersonal estan en constant canvi 'gràcies a'/'per culpa de' la 

tecnologia és habitual veure persones ideant falsos escenaris on el control 

sobre la seva vida sembla ser major. Amb aquest curtmetratge, doncs, el que 

es vol és fer una reivindicació a que la vida es pot viure de moltes maneres, es 

pot provar i ens podem equivocar, però sempre ens hem de mantenir prop de la 

realitat. 
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Carta d’intencions de la productora 

 

PROJECTE “QUICKIE” DIRIGIT PER CRISTINA BARÓ MIRÓ 

21/05/17 

Aquesta carta d’intencions es presenta per seguir la creació del projecte 

“Quickie” realitzat sota la direcció de Cristina Baró Miró i la producció de Marina 

Bosch San Martin. Es tracta doncs, de deixar clares les bases amb les quals 

s’està realitzant un projecte d’aquestes dimensions. 

Quickie és la realització d’un producte audiovisual com és un curtmetratge 

sobre les relacions establertes entre persones a través de les xarxes socials i 

dating apps. La protagonista coneixerà un noi a través de l’aplicació “Quickie” i 

anirà a viure amb ell.  

Es deixa constància, doncs, del procediment seguit a l’hora de crear el 

curtmetratge ”Quickie”. 

1-. Iniciació amb una pluja d’idees conjunta entre les dues autores, selecció 

d’una de les idees i investigació sobre el tema, seguit d’entrevistes a persones 

amb una aplicació de l’estil de “Quickie”.  

2-. Sinopsis, tractament,  guió literari complet del projecte, seguit del guió tècnic, 

storyboard, i  cronograma. 

3-. Pla de rodatge i desglossament de material, preparació del pressupost i 

cerca de cartes d’interès. 

4-. Gravació completa del curtmetratge i edició/muntatge final.  

5-. Tancament d’alguns aspectes de producció com el pressupost, l’estudi de 

mercat. 

6-. Cerca de festivals interessants per a aquest tipus de projecte, on poder 

mostrar allò en què s’ha treballat durant mesos i que sigui reconegut pel públic i 

el jurat. Durant tot el procés, la cerca d’ajudes econòmiques per subvencionar 

totalment o parcialment l’obra. 
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Desglossament de material 

 

MATERIAL TÈCNIC 

- Càmera Canon EOS 700D 

- Micròfon de canó 

- 2 focus 

- Trípode 

- Steady 

- Gravadora 

- Targeta de memòria 32GB 

- Discs d’emissió 

- Disc dur d’emmagatzematge 1Tb 

 

MATERIAL D’ATREZZO I VESTUARI 

- 6 samarretes de noia 

- 6 samarretes/camises de noi 

- 6 pantalons de noia 

- 6 pantalons de noi 

- 2 parells de sabates de noia 

- Tacons 

- 3 parells de sabates de noi 

- Roba còmode d’anar per 

casa per ella 

- Roba còmode d’anar per 

casa per ell 

- Vestit de festa vermell 

- Maleta mitjana 

 

 

 

- Bitllet de tren 

- 2 bosses de la compra 

- Encens 

- 2 plats 

- 2 copes de vi 

- Vi 

- 1 paquet de canelons 

preparats 

- 2 bosses d’amanida 

preparada 

- 1 kg de maduixes 

- Nata 

- Crispetes 
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Pressupost   

 

Tal com es pot veure al document annex anomenat pressupost, el pressupost 

final del curtmetratge “Quickie” és de 23.681 € que en sumar-hi un 5% per a 

costos imprevistos puja a un total de 24.865 € aproximadament. El rodatge es 

duria a terme en 4 dies complets, durant els quals comptaríem amb tot l’equip a 

excepció dels encarregats de vestuari i els guionistes. Un parell de dies abans 

ens agradaria comptar amb l’ajudant de producció i el de direcció, mentre que 

tant el director com el productor estarien el mes sencer amb feina. Després, ja 

a postproducció, comptaríem amb un grafista, la feina del qual és molt 

important en aquest curtmetratge, i estaria treballant durant dues setmanes 

amb el projecte “Quickie”. Tant el lloguer de material com el d’atrezzo són els 

que surten més a compte dins del curt. Comptem amb molt material propi, tant 

dels membres de l’equip com dels actors, que podrien estalviar-nos algun cost 

important. 
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Finançament 

 

Per a aconseguir finançament pel curtmetratge “Quickie”, s’han tingut en 

compte les subvencions proporcionades per ICEC i per ICAA.  

ICEC és l’òrgan de la Generalitat de Catalunya que concentra les competències 

en matèria de cinematografia, treballa pel foment de la promoció i l’aplicació del 

règim administratiu de l’audiovisual a Catalunya. Dins de les seves múltiples 

subvencions en l’àmbit audiovisual, hem descobert les subvencions per a la 

producció de curtmetratges cinematogràfics que s’escau amb el nostre projecte. 

Aquesta subvenció està encara pendent de convocatòria l’any 2017 i només si 

s’és una empresa de producció audiovisual independent que estigui inscrita en 

el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu 

d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA es podrà 

optar a aquesta subvenció.  Com que les dues autores del projecte no 

pertanyen a cap productora independent, l’interessant seria que una productora 

pogués comprar el nostre curtmetratge i ella si, presentar la sol·licitud per a 

aquesta subvenció. Els requisits per rebre aquesta subvenció són tenir un guió 

acabat del projecte i poder-lo presentar, la gravació del projecte no ha d’haver 

començat. En el nostre cas, on el curt ja està muntat, seria vendre el guió i 

guiar-se a través del muntatge que hem realitzat. Altres requisits importants a 

tenir en compte són una fitxa de resum del projecte, l’historial de la productora 

sota el qual es troba el projecte, una declaració d’intencions de l’obra, un pla de 

rodatge complet i molt específic, pressupost desglossant en partides i diferents 

cartes de compromís amb la directora i els guionistes.  

