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1. Introducció

1.1. Presentació del projecte

El Treball de Fi de Grau que aquí es presenta consisteix en l’elaboració d’un reportatge 
audiovisual sobre els refugiats. El projecte pretén mostrar les històries de les persones 
afectades per la guerra de Síria i altres situacions convulses dels països àrabs. L’objectiu 
és posar noms i cares a una de les majors crisis humanitàries dels nostres temps. Es 
tracta de donar veu als testimonis directes d’aquesta dramàtica situació per mostrar com 
eren les seves vides anteriors al conflicte, com va ser l’exili i quina és la seva situació 
actual. 

La situació dels refugiats ha esdevingut una de les majors crisis humanitàries dels nostres 
temps. Les xifres de víctimes civils converteixen el conflicte en una tragèdia total que ha 
desemmascarat molts dels valors que abanderava la Unió Europea. D’entre les cendres 
d’aquest infern, però, també afloren actes de solidaritat humana que pressionen per 
revertir la situació i ajuden a paliar les dramàtiques dades que està deixant la guerra de 
Síria al seu pas. Tot i així, el problema continua creixent. Europa sembla estar sumida en 
un estat de alienació crònica mentre milers de sirians viuen un drama diari per arribar-hi o 
esperen a que obrin les fronteres. En aquest estat de passivitat, la comunicació i, 
concretament, el periodisme tenen un poder d’influència crucial. 

La dinàmica informativa dels grans mitjans de comunicació fa que el tractament d’aquesta 
qüestió es faci a través d’una perspectiva sovint massa global on es tira, bàsicament, de 
dades generals i successos descontextualitzats –que també són necessaris per informar-
ne, però no suficients–. “El problema és que aquest debat no pot ser guanyat amb 
estadístiques […] això no canviarà l’actitud de les persones. S’ha de fer a través 
d’històries, humanitzant als refugiats sense rostre. Hem de mostrar els seus noms, les 
seves cares, les seves pors, les seves ambicions, els seus amors i de què estan fugint”, 
exclamava el columnista i escriptor anglès, Owen Jones. 

En aquest sentit, tinc la convicció de que els comunicadors no només tenim la 
responsabilitat social d’explicar què passa al món, sinó que, com diu Owen Jones, cal fer-
ho a través d’històries que facin canviar l’actitud de les persones. Específicament, sobre la 
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qüestió del conflicte de Síria i altres països àrabs, veig necessari crear històries que els 
humanitzin i ens apropin la realitat de les seves víctimes, les persones civils que es veuen 
obligades a abandonar-ho tot i posar la seva vida en risc per fugir del seu país.

Personalment, veure el drama diari que pateixen les persones refugiades em crea un 
sentiment de frustració que em costa esforç de pair. Em nego a quedar-me de braços 
creuats mentre se succeeix la incapacitat política per donar solucions a la major tragèdia 
migratòria del segle.

En aquest sentit, tinc una gran confiança en el poder que pot arribar a tenir la societat 
civil. Crec que la voluntat i la tasca de les persones que, de manera espontània i altruista, 
s’organitzen entre sí per aportar el seu gra de sorra és determinant no només per paliar 
els efectes negatius d’aquest tipus de conflictes, sinó també per crear-ne les sortides. A 
més, els precedents històrics mostren que les grans conquestes de drets civils –abolició 
de l’esclavisme, les jornades laboral de vuit hores, el sufragi universal femení, el 
reconeixement dels drets de les persones negres– sempre han estat conseqüència de 
movilitzacions de le ciutadania organitzada.

Hi ha gent que s’organitza per anar als camps de refugiats a ajudar en les qüestions 
sanitàries, n’hi ha que s’organitzen per garantir menjar i altres serveis bàsics, n’hi ha qui hi 
va a fer tasques educatives, a fer riure o a animar, i hi ha qui hi va, simplement, a fer el 
que faci falta en el moment. En el meu cas, el meu gra de sorra davant de la crisi 
humanitària dels refugiats pretén ser el d’aprofitar el que sé fer: crear històries per 
informar. De moment, aquest projecte només serà un primer pas. 
 
 
1.2. Objectius

Els objectius acadèmics i periodístics de la realització d’aquest projecte parteixen de tres 
objectius principals dels quals se’n desprenen un total d’onze objectius específics:

1.2.1. Objectius principals

- Mostrar la realitat dels refugiats que viuen a Grècia per sensibilitzar el màxim nombre 
de persones possible sobre la causa. 

�6



 

- Crear un producte periodístic original i de qualitat emitible a la telivisió  

- Posar en pràctica la meva experiència i coneixements acadèmics 

1.2.2. Objectius específics  
 
 
- Crear un reportatge basat en el testimoni de refugiats per apropar la seva história. 
 