Per un altre costat existeix també un organisme igual que l’ICEC però en l’àmbit 

espanyol, anomenat ICAA, que s’encarrega de planificar les polítiques de 

suport al sector cinematogràfic i a la producció audiovisual.  
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En aquest cas, hem trobat també ajudes financeres per a realitzar un 

curtmetratge com el “Quickie” però ja no per aquest any perquè gairebé totes 

les convocatòries estan ja tancades o a dies de finalitzar. Ens sembla 

interessant l’ajuda que es presta a la producció de curtmetratges ja realitzats, 

com és el nostre cas.  
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Estudi de mercat  

 

Com ja hem explicat anteriorment, el nostre curtmetratge tracta d’una noia 

enganxada a les aplicacions mòbils per trobar parella, una història d’amor entre 

dues persones que fan un pas important en la seva relació sense conèixer-se 

suficient entre elles. Creiem que és un curt el target del qual va molt lligat amb 

la gent que utilitza aquestes aplicacions.  

L’aplicació que hem inventat, el “Quickie”, s’assembla força a les ja existents 

Tinder, Lovoo, Grindr, OkCupid o Wapa. Aquest tipus d’aplicacions les utilitza 

gent de diversa edat, ja siguin adolescents com adults. Tenint en compte l’edat 

de la gent que utilitza aquestes aplicacions, l’edat de la Judit i el Javi i el tipus 

d’història que viuen, creiem que el target és un públic d’entre 15 i 40 anys.  

Això no significa que no hi hagi espectadors amb més edat que també es 

puguin sentir identificats amb la història, però pensem que pel tipus de 

panorama que expliquem, s’adequa més a un públic adolescent i jove adult.  

Tota aquesta gent podria ser la que estaria interessada en el nostre curt, ja que 

és una història verídica que li podria haver succeït a qualsevol d’ells. Hem de 

tenir en compte que totes aquestes relacions comencen amb una fotografia i 

amb la simple pregunta: “t’interessa?”, “Et sembla atractiu/va?”. Estem deixant 

que la relació iniciï amb una pregunta que no ens aporta res específic sobre la 

persona amb la qual anem a parlar o a conèixer.  

Pel que fa als llocs d’exhibició i promoció del curtmetratge, s’ha pensat en 

diversos festivals de curtmetratges que podrien ser ideals per presentar el 

projecte “Quickie”. Dins d’aquest any 2017 hem trobat les següents oportunitats 

pel nostre curtmetratge: 
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1-. VOC, Premis i Mostra d’Audiovisual en Català 

El VOC es defineix a si mateix com “un nou projecte impulsat per Òmnium 

Cultural amb la finalitat d’estimular la producció de continguts audiovisuals de 

qualitat en llengua catalana, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic”. 

Creiem que aquesta pot ser una bona oportunitat per “Quickie”, ja que és una 

obra de ficció totalment en català i produïda durant l’any 2017, un any que entra 

dins els límits de la creació d’obres audiovisuals a tenir en compte per aquest 

premi. La duració del curtmetratge ha de ser inferior als 20 minuts amb crèdits 

inclosos i la candidatura per presentar el projecte està oberta fins al 12 de 

setembre d’aquest any, data que ens permet encara millorar i canviar allò que 

veiem necessari, durant l’estiu del 2017.  

2-. Bibliocurts, Festival de Curtmetratges de les Biblioteques de 

Barcelona 

Aquest és un festival de curtmetratges que vol potenciar el món audiovisual a 

les biblioteques, fent que aquestes serveixin per donar a conèixer els creadors 

locals i els seus productes. En aquest cas, el premi és en metàl·lic i tindríem 

fins a mitjans d’octubre d’aquest any per presentar el nostre curtmetratge, que 

no pot durar més de  30 minuts. La secció en la qual aniria és la de “Megacurts”, 

una secció en la qual no hi ha cap restricció sobre la localització on s’ha gravat 

el producte, no ha de ser Barcelona ni un espai obert, pot ser un pis, com és el 

cas de “Quickie”.  

Ja amb relació a l’any següent, el 2018, creiem que els següents festivals 

serien bons per donar-li una oportunitat a Quickie: 

3-. FEC FESTIVAL (Festival Europeo de Cortometrajes, European Short 

Film Festival) 

El FEC o Festival Europeu de Curtmetratges és un festival de cinema dedicat a 

curtmetratges de ficció europeus. Ja que és un festival europeu, creiem que és 

una bona oportunitat per ampliar els horitzons de “Quickie” i presentar-lo arreu 

d’Europa. A més a més de la presentació del projecte, també s’hi realitzen 

seminaris, exposicions i tallers que ens serien molt útils per aprendre sobre el 
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món audiovisual actual.  

4-. Filmets, Badalona Film Festival 

Participaríem en la 44a edició de Filmets, un festival de curtmetratges situat a 

Badalona i on hi ha un jurat que valora tots els curtmetratges presentats que 

compleixin les bases del festival i un premi en metàl·lic.  

5-. 29è Girona Film Festival 

És un festival celebrat a Girona, on durant tres dies es mostren productes 

audiovisuals de diferents països i de diversos formats com el curtmetratge, el 

documental, websèries o cinema musical, entre d’altres. Aquest concretament 

seria un bon festival on presentar el “Quickie” perquè no només trobaríem 

curtmetratges de ficció i no ficció, sinó també altres estils de formats que 

podrien ser-nos interessants en un futur.  

Per al projecte “Quickie”, comptem amb la carta d’interès de Cheeserburger 

Productions SL. i també amb la de la productora Minoria Absoluta, les dues 

adjuntades als annexos d’aquest document i en el qual queda clar l’interès 

d’aquestes productores audiovisuals. 
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Equip implicat 

 

Les dues autores d’aquest projecte són la Cristina Baró i la Marina Bosch. Les 

dues cursen 4t de Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de 

Barcelona. A més a més, hem comptat amb l’ajuda de diversos voluntaris. 

Direcció: Cristina Baró Miró 

Producció: Marina Bosch San Martin  

Ajudant de producció i sonidista: Patricia Huguet Guerrero 

Maquilladora: Cristina Ros Barroso 

Operador de càmera i extra: Eric Martínez Gomez 

Grafista: Andrés Naranjo 

Actriu principal: Silvia Siles Poderoso 

Actor principal: Kevin Avilés 

Actriu secundària: Ivette Serral Montoro 

Actriu secundària: Mar’yana Rutkovska 

Noia extra: Valeria Nikolova 

Noi extra: Michael Chaves 
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TREBALL DE FI DE GRAU               CURS 16-
17 

DPT. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT 

 

NOM CRISTINA BARÓ MIRÓ 

TELÈFON 638247764 

E-MAIL cristinabaro95@gmail.com 

GRAU COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

 

TEMA 1 

TÍTOL EL TEMA DE LLIGAR 

RECERCA O PROJECTE PROJECTE 

INDIVIDUAL O GRUP 
(si és en grup, indica el nom 
dels altres membres) 

GRUP: MARINA BOSCH I ALEXANDRA FUMANAL 

RESUM Ens agradaria realitzar un fals documental sobre el tema de lligar, 
comparant les maneres de lligar de fa anys amb les que s’utilitzen i 
triomfen avui en dia.  
Havíem pensat en persones del mateix sexe però de dues edats 
diferents: una persona gran de més de seixanta-cinc anys i un 
jove/adolescent. Així, podran explicar el seu punt de vista. També 
seria interessant veure les seves reaccions a com es lligava abans o 
com es lliga ara.  
Seria un projecte en clau d’humor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA 2 

TÍTOL ESGLÉSIA EVANGÈLICA 

RECERCA O PROJECTE PROJECTE 

INDIVIDUAL O GRUP 
(si és en grup, indica el nom 

GRUP: MARINA BOSCH I ALEXANDRA FUMANAL 



 
 

dels altres membres) 

RESUM Ens agradaria fer un documental sobre la vida i religió dins les 
esglésies evangèliques. Volem centrar-nos en la història personal 
dels seguidors d’aquesta religió.  
Coneixem a Lleida una església evangèlica en la qual tindríem 
facilitat per gravar i per trobar entrevistes de qualitat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

TREBALL DE FI DE GRAU               CURS 16-
17 

DPT. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT 

 

NOM MARINA BOSCH SAN MARTIN 

TELÈFON 608475785 

E-MAIL marinabsm3@hotmail.com 

GRAU COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

 

TEMA 1 

TÍTOL EL TEMA DE LLIGAR 

RECERCA O PROJECTE PROJECTE 

INDIVIDUAL O GRUP 
(si és en grup, indica el nom 
dels altres membres) 

GRUP: CRISTINA BARÓ I ALEXANDRA FUMANAL 

RESUM Ens agradaria realitzar un fals documental sobre el tema de lligar, 
comparant les maneres de lligar de fa anys amb les que s’utilitzen i 
triomfen avui en dia.  
Havíem pensat en persones del mateix sexe però de dues edats 
diferents: una persona gran de més de seixanta-cinc anys i un 
jove/adolescent. Així, podran explicar el seu punt de vista. També 
seria interessant veure les seves reaccions a com es lligava abans o 
com es lliga ara.  
Seria un projecte en clau d’humor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA 2 

TÍTOL ESGLÉSIA EVANGÈLICA 

RECERCA O PROJECTE PROJECTE 

INDIVIDUAL O GRUP 
(si és en grup, indica el nom 
dels altres membres) 

GRUP: CRISTINA BARÓ I ALEXANDRA FUMANAL 

RESUM Ens agradaria fer un documental sobre la vida i religió dins les 
esglésies evangèliques. Volem centrar-nos en la història personal 
dels seguidors d’aquesta religió.  