- Personalitzar els testimonis per crear empatia amb l’espectador 
 
- Mostrar com era la vida anterior al conflicte de Síria dels testimonis 
 
- Mostrar la història dels testimonis sobre el trajecte des de Síria fins a Grècia  
 
- Mostrar les condicions en què viuen els refugiats a Grècia a través dels testimonis 
 
- Utilitzar elements visuals i musicals per donar cert dramatisme  
 
- Crear un història d’interès periodístic i social a través d’una qüestió o temàtica general i 
d’actualitat 
 
- Crear un producte de qualitat visual i narrativa  
 
- Utilitzar exclusivament imatges pròpies i originals 
 
- Produir amb els paràmetres tècnics òptims per a poder ser emès a la televisió 
 
- Posar en pràctica els coneixements de reporterisme i de comunicació audiovisual 
adquirits durant la meva etapa universitària  
 
- Posar en pràctica els coneixements i experiència adquirits durant l’estada de pràctiques 
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curriculars als Informatius de TV3  
 
- Aprendre a organitzar, produir i realitzar un reportatge audiovisual de gran format

1.3. Metodologia

Per dur a terme l’elaboració del reportatge audiovisual sobre els refugiats que viuen a 
Grècia, se seguirà un procediment propi de la tasca d’ENG. El rol d’ENG que consisteix 
en cobrir un tema periodístic des del terreny amb un equip reduït, generalment format per 
un càmera i un reporter. Com que es tracta d’una peça televisiva, aprofitaré la meva 
experiència de pràctiques curriculars com a estudiant als informatius de TV3 a la secció 
Societat –fent, precisament, d’ENG– per aplicar els coneixements i habilitats que hi vaig 
adquirir.

Per tant, segons el procediment d’ENG, està previst desplaçar-nos a Grècia i accedir als 
campaments on hi viuen els refugiats. Prèviament, però, hi ha una sèrie de tasques de 
pre-producció que precediran el treball de camp. 

Primerament, el més essencial: l’enfocament del reportatge. Aquest procés consistirà en 
definir quin és el missatge que es pretén donar i decidir, tenint en compte els objectius 
establerts, en quin tipus de continguts es basarà el reportatge. Les possibilitats són 
diverses: des d’un reportatge de ficció, a un reportatge d’aconteixements d’estil informatiu, 
un reportatge d’acció d’estructura cronològica, etc. En qualsevol cas, més enllà de la 
preferència personal, els límits els determinaran, en gran mesura, els recursos dels quals 
es disposi i el temps de dedicació. 

Aleshores, el següent pas serà definir quins són els recursos dels quals es disposarà i 
quin és el temps que s’hi pretén dedicar. Bàsicament, en aquesta part del procés 
metodològic es tracta d’identificar i obtenir l’equipament material que s’utilitzarà per 
produir i realitzar la peça, establir una quantitat aproximada del temps que caldrà emprar i 
serà possible dedicar al reportatge, i preparar la resta de recursos dels quals es 
necessitarà disposar. 

Un cop definits aquests aspectes, la següent tasca serà la d’elaborar el disseny del 
contingut del reportatge. Consistirà en determinar com es materialitzarà l’enfocament de la 
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peça, és a dir, definir quin tipus d’elements del reportatge periodístic podran donar forma a 
la idea inicial i quin pes se li donarà a cada un. En aquesta part del procés és on s’hauran 
de decidir més coses i, per tant, és on el reportatge començarà a prendre forma. 

D’una banda, es definirà quin tipus d’imatges es mostraran i com es relacionaran entre sí; 
quin tipus de fonts seran la base del reportatge, com es mostraran i què aportaran; en 
quina llengua es farà, quins elements sonors i visuals s’utilitzaran i quina serà la seva 
funció, etc. Tota aquesta tasca permetrà establir un guió tècnic provisional que farà de 
referència durant el procés de rodatge. 

Després d’aclarir totes aquestes qüestions, entrarà en joc la ‘feina d’oficina’ en la que el 
telèfon i l’ordinador seran els meus principals aliats. Aquesta tasca, bàsicament, consistirà 
en concertar entrevistes, aconseguir contactes o fer els procediments necessaris per 
accedir a les localitzacions previstes i parlar amb els testimonis que facin falta. I això 
s’haurà de fer mitjançant trucades i correus electrònics a totes les associacions o 
particulars que trobi que estiguin treballant, col·laborant o tinguin relació amb els refugiats 
de Grècia. 

Un cop lligades les localitzacions i els testimonis, es podran elaborar els qüestionaris de 
les entrevistes i el pla de rodatge definitius, segons els tipus de plans concrets que 
s’hauran de filmar. També s’hauran de decidir les dates del viatge i, per tant, quadrar la 
cronologia del procés de producció. 