 
 

Coneixem a Lleida una església evangèlica en la qual tindríem 
facilitat per gravar i per trobar entrevistes de qualitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Novembre Desembre Gener Gener Gener Gener Febrer Febrer Febrer Febrer Març Març Març Març Abril Abril Abril Abril Maig Maig Maig Maig Juny
Pluja d'idees
Escollir una història 9
Tractament i sinopsis 31
Cronograma 15
Primer esborrany guió literari 15
Segon esborrany guió literari 1
Guió literari definitiu 8
Obrim càsting 21
Tancament càsting 15
Guió tècnic definitiu 15
Inici de la gravació 1
Final de la gravació 3
Inici del muntatge 10
Finalització del muntatge 24
Presentació Quickie 1



Número pla Tipus de pla Acció Personatges Localització
2/4/17

9:00 - 12:00
25 PM PM s’abracen durant uns instants. Judit i Nina Carrer
31 P CONJUNT PCONJUNT JUDIT Dios, el Javi és un imbècil, com no ho he vist? Es que tia, sóc tonta o què? Et juro que és com em sento ara. Judit i Nina Carrer
27 ESCORZO NINA ESCORÇ NINA N’estas segura? Tan bo era ell? Es que què vols que et digui… em costa de creure que el noi sigui així al final…no vas veure res estrany? Judit i Nina Carrer
32 ESCORZO NNA ESCORÇ NINA Crec que t’agradava de veritat oi? Judit i Nina Carrer
33 ESCORZO JUDIT ESCORÇ JUDITCrec que si. Hosti és que dir que he estat massa impulsiva és quedar-se curta. Crec que si no faig un canvi, em quedaré així per sempre i,...Judit i Nina Carrer
26 ESCORZO JUDIT ESCORÇJUDIT Tia, això no m’ho esperava… Mira que jo he vist moltes coses, però això… osti es que em sento estúpida, no ho he vist venir per cap bandaJudit i Nina Carrer
28 ESCORZO JUDIT ESCORÇ JUDIT Vull dir, pensa-ho bé La Judit baixa la vista cap al terra i a l’esquerra. Judit i Nina Carrer
29 PMC PMC La Judit baixa el cap i obre molt els ulls. Judit Carrer
30 PMC PMC La Judit aixeca la vista del terra JUDIT Bff...és que tenies tota la raó. En silenci, la judit té la mirada perduda durant un instant Judit Carrer
36 PP NINA PP NINA Ni jo vull més Paus Judit i Nina Carrer
38 PP NINA PP NINA Que hem tallat Judit i Nina Carrer
40 PP NINA PP NINA I m’he baixat el quickie! Judit i Nina Carrer
42 P PROVSIONAL PI NINA (OFF) Judit i Nina Carrer
35 PP JUDIT PP JUDIT No vull més Javis. Judit i Nina Carrer
37 PP JUDIT PP JUDIT La Judit mira a la Nina estranyada. Judit i Nina Carrer
39 PP JUDIT PP JUDIT Eh? Judit i Nina Carrer
41 PP JUDIT PP JUDIT (al·lucinant)Com? Judit i Nina Carrer

12:00 - 13:00
23 PS JUDIT PS JUDIT està asseguda al terra al costat d’una maleta. Té el mòbil a la mà i Judit Carrer
24 PG PG La Judit veu arribar a la NINA i s’acosta a ella, Judit i Nina Carrer
34 PP Amb els ulls plorosos, obre el telèfon i borra la aplicació. Judit i Nina Carrer

13:00 - 14:00 DINAR
14:00 - 15:30

7 PG La Judit es troba a l'estació Judit Estació Poble
8 PD amb el bitllet de tren a una mà i mòbil Judit Estació Poble

13 PD posa una fotografia seva Judit Estació Poble

15:30 - 17:30
9 PM JUDIT VEU OFF NINA...costums Judit Estació Poble

10 TRAVELLING DESPLAÇAMENT FINS AL PERFIL... tens raó Judit Estació Poble
11 PP (JUDIT) VEU OFF NINA...Parlem més tard! Judit Estació Poble
12 PML La Judit penja la trucada i torna a obrir el perfil del noi amb el que ha fet match, Judit Estació Poble
14 PML i aixeca el cap com buscant a algú. Judit Estació Poble

8/4
8:30 - 9:30

43 ESCORZO JAVI JUDIT El Javi obre la porta de casa seva Judit i Javi Casa Javi
44 PS i apareix la Judit a l’entrada, amb la maleta Judit i Javi Casa Javi
45 PMC i un somriure d’orella a orella. JUDIT Hola! Ja sóc aquí! Judit i Javi Casa Javi
46 ESCORZO JAVI El Javi no sap ben bé que dir JAVI H-hola... Judit i Javi Casa Javi
47 PA La Judit somriu i s’arrossega cap a dins i tanca porta Judit i Javi Casa Javi



9:30 - 10:00 CANVI DE VESTUARI
10:00 - 11:45

PS SEGUIMENT La judit entra a casa mentre el Javi s'apropa pel passadís. En veure-la, en Javi es para i la mira. Javi: T'adoro Judit i Javi Casa Javi
PML JUDIT (JAVI mes tard) La Judit somriu. El Javi agafa les bosses de la compra Judit i Javi Casa Javi
PML JUDIT LA Judit s'aparta el cabell de la cara i tanca la porta. Judit i Javi Casa Javi
ESCORZO JAVI Es queda mirant la Judit. Fa un somriure estrany i segueix caminant. Judit i Javi Casa Javi

78 PML JAVI PML JAVI. El Javi agafa les bosses de la compra i es queda mirant la Judit. Judit i Javi Casa Javi
80 PML JAVI PML JAVI ESQUENA Que portàvem 3 dies amb la nevera buida déu meu, no sé com no hem mort de gana! Judit i Javi Casa Javi
79 ESCORZO JUDIT ESCORÇ JUDIT  Espera un petó mentre el Javi surt de pla Judit i Javi Casa Javi

11:45 - 12:00 CANVI DE VESTUARI
11:45 - 15:00

57 PS PS La Judit és a la taula del menjador amb tots els plats preparats. Judit Casa Javi
58 PD PD Té un copa de vi a les mans, de la qual fa un glop abans d’aixecar-se. Judit Casa Javi
59 PS JAVI PS JAVI Va mudada. El Javi entra al menjador. Judit i Javi Casa Javi
60 TRAV JUDIT TRAVELLING JUDIT Tu què? No recordes que avui havíem de fer aquell soparet que...  (PLANO ALTERNATIVO PLANO CONTRAPLANO) Judit i Javi Casa Javi
61 ESCORZO JAVI ESCORZO JAVI Bueno perdona… se’m deu haver passat. Ja saps que últimament he estat bastant liat a la feina… El Javi se li acosta i li comença a tocar la cara,Judit i Javi Casa Javi
62 PM CONJUNT SEGUIMENT PM CONJUNT li pentina els cabells i li toca l’esquena mentre ella mira cap a un altre costat. JUDIT Tot això no és excusa! M’havia currat un bon sopar! Judit i Javi Casa Javi
63 PD PD La Judit dóna un cop a la porta amb el peu. Judit i Javi Casa Javi
81 PM PM on segueixen fent-se petons fins a desaparèixer pel passadís. Judit i Javi Casa Javi

15:00 - 16:00 DINAR
16:00 - 18:30

82 PANORAMICA  A PM PANO a PM Arriben a l’habitació on ella l’empeny cap al llit amb força i quan ... Judit i Javi Casa Javi
48 PML TRAVELLING El Javi està al passadís i olora dins el dormitori principal JAVI Però què és això? Judit i Javi Casa Javi
49 PM JUDIT T’agrada? A que fa bona olor? Judit i Javi Casa Javi
50 ESCORZO JAVI JAVI Judit d’on surt aquesta colònia tan forta? Judit i Javi Casa Javi
51 ESCORZO JUDIT JUDIT És incens noi… no ho has vist a les botigues? És brutal la força i l’olor que fa. Judit i Javi Casa Javi
52 PCONJUNT P.Seqüència una mica rares per aquí... Judit i Javi Casa Javi
53 PM JAVI: Tia, és la meva roba i estàs tocant el meu armari. Ja vale no? Judit i Javi Casa Javi
55 PM JAVI Jo no vaig demanar això. Hi ha coses que no pots tocar i la roba és una. Judit i Javi Casa Javi
56 ESCORZO JAVI JAVI La Judit se li acosta seductorament JUDIT Si bueno, tu dona’m temps i ja veuràs com ho podré tocar tot... Judit i Javi Casa Javi
54 PM JUDIT Però no et posis així! Judit i Javi Casa Javi

9/4
8:30 - 10:30

70 PD PEUS PD PEUS Se senten petons i riures del Javi i Javi i Marta Casa Javi
73 P CONJUNT JAVI M P CONJUNT JAVI MARTA Aquí, passant l’estona amb una amiga Javi i Marta Casa Javi
75 P CONJUNT JAVI M P CONJUNT JAVI  i MARTA Judit… no t’enfadis ara. Els dos sabíem que això no anava en sèrio. Ens ho hem passat bé i jo et considero una gran amiga... Javi i Marta Casa Javi
71 PML SEGUIMENT PML SEGUIMENT s’obre la porta del pis. Apareix la Judit.JUDIT Hola Javi, ja he arribat... Judit i Javi Casa Javi
72 PMC JUDIT PMC JUDIT Què cony fas? Judit i Javi Casa Javi
74 PMC PMC La Judit no té paraules i espera una explicació més detallada sobre què està fent el Javi amb ella al seu pis. Judit i Javi Casa Javi
76 PMC SEG. TRAVELLING PMC SEGUIMENT RECTE. La Judit, al·lucinant  amb el que ha vist, treu el telèfon de la bossa i les claus de casa i torna a sortir per la porta donant un fort cop.Judit Casa Javi

10:30 - 11:00 CANVI VESTUARI
11:00 - 14:00



67 PS PS Aleshores sent el Javi que segueix parlant, gairebé crida per sobre el volum de la televisió. JAVI I com anem? Buah es que mira que aconseguir-les gratis…Judit i Javi Casa Javi
64 PM PM La Judit està sentada al menjador de casa, veient una pel·lícula romàntica. Judit i Javi Casa Javi
69 PM JUDIT PM JUDIT La Judit se’l mira de reüll. JUDIT (amb picardia) Així que sóc especial, eh? Judit i Javi Casa Javi
66 PM TO PMC PM to PMC Quan el Javi ha marxat, ella abaixa el volum de la televisió per escoltar la conversa del Javi.JAVI OFF Bueno… ja saps que ella és especial... Judit i Javi Casa Javi
65 PM PM CONJUNT Al costat té el Javi assegut molt recte, està avorrit. Truquen al telèfon del Javi, que l’agafa Judit i Javi Casa Javi
68 PM PM CONJUNT Es connecta un auricular mirant el telèfon i somriu. Judit i Javi Casa Javi
83 PLA CONJUNT PLA CONJUNT El Javi torna somrient a la televisió però al veure que la Judit segueix veient el mateix que abans, torna a sentar-se recte. Es connecta ... Judit i Javi Casa Javi
84 ESCORZO JUDIT ESCORÇ JUDIT (amb picardia) així que sóc especial, eh? Judit i Javi Casa Javi
85 ESCORZO JAVI ESCORÇ JAVI (amb expressió d’estar-ne fart) sí bastant Judit i Javi Casa Javi