Amb totes les qüestions relatives al reportatge prèvies al treball de camp, l’únic pas que 
quedarà abans del viatge serà organitzar-lo. En aquest apartat, no només serà quan es 
reservarà el passatge fins a Grècia i l’allotjament, sinó que també s’haurà de fer un 
exercici de racionament de l’equipament audiovisual que està previst dur, segons el tipus 
de contingut audiovisual necessari que s’haurà definit prèviament. 

Ja a Grècia, el procediment consistirà en desenvolupar el pla de rodatge previst. Tot i així, 
s’haurà de comptar amb imprevistos tals com males condicions atmosfèriques, 
indisposició d’una de les fonts, indisposició de l’accés a alguna de les localitzacions 
previstes, problemes tècnics de l’equipament audiovisual, etc. Per tant, es tindran en 
compte plans alternatius per si sorgeixen complicacions d’aquests tipus. 
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Per altra banda, un cop a Gràcia també podran sorgir noves fonts, nova informació de 
context, noves localitzacions, noves preguntes o noves idees que es podran incloure al 
projecte inicial del reportatge. Això podria arribar implicar una reformulació de 
l’enfocament o estructura inicials. 

Finalitzat el treball de camp, s’iniciarà el procés de post-producció i realització de la peça 
audiovisual. Primer de tot, es reestructurarà o modificarà el projecte segons el contingut 
finalment obtingut. Posteriorment, es farà un selecció i optimització de tot el contingut 
filmat, segons l’enfocament definitiu del reportatge. La tasca consistirà en revisar tot el 
material i identificar quines parts seran vàlides pel muntatge. També s’optimitzarà el 
contingut de manera que es prepararan els arxius en el format adequat i els paràmetres 
de qualitat òptims i es traduiran (subtitular o doblar)  les entrevistes si és necessari. 

Després de definir el concepte final i preparar tot el material, es procedirà a realitzar el 
muntatge  i edició de la peça, segons el guió de referència establert prèviament. En 
aquest apartat es tindran en compte els recursos visuals i sonors que estaven previstos 
desplegar i els paràmetres d’edició modificables com les transicions, el color, el contrast, 
la llum o la velocitat de la imatge; o les transicions, el soroll i el volum del so. 

Un cop finalitzat el procés de muntatge i edició, es revisarà la peça de manera que es 
puguin detectar errors o modificar al gust alguns aspectes. Després de la correcció, es 
prepararà i transformarà el projecte d’edició per a ser convertit en l’arxiu final.

Finalment, amb el reportatge acabat, es procedirà a la difusió de la peça. Es 
desenvoluparà el pla de disfusió establert prèviament, és a dir, es procedirà a la publicació 
o comercialització del producte. Les possibilitats són diverses: es pot optar per 
comercialitzar-ho i, per tant, determinar a quin tipus de plataforma o a quina empresa de 
comunicació es voldrà vendre; o publicar-ho de manera gratuïta en alguna de les 
plataformes d’Internet disponibles. En qualsevol cas, s’haurà de preparar l’arxiu per ser 
difós en el suport que es decideixi i vendre-ho, si s’escau, o fer-ne promoció si finalment 
s’opta per publicar-ho gratuïtament a Internet. 

�10



2. Presentació formal del projecte  

2.1. Informe de situació 

2.1.1. Context del conflicte de Síria

La situació dels refugiats ha esdevingut una de les majors crisis humanitàries dels nostres 
temps. Les xifres de víctimes civils converteixen el conflicte en una tragèdia total que ha 
posat en escac a diversos estats i organitzacions supranacionals d’arreu del món. De fet, 
la situació dels refugiats ha resultat tan tràgica que ha desemmascarat molts dels valors 
que abanderava la Unió Europea degut a la seva falta de capacitat política per oferir 
solucions efectives. 

No només es reacciona tard i malament a les conseqüències de la guerra de Síria, sinó 
que tampoc se sap com posar pau a un conflicte que ja dura més de sis anys, on no 
només hi intervenen les parts directament implicades, sinó que també hi actuen 
organitzacions com el Daesh, el poble kurd o grans potències mundials com França, 
Rússia, Xina o els Estats Units (EEUU). 

2.1.1.1. La guerra de Síria

La guerra de Síria va començar el 2011 i ràpidament es va estendre per tot el país. El 
conflicte armat enfronta diversos bàndols pel control de l’Estat. Inicialment, la guerra es va 
produir entre l’exèrcit rebel d’opositors al règim dictatorial de Bashar al-Asad i les forces 
regulars del propi govern d’al-Asad. Posteriorment, s’hi van afegir l’exèrcit del poble kurd i 
l’exèrcit del Daesh. 