14:00 - 15:00 DINAR
15:00 - 15:30 CANVI LOCALITZACIÓ
15:30 - 16:30

1 PG Estació França Judit Estació Barna

2 PS Judit sortint estació amb mòbil Judit Estació Barna

3 PM Treu el mòbil i gps Judit Estació Barna

2/5/17
10:00-11:30

5 PG La Judit està de peu esperant davant del supermercat + conversa Judit i Javi Supermercat
6 PM CONJUNT Conversa javi i judit Judit i Javi Supermercat

11:30 - 12:00 CANVI LOCALITZACIÓ
12:00 - 12:30

4 PS La Judit és als lavabos públics amb un noi Judit i Noi Lavabos públics

12:30 - 14:00
15 PA PA Arriba a la porta d'un edifici,mòbil i interfon Judit Portal Pis Comp
16 PD PEUS PD PEUS La Judit puja les últimes escales Judit Portal Pis Comp
17 PD MA PD MA i pica al timbre. Judit Portal Pis Comp
22 PS Tanca porta Judit i Maite Pis Comp
18 ESCORZO ESCORZO Obre la porta una noia JUDIT: Hola soc la judit... Judit i Maite Pis Comp
20 ESCORZO JUDIT ESCORZO JUDIT Judit i Maite Pis Comp
19 ESCORZO MAITE ESCORZO MAITE Judit i Maite Pis Comp
21 ESCORZO MAITE ESCORZO MAITE Judit i Maite Pis Comp

14:00 DINAR FINAL RODATGE

































Cristina Baró, 22 
Marina Bosch, 22 
A menys de 100m 

No desconnectis de la realitat 

Tens un match! 



TOTAL 

CAP 1. PERSONAL TÈCNIC 8.930

CAP 2. PERSONAL ARTÍSTIC 11.847,81

CAP 3. LLOGUER DE MATERIAL 457

CAP 4. DIETES I DESPLAÇAMENTS 916,80

CAP 5. POST PRODUCCIÓ 68,53

CAP 6. COSTOS ADICIONALS 531,60

CAP 7. LLOGUER OFICINA 929,35

CAP 8. COSTOS IMPREVISTOS 1.184,05

TOTAL DEL CURT 24.865,05

Benefici idustrial 7% 1.740,55

Productor Executiu 4% 994,06



CAP 1. PERSONAL TÈCNIC
FUNCIÓ Nº DE PERSONES PREU/SESSIÓ PREU/SETMANA PREU/MES TEMPS TOTAL
Productor 1 3.953,85 1 MES 5.136,05
Ajudant de producció 1 474,62 8 DIES0 542,42
Operador de càmera 1 631,77 4 DIES 361,01
Sonidista 1 620,49 4 DIES 354,57
Montador 1 776,06 4 DIES 443,46
Director d'art 1 902,53 4 DIES 515,73
Vestuari 1 203,41 3 DIES 203
Maquillatge 1 522,08 6 DIES 448
Grafista 1 14 DIES 700
Il·luminador 1 394,85 4 DIES 225,63

8.930

CAP 2. PERSONAL ARTÍSTIC
Director 1 2.938,34 1 MES 3.817,49
Ajudant de direcció 1 783,91 8 DIES 895,9
Guionista 1 2.187,03 14 DIES 1.093,52
Director de fotografia 1 902,53 4 DIES 515,73
Actors principals 2 3.364,50 4 DIES 3.845
Actors secundàris 1 542,17 1 DIA 542,17
Actors de repartiment 2 406,62 1 DIA 813
Petites parts 2 162,65 1 DIA 325

11.847,81

CAP 3. LLOGUER DE MATERIAL
MATERIAL A LLOGAR D'ON EL TRAUREMPREU/DIA JORNADES TOTAL
Càmera Canon EOS 700D Avisual Pro 15 4 60
Micròfon de perxa Avisual Pro 3 4 12
Focos Avisual Pro 36 4 144
Trípode Avisual Pro 9 4 36



Steady Avisual Pro 42 4 168
Gravadora Avisual Pro 6 4 24
Targeta de memòria de 32GB MediaMarkt 12,99 12,99

457

CAP 4. DIETES I DESPLAÇAMENTS
Nº DE PERSONES PREU/DIA JORNADES TOTAL

Viatges fins a les localitzacions 10 6 4 240
Benzina i taxis 15 4 60
Dietes 12 12,85 4 616,8

916,8

CAP 5. POST PRODUCCIÓ
D'ON EL TRAUREMPREU/DIA JORNADES TOTAL

DVD MediaMarkt 15,99 15,99
Disc dur d'emmagatzematge 1Tb MediaMarkt 52,54 52,54

68,53

CAP 6. COSTOS ADICIONALS
D'ON EL TRAUREMPREU/DIA QUANTS/ES TOTAL

Atrezzo vestuari
Samarretes noia Stradivarious 12 4 48
Samarretes noi Pull and Bear 12 4 48
Pantalons noia Stradivarious 25 2 50
Pantalons noi Pull and Bear 30 2 60
Sabates noia Propies 0 0 0
Sabates noi Propies 0 0 0
Roba còmode per ell Propies 0 0 0
Roba còmode per ella Propies 0 0 0
Vestit de festa per ella Stradivarious 20 1 20
Tacons Stradivarious 20 1 20



Maquillatge Kiko 80
326

Atrezzo posada en escena
Maleta Propia 0 0 0
Bitllet tren Propia 0 0 0
Bosses de la compra Propies 0 0 0
Encens Propi 0 0 0
Plats Propis 0 0 0
Copes de vi Propis 0 0 0
Vi Caprabo 6 1 6
Canelons Esclat 3,4 1 3,4
Amanida variada Caprabo 3 1 3
Maduixes Caprabo 4,5 1 4,5
Nata Caprabo 2,2 1 2,2
Crispetes Caprabo 1,5 1 1,5

47,6
531,6

CAP 7. LLOGUER OFICINA D'ON EL TRAUREMPREU/DIA JORNADES TOTAL
Espai Sala de Conferència Av. Paral·lel60/mig dia 15 900
Ordinador Propis 0 0 0
Fulls en blanc Abacus 1,65 1 1,65
Bolígrafs Abacus 9,70/50u 1 9,7
Aigua Caprabo 0,25/u 72 18

929,35
23.681,00

CAP 8. COSTOS IMPREVISTOS 5% 1.184,05 24.865,05





Barcelona, 30 de Maig de 2017 

Assumpte: Participació en el projecte “QUICKIE” 

 
 
 

CHEESEBURGER PRODUCTIONS SL 

Carrer de Sants, 46 

08014, Barcelona 

 
 

La present carta d’intenció és per expressar el nostre interès en el fet que el curtmetratge 

“Quickie”, realitzat per la directora Cristina Baró Miró i la productora Marina Bosch San 

Martin, tenint com a tema principal les relacions a través de les aplicacions mòbils, segueixi 

endavant amb el nostre suport. 

 

Després d’haver llegit el projecte, estem interessats a participar per recolzar els valors que 

transmet i la utilitat que pot tenir en el futur de les estudiants. 

 

Antentament, 

 
 
 

EGOI SUSO RIUS 
 



Treball de Fi de Grau  Cristina Baró i Marina Bosch 
 

En la reunió anterior vam recuperar el tema de “lligar” però encara no sabem com enfocar-lo.  

És un tema que ens agrada però no volem fer-lo de forma que ja estigui molt vista sinó de 

manera original.  

Per aconseguir-ho, vam quedar que el més important seria definir primer quin missatge volem 

donar i quina idea volem transmetre i a partir d’aquí, escollir la millor manera per mostrar-ho 

per la televisió.  



Acta número 2 

L’últim dia vam estar discutint sobre quin seria el missatge que mostrarem amb el nostre curt. 

La Cristina i jo havíem pensat de parlar sobre com són les relacions de parella avui en dia. Per 

un costat, volíem parlar sobre el mètode d’aconseguir parella avui en dia i de com mostrar la 

felicitat de la teva a través de les xarxes socials una vegada ja tens parella.  

Com que el tema de les xarxes socials ens cridava l’atenció a les dues, vam estar comentant a 

la reunió com podríem enfocar-ho. Com que tot curt pot estar inspirat en alguna història real, 

ens hem dedicat a buscar 4 històries de gent que ha conegut a algú a través alguna xarxa social 

i a partir d’aquí, començar a pensar la historia.  



TFG  Cristina Baró i Marina Bosch 
Amor Modern   23/12/16 

L’últim dia vam comentar que potser havíem entregat un primer esbós de la història que no 

complia el que volíem expressar en un principi.  

De la forma que ho havíem fet, la Judit, la protagonista, quedava retratada com una noia a la 

qual es relacions li eren bastant igual i que sempre feia el que la seva parella li demanava. No 

teníem com a protagonista una heroïna, sinó una persona que es deixava endur pels fets que 

passaven al seu voltant, acceptant tot el que li passava. Era un personatge que no canviava al 

llarg de la historia, no hi havia una transformació i acabava igual que començava.  

Així, després de parlar-ho entre nosaltres, hem replantejat la història i hem intentat deixar més 

clar quin és el missatge que volem transmetre, tot i que encara li podem trobar algun 

problema.  

El que sí que va agradar força és que els dos personatges són peculiars, de forma diferent, però 

són personatges estranys.  



AMOR MODERN TÍTOL PROVISIONAL 31/01/2017 

TFG Cristina Baró i Marina Bosch 

 

Acta reunió del dia:  23/1/2017 

 

Vam acordar portar fet un cronograma i el tractament del curtmetratge. Les localitzacions 

havien d'estar canviades i tot escrit al present. Es va decidir treure del guió aquells elements 

que no eren viables en quan a producció (cotxe fúnebre) i s'havia de replantejar la història del 

curt per fer més clar que el principal problema el té la Judit al seu cap, que s'imagina coses que 

no són. 

També havíem de treure coses innecessàries que no aportaven res a la història com ara tota la 

història prèvia de la Judit. 



TFG Amor Modern  Cristina Baró i Marina Bosch 
15/2/17 
 
En l’última reunió es van tractar diversos temes a millorar de cara a la reunió d’avui. 

Es va parlar del cronograma en primer lloc, ja que havíem posat unes dades que eren massa 

tard tant per entregar el guió final com per a gravar.  

També vam parlar de la gestió de permisos als llocs de gravació com les estacions de trens o 

els supermercats.  

Vam parlar que era necessari escriure el guió en veu alta, veient el que sonava malament i el 

que no quadrava dins el guió. Algunes escenes es van canviar d’ordre i altres s’han hagut de 

reconstruir de nou.  



TFG  Cristina Baró i Marina Bosch 
Amor Modern  1/3/17 
 
En la reunió anterior vam llegir tot el guió sencer per millorar en la següent versió aquells 

elements que encara no funcionaven.  

Per ordre es va comentar que, entre altres coses, no s’entenia encara la relació de la Nina amb 

la Judit, l’actitud de la primera era massa agressiva, faltava diàleg amb la nova companya de 

pis, faltava demostrar el pas del temps a través dels missatges de whatsapp, etc. 