Amb la implicació de potències mundials com França, Rússia, Xina o els EEUU, la guerra 
civil de Síria ha passat a convertir-se en una guerra mundial a petita escala en la que 
cada setmana es produeixen múltiples combats a diverses poblacions. Els més malparats 
del conflicte, com sempre: els civils innocents. Però com es va originar la guerra i perquè 
és tan difícil d’aturar?
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Síria està situada en una regió, antigament coneguda com la Mesopotàmia. Va ser l’origen 
de la civilització i ha estat en conflicte des de temps immemorables. La seva posició és 
estratègica pel comerç des de l’època dels fenicis i, després, amb Marco Polo i la ruta de 
la seda. En l’actualitat, és el gran comerç del petroli i el gas el que mou els grans 
interessos econòmics i Síria és la sortida al Mediterrani de les reserves de la península 
aràbiga, que fa de la regió una peça clau de la geopolítica mundial. 

Des de l’edat mediaval, l’imperi otomà dominava la zona. Amb la derrota de l’imperi durant 
la Primera Guerra Mundial, dos dels països guanyadors van dividir el territori i se’l van 
repartir, segons uns pactes secrets anomenats els ‘acords de Sykes-Picot'. El Regne Unit 
es va quedar amb el que ara és Iraq, Jordània i Palestina i França va dominar el Líban i 
Síria. Rússia també volia la seva part, però com que es va quedar fora, va fer públics 
aquests acords. 

Als governants d’aquells estats se’ls va dir que se’ls ajudaria a crear un Estat Àrab 
unificat,  però no va ser així. Per contra, el Regne Unit i França van dissenyar països 
dibuixant fronteres sense tenir en compte la població que hi vivia. Els europeus s’hi van 
estar fins la Segona Guerra Mundial. 

És aleshores quan l’antiga URSS pren influència en la política siriana a canvi de força 
militar. A més, es funda el Baaz, un moviment laic i de tendència socialista que pretén 
recuperar la vella idea d’un Estat Àrab. Als anys setanta aquesta ideologia es materialitza 
amb la pujada al poder a Síria de Hafez al-Asad. El nou president porta progrés i 
desenvolupament, però converteix el país en un règim dictatorial i repressiu, que elimina a 
qualsevol que s’hi oposa. Quan després de 30 anys al poder aquest mor, el succeeix el 
seu fill Bashar al-Asad, l’actual president, que comença amb bones promeses fins 
l’arribada de la ‘Primavera Àrab’ a Síria el 15 de març del 2011.  

Les protestes contra el president sirià van esclatar després de la detenció i tortura d’uns  
adolescents que van pintar a un mur de la seva escola: “És el teu torn, Doctor”, en 
referència a al-Asad, que és oftalmòleg. Les forces de seguretat sirianes van matar a 
manifestants a les primeres protestes i ràpidament es van estendre per tot el país. 
Centenars de milers de ciutadans van sortir al carrer per demanar la dimissió d’al-Asad, 
reformes polítiques i el fi de la brutalitat policial. 
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Cal remarcar que, mentre la majoria de la població siriana és de la variant musulmana 
sunnita i altres religions, el govern és de l’altra variant musulamana xiïta, per tant, els 
ciutadans ja no se sentien representats amb al-Asad, més enllà de la seva actuació. 

Davant de la resposta violenta del govern sirià, els grups d’opositors s’armen i juntament 
amb militars desertors creen l’Exèrcit Sirià Lliure (ESL), el bàndol rebel. El país es va 
sumir en una guerra i els bombardejos de les forces sirianes es van multiplicar fins que al 
2012 els atacs van arribar a la capital, Damasc, i a la segona ciutat més important, Alep. 
Ambdós bàndols van anar creixent. Al-Asad va rebre recolzament d’Iran, Líban, Rússia i 
Xina, mentre que l’exèrcit rebel es va equipar amb part de l’armament dels Estats Units, a 
través dels seus aliats Aràbia Saudí i Qatar. 

Entre 2013 i 2014 apareixen grups jihadistes que prenen força i s’introdueixen al conflicte 
de Síria. Agrupacions com el Front al-Nusra (Al-Qaeda a Síria) i el Daesh comencen a 
prendre terreny. Al 2014 el Daesh fa una gran ofensiva amb la qual aconsegueix el control 
d’una gran part d’Iraq (país fronterer amb Síria) i algunes ciutats de l’est de Síria. De fet, el 
grup extremista declara el califat musulmà en aquella àrea i estableix la seva capital a la 
ciutat siriana Raqqa. Els jihadistes estan enfrontats amb tots els bàndols per l’objectiu de 
crear un gran estat islàmic. En la disputa també hi apareix el poble kurd, que també 
s’enfronta a al-Asad i és un dels principals adversaris del Daesh. 