També hi havia altres temes a solucionar més de personatge, com per exemple l’actitud de la 

Judit davant del Javi. Havíem de preguntar-nos com l’estàvem mostrant per entendre quin 

tipus d’accions faria.  

Entre l’escena en la qual la Judit es muda a casa del Javi i els seus primers dies de convivència 

faltava una escena que representés aquest el·lipsi. Una de les escenes del nus no estava ben 

resolta i calia repetir-la, a l’igual que el flashback, ja que vam crear un mètode de flashback 

molt senzill en el qual ensenyàvem alguna cosa que no s’havia vist al nus. Aquesta era la forma 

fàcil de fer el guió i vam preferir canviar-ho.  

Vam comentar que seria important tenir una escena on es mostressin els dos costats de la 

relació, una escena en la qual veiéssim que malgrat viure junts, el Javi encara veiem casa seva 

com la seva pròpia casa i la Judit només volia que viure en parella.  

El personatge de la Nina al final fa un canvi radical que no sabem d’on ve. L’hem vist bé durant 

tot el curt i de sobte, a punt d’acabar la historia, es torna un personatge completament oposat 

al que havíem plantejat. Vam comentar que l’arc d’aquest personatge no estava ben resolt i 

per tant, calia afegir escenes on comencéssim a veure com és la Nina.  

Un altre recurs que hauríem d’utilitzar més és el Whatasapp i les fotografies de parella, però 

sense abusar.  



TFG  Cristina Baró i Marina Bosch 
QUICKIE  15/3/17 
 
En la tutoria anterior es van tractar diversos temes en relació a la creació del curt. 

Per un costat, temes de producció com si teníem ja un bon grafista, si teníem director de 

fotografia, de quin material disposàvem i qui podia ajudar-nos amb el curt.  

Pel que fa al guió, el vam portar complet però encara s’havien de fer unes quantes 

modificacions. A part d’algunes faltes d’ortografia, es va comentar, per exemple, la falta de 

plans per acabar d’entendre la historia o la reducció dels 13 missatges de whatsapp que hi 

havia en una sola escena de grafismes. En comptes d’utilitzar tant aquesta aplicació, ara hem 

apostat per realitzar una trucada de l’estil “Facetime” entre la Judit i la Nina.  

El final de la història amb el Javi marxant a la Riviera Maya amb la seva nova amiga encara 

patinava bastant, així que s’ha canviat completament.  

Encara no tenim clar si és necessària una escena més del canvi de la Nina, el personatge amic 

de la Judit.  

Es va parlar també del tema general del qual tracta el curt i si realment ens convencia aquesta 

nova idea de la qual parlàvem.  



TFG  Cristina Baró i Marina Bosch 
Quickie  30/3/17 
 
En la tutoria anterior es van acabar de tractar alguns temes en relació al guió, com per 

exemple, el nou final d’aquest, en el qual el Javi no explicaria res d’anar a la Riviera Maya, 

simplement contestaria a la Judit que no tenien una relació seria, que eren bons amics.  

Vam ensenyar el desglossament de les escenes i com que no estava numerat, l’hem refet.  

Finalment, vam estar parlant dels actors: encara no teníem Javi i el tutor ens va recomanar 

visitar l’institut del teatre per veure quins actors podíem trobar. També vam comentar que 

seria convenient que si les escenes de l’estació de França estaven gravades de lluny, la Judit 

hauria de vestir alguna cosa cridanera, que se la pogués reconèixer instantàniament.  



Treball de fi de grau 

Curtmetratge "QUICKIE" 

Cristina Baró i Marina Bosch 

19/5/17 

 

Vam presentar diversos problemes sorgits en el procés de preproducció com ara la falta 

d'actor principal, falta de figurants i falta de muntador i sonidista. 

Es va repassar el pla de rodatge proposat (gravacions durant l'Abril) i es va confirmar que per 

part de la universitat no deixen material pel TFG oficialment. 

Es va acordar que el professor enviaria de nou el document sobre què ha de portar una bíblia 

si fos necessari. 

 

 

 

 


	Data: 01/06/2017
	Tipus de TFG: [Projecte]
	Departament: [Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat]
	Grau: [Comunicació Audiovisual]
	Autor: Cristina Baró Miró i Marina Bosch SanMartin
	Títol: QUICKIE
	Professor tutor: Santi Suárez
	Paraules clau Català: Curtmetratge, ficció, dating apps, relacions
	Paraules Clau Anglès: Short film, fiction, dating apps, relationships
	Paraules Clau Castellà: Cortometraje, ficción, dating apps, relaciones
	Resum català: Es tracta d'un curtmetratge de ficció on s'adapta una història real sobre les relacions a través de les dating apps. Els temes tractats són les relacions en l'actualitat, l'amor, la visió i interpretació de la realitat, la idealització romàntica i les relacions socials entre els joves d'avui en dia.
	REsum castellà: Se trata de un cortometraje de ficción donde se adapta una historia real sobre las relaciones a través de las dating apps. Los temas tratados son las relaciones en la actualidad, el amor, la visión e interpretación de la realidad, la idealización romántica y las relaciones sociales entre los jóvenes de hoy en día.
	REsum anglès: We present a fictional short film where a real life story about relationships through dating apps is adapted. The main topics are: relationships nowadays, love, visión and interpretation of reality, romantic idealization and how social relationships between young people work in our generation.
	títol en castellà: QUICKIE
	títol en anglès: QUICKIE
	Curs: [2016/17]
	Títol en català: QUICKIE