Al setembre del 2014 es crea una coalició internacional formada per Jordània, Baréin, 
Qatar, Aràbia Saudí, els Emirats Àrabs Units (EAU) i liderada pels EEUU per combatre al 
Daesh. Posteriorment, s’hi van afegir als atacs França, el Regne Unit i Rússia. De fet 
Rússia, en les seves ofensives, no només va atacar als jihadistes, sinó que també va 
bombardejar a l’exèrcit rebel, arribant a recuperar el control de ciutats com Alep en favor 
de Bashar al-Asad, fent créixer la tensió amb les potències occidentals. 

El 4 d’abril d’aquest any, un atac amb armes químiques va causar almenys 86 morts, 
segons l’Observatori Sirià dels Drets Humans (OSDH), a la localitat siriana del nordest del 
país. El bàndol opositor i els EEUU van acusar al règim d’al-Asad de l’atac, tot i la seva 
negativa. Aquest fet, ha provocat que el Pentàgon fes la seva primera intervenció directe 
en el conflicte, amb un bombardeig a la base militar siriana de la província d’Homs que, 
segons el propi Pentàgon, va destruir el 20% de l’aviació siriana. 

�13



Actualment, el mapa de Síria queda dividit en diferents posicions i la guerra continua amb 
combats que se succeeixen setmana rere setmana. Mentrestant, mentre uns es barallen 
pel control polític, econòmic o religiós del país, els que pateixen són els civils innocents. 
“Si existeix un infern ha de ser molt semblant a Alep. O a Palmira. O a qualsevol de les 
ciutats sirianes que, sumides en una guerra des de fa més de cinc anys, són l’escenari 
dels crims més inhumans que es poden imaginar”, publicava el Huffington Post al 
desembre del 2016. I és que aquesta guerra està deixant uns números esgarrifosos. El 
mateix Huffington Post mostrava que 312.001 persones han perdut la vida des del 2011 a 
Síria a causa de la guerra. D’aquestes, 90.506 eren civils, dels quals 15.998 eren menors 
d’edat i 10.540 eren dones.

2.1.1.2. Els refugiats

La guerra de Síria ha desencadenat l’èxode de persones més massiu des de la Segona 
Guerra Mundial. Milers de famílies innocents s’han vist forçades a fugir del seu país per la 
constant amenaça d’atacs a les seves pròpies llars. Arribar a Europa es considera una de 
les sortides a una nova vida suposadament millor o, simplement, l’única opció per 
sobreviure. 

La condició de refugiat és un dret que garantitza l’asil a altres països d’aquelles persones  
que ho sol·licitin. Els individus que es troben en aquesta situació s’acullen a l’Estatut dels 
Refugiats de les Nacions Unides (ONU). La convenció internacional defineix qui es pot 
considerar refugiat, decideix les normes que han de seguir les persones sol·licitants i les 
responsabilitats de les nacions que garantitzen l’asil. Es tracta d’un dret que està regulat 
jurídicament i que pot exercir qualsevol persona. A més, l’Article 14 de la Carta de Drets 
Humans contempla que les persones que compleixin la condició de refugiat puguin 
disfrutar d’aquest dret.

Tot i així, la litúrgia política sembla que fa que aquest dret sigui complicat d’exercir. La 
Unió Europea (UE), el 20 de març del 2015 va aprovar un pacte amb Turquia –conegut 
com ‘pacte de la vergonya’– que permetia deportar als migrants que arribaven a les illes 
gregues de manera irregular, incloent persones necessitades de protecció internacional. 
La UE va al·legar que Turquia està preparada per acollir a refugiats, però les ONG han 
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denunciat repetidament que no és un país segur, ja que no ofereix un Estatut dels 
Refugiats en plenes condicions. 

De fet, cap observador independent –ni Amnistia Internacional, ni ACNUR, ni advocats– 
tenen accés als centres tancats als que s’està retornant les persones deportades a 
Turquia. Un informe de la UE indica que la mesura ha reduït l’arribada de migrants i la 
mortalitat en el trajecte a través del mar, tot que es contradiu amb els últims informes de la 
ONU. En qualsevol cas, el que segur que ha provocat el ‘pacte de la vergonya’ és fer 
augmentar el temps d’espera dels refugiats i afavorir les rutes il·legals de contrabandistes.

I és que, el trajecte fins a terres segures, no és gens fàcil. La majoria dels refugiats es 
posen en mans de contrabandistes que, a canvi de preus desorbitats, els transporten en 
condicions deplorables fins els centres de migrants de Turquia. Des d’allà, han d’acudir a 
altres contrabandistes que els faran creuar el Mediterrani sobre una barca inflable 
motoritzada, molts cops sense combustible suficient per arribar a les costes de Grècia, 
esperant a que quan s’apagui el motor en mig del mar, algun equip de salvament els 
vingui a salvar. 

Justament, el passat 8 de maig s’informava d’un naufragi ocorregut el 2013 en que van 
morir 268 persones que intentaven arribar a Europa. Tot i demanar auxili, les autoritats 
italianes i malteses es passaven la pilota l’una a l’altre fins que l’embarcació, plena amb 
fins a 60 nens, va naufragar en mig del mar provocant la mort de tots els passatgers. 

La ruta del Mediterrani oriental, que és la que creua el mar Egeu des de Turquia fins les 
illes gregues, és la ruta més mortífera pels refugiats i migrants. Només durant el 2015 hi 
van morir 3.771 persones, de les quals 2.892 ho van fer a la seva riba oriental. Un altre 
informe de la ONU confirmava que el 2016 ha estat l’any de mes mortalitat de la ruta de 
refugiats del Mediterrani, amb fins a 3.800 morts o desapareguts. A més, l’últim informe 
d’ACNUR, ha desvetllat que la xifra de desplaçats a tot el món sobrepassa els 60 milions 
de persones, dels quals es calcula que uns 15 milions provenen de Síria.

Més lluny de la realitat, molts d’ells amb l’únic amb que topen a l’arribar a Europa és amb 
la decepció de veure’s atrapats entre fronteres tancades. Pels refugiats que 
aconsegueixen arribar a Grècia, la ruta dels balcans és la via que tenen per intentar 
arribar als països del nord d’Europa. Des del 2015, però, Macedònia, Eslovènia, Croàcia i 
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Sèrbia, els països per on passa la ruta, van anunciar el tancament complet de les seves 
fronteres com a mesura restrictiva contra l’entrada massiva d’immigrants, donant per 
clausurada aquesta via. Milers de refugiats han quedat encapsulats en terra de ningú, 
entre filat de pues metàl·liques i el mar Mediterrani, que quasi se’ls emportava la vida 
mesos abans. 

2.1.1.3. Els refugiats a Grècia

El trajecte fins Europa no és ni l’únic ni el més gran obstacle que han de superar els 
refugiats. Les fronteres tancades dels països balcànics fa que els migrants quedin 
concentrats a Grècia a l’espera d’una sortida en forma d’admissió de la sol·licitud d’asil     
–que és un procés burocràtic llarg i complexe– o una escletxa a la frontera per on 
escapolir-se de manera il·legal. 

Mentrestant, la situació a Grècia està a la vora del col·lapse. Els refugiats que hi ha 
atrapats estan repartits pel país en desenes de centres que ofereix el govern i que estan  
controlats per militars. Es tracta de campaments tancats formats per habitatges 
prefabricats, normalment, situats en grans esplanades a uns quants quilòmetres de la 
ciutat. 

Però no tots els refugiats poden gaudir del privilegi de dormir en un barracó prefabricat. 
Aquells que han arribat de manera il·legal –que no tenen el certificat d’asil– o que, 
simplement, no volen viure als centres que ofereix el govern, viuen en campaments 
autogestionats propers a les fronteres o als squats de les ciutats. 

Actualment, queden pocs campaments autogestionats. La majoria estan als llocs 
d’arribada de les embarcacions, és a dir, a les illes. Es tracta de grans espais, convertits 
en ciutats transitòries de tendes de campanya, on hi conviuen famílies senceres de 
refugiats i voluntaris independents o d’ONG. Subsisteixen a través de les aportacions 
d’altres voluntaris i estan gestionats pels propis habitants o per les organitzacions i 
particulars que hi col·laboren. El més gran que hi havia a Europa era el campament 
d’Idomeni, a la frontera de Grècia amb Macedònia. Hi van arribar a estar’s-hi prop de 
14.000 refugiats, fins que va ser desallotjat l’estiu de l’any passat. 
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D’altra banda, els squats se situen en edificis ocupats per col·lectius anarquistes. La 
majoria estan a la capital, Atenes, al barri anarquista. El sistema de subsistència també es 
basa en l’autogestió i l’aportació voluntària. Un dels més grans és el City Plaza, un antic 
hotel que ara està totalment ocupat i habilitat per ser habitat per refugiats i migrants. 

En qualsevol cas, les condicions de les opcions de vida que ofereix Grècia són indignes. 
Grècia és una destinació de pas pels refugiats que volen arribar a la resta d’Europa i això 
vol dir que cada dia que passa no té més sentit que el de sobreviure. Sobreviure esperant 
una resposta a la sol·licitud d’asil. Sobreviure sense diners, sense feina, sense 
motivacions i gairebé sense motius, només amb esperança. 

2.2. Pertinença professional

2.2.1. Els mitjans de comunicació i les persones refugiades

Els mitjans de comunicació són una eina poderosa per fer visibles conflictes i fenòmens 
sovint silenciats. La dinàmica informativa dels grans mitjans de comunicació tendeix a 
tractar la qüestió dels refugiats a través d’una perspectiva massa global on es tira, 
bàsicament, de dades generals i successos puntuals i descontextualitzats. 

Sobre aquest aspecte, el voluntari a l’antic camp d’Idomeni i periodista, David Zorrakino, 
feia una crítica sobre com actua la premsa en la qüestió dels refugiats: “És important el 
paper de la premsa perquè vagi explicant el que va passant dia a dia als campaments. No 
només és important quan algú es crema o quan la policia carrega o quan llencen gasos 
lacrimògens”.

De fet, aquesta és una critica que es repeteix molt quan es valora el paper de la premsa 
en la crisi dels refugiats i el tractament que generalment es fa. L’impulsor de la iniciativa 
RefugeesTV, en Mahmud, comentava la seva percepció: “La majoria dels mitjans només 
ho fan per negoci. Mai ho ensenyen tot, només ensenyen una mala imatge dels refugiats”.
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En aquesta mateixa línia, el director del programa ‘La Tribu’ de Catalunya Ràdio, Xavi 
Rosiñol, afegeix el problema de la memòria informativa a curt termini en la qual hi estan 
immersos molts mitjans: “Els mitjans de comunicació tendim a fer les coses així: quan 
esclata un tema, el seguim molt, hi ha totes les imatges i totes les cròniques possibles, 
però de seguida ens oblidem, com si això ja no existís. Busquem la notícia d’impacte, com 
per exemple, explicar que s’han llençat gasos lacrimògens des de l’altra banda de la 
tanca, però aquí aquestes coses no són les que passen cada dia. El que passa cada dia 
és que hi ha gent que suma un dia més al compte de dies negres de la seva vida”. 

La veritable crisi dels refugiats va començar molt abans, però no es va fer palpable als ulls 
de la població europea fins que els refugiats no van arribar a Europa i fins que els mitjans 
no van començar a fer-se’n eco. Un exemple molt gràfic és com els mitjans de tot el món 
van convertir al petit Aylan Kurdi, un kurd sirià de tres anys, en una icona del drama dels 
refugiats. 

La terrible imatge del nen mort a la platja es va convertir en viral i va remoure 
consciències a gran escala per primer cop. Tot i així, perquè només Aylan té nom, i fins i 
tot una pàgina de la Viquipèdia traduïda en 26 llengües diferents? I la resta de nens morts 
a Síria o en la travessa fins a l’exili? Són només una estadística?

El columnista i escriptor anglès, Owen Jones, posava una mica de llum sobre el tema: “El 
problema és que aquest debat no pot ser guanyat amb estadístiques […] això no canviarà 
l’actitud de les persones. S’ha de fer a través d’històries, humanitzant als refugiats sense 
rostre. Hem de mostrar els seus noms, les seves cares, les seves pors, les seves 
ambicions, els seus amors i de què estan fugint”. Una idea amb la que també coincideix la 
periodista catalana Mercè Folch: “L’allau d’imatges que venen dels mitjans ha acabat 
despersonalitzant als protagonistes i insensibilitzant-nos a nosaltres davant de la crisi. 
Precisament per això, per evitar que passi desapercebut, hem d’estar sobre el terreny 
agafant la història i posant-li noms i cognoms”. 

De fet, la idea sobre el paper de la premsa i la raó de ser de les peces periodístiques que 
es generen al voltant de la qüestió dels refugiats les resumeix molt bé l’Agència de la 
ONU pels Refugiats d’Espanya (ACNUR España) en el seu apartat sobre mitjans de 
comunicació i refugiats: “Creiem que els periodistes teniu un paper indispensable a l’hora 
de comunicar la realitat que viuen molts refugiats i desplaçats. La terminologia, 
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l’enfocament, les fonts d’informació contrastades, sabem que són elements clau en el 
desenvolupament de la vostra feina i per contribuir a difondre a la societat missatges que 
calin i ajudin a canviar consciències. L’asil és una institució essencial en el món convuls 
en el que vivim avui, i creiem que els mitjans de comunicació han de formar part d’aquest 
dret, que, al cap i a la fi, és de tots i per a tots”. 

Amb aquest escenari, que presenten diferents professionals de la comunicacó que han 
viscut la qüestió dels refugiats des de prop, sembla que existeix un buit informatiu en 
quant al tractament de la informació que es genera al voltant d’aquest tema. Un buit que 
delata la falta d’històries que mostrin la realitat de les persones desplaçades que viuen un 
drama diari lluny del seu país, i que ho facin a través de testimonis directes i des d’un punt 
de vista proper.

2.2.2. Característiques del reportatge

Tinc la convicció de que els comunicadors no només tenim la responsabilitat social 
d’explicar què passa al món, sinó que, com diu Owen Jones, cal fer-ho a través d’històries 
que facin canviar l’actitud de les persones. Específicament, sobre la qüestió del conflicte 
de Síria i altres països àrabs, veig que hi ha una necessitat de crear històries que 
humanitzin i ens apropin la realitat de les persones que més pateixen, les víctimes 
innocents que no només han hagut de fugir del seu país, sinó que, molts d’ells, han 
quedat atrapats en algun punt de Grècia.

D’aquesta manera, el producte que desenvoluparé en aquest projecte reunirà unes 
característiques determinades que pretenen oposar-se a les peces informatives dels 
grans mitjans de comunicació. L’objectiu és crear una peça alternativa que pugui 
complementar la dinàmica periodística que tendeix a generalitzar, descontextualitzar i 
buscar únicament l’impacte. A més, també pretén ser un producte atractiu i dinàmic per 
poder fer arribar el missatge al gran públic fàcilment. 

Per tant, el producte serà un reportatge en format audiovisual que tractarà sobre la vida 
dels refugiats que actualment estan instal·lats a Grècia. Estarà basat exclusivament en el 
testimoni individual d’alguns refugiats a través d’entrevistes sobre el terreny, que, alhora, 
seran el fil conductor del reportatge mitjançant diferents blocs temàtics que es 
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concatenaran entre sí. El contingut narratiu se centrarà en aspectes personals de cada 
protagonista, mostrant vivències, sentiments i opinions pròpies de cada un. A més, 
s’identificarà a cada testimoni amb els seus noms i cognoms. Aquest enfocament 
permetrà crear uns història humana i propera, un dels factors diferencials destacats.

2.2.3. Precedents del producte

Segons les característiques del producte, hi ha altres peces que serveixen de precedent 
per la seva semblança en el format, temàtica i enfocament. Alhora, aquests altres 
reportatges fan de referència i inspiren alguns aspectes o punts de vista del producte que 
desenvoluparé.

El primer és la pel·lícula documental ‘Astral’ del presentador del programa Salvados, 
Jordi Évole. El reportatge mostra la història de com un veler de luxe es converteix en un 
equipament de salvament per la ONG ProActiva Open Arms. El vaixell, anomenat Astral, 
patrulla pel Mediterrani preparat per acudir al rescat d’embarcacions de refugiats que 
hagin naufragat. Évole i el seu equip pugen a bord de l’Astral per acompanyar a la seva 
tripulació en aquest viatge humanitari. 

Amb el documental ‘Astral’, Salvados va redefinir el seu enfocament. Després de vuit 
temporades, el programa de La Sexta va deixar de mirar cap endins, a l’Espanya de la 
crisi i la corrupció, per tractar la qüestió dels refugiats. El gir no va ser només d’àmbit ni 
temàtic. Astral no és un programa més on Èvole exhibeix els seus dots de joglar per 
desmontar les cares visibles de l’establishment. A bord de l’antic veler de luxe, el 
periodista aparta el seu personatge i se centra en el silenci de les imatges i els testimonis. 
Dóna veu als qui no la tenen per a que els espectadors la escoltem. 

El reportatge mostra la tasca dels voluntaris de l’Astral, però també retrata les vivències 
dels refugiats que rescaten. Ofereix les declaracions dels seus testimonis i pregunta per 
les seves esperances, la seva experiència o els seus trets personals, donant una visió 
propera dels rescatats. Évole aconsegueix donar veu i posar cares a un dels episodis més 
difícils que han hagut de patir els desplaçats dels països àrabs: l’exili. 

Es tracta d’un dels primers reportatges de la televisió espanyola que centra part de la 
atenció en els protagonistes de la crisi dels refugiats i apropa la seva realitat a través del 
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seu testimoni. A més ho fan amb un punt de vista personal i proper, que apel·la a 
l’espectador i el fa sentir-se connectat. 

El segon és el documental ‘My friend’ del presentador de TV3 Carles Prats. El reportatge 
mostra el drama dels refugiats que arriben a Europa i els voluntaris que intenten ajudar-
los. S’endinsa en el campament de refugiats d’Idomeni en el moment en que Macedònia 
havia tancat les fronteres i havia deixat a milers de desplaçats estancats darrera les reixes 
en condicions indignes.  

‘My friend’ mostra un punt de vista revelador per l’espectador. S’allunya del patró constant 
de la crisi humanitària –d’un col·lectiu enorme que pateix, uns quants que els ajuden i 
Europa que s’ho mira– i retrata la realitat de la vida als campaments amb més arestes. Es 
mostren les disputes entre refugiats, baralles a pedrades, conflictes a la cua del menjar, el 
recel que generen les ONG o la discriminació cap a refugiats no sirians. 

Però el que més destaca, és l’interès del periodista de TV3 en dignificar als refugiats. 
Prats també apropa les vivències dels testimonis en les seves entrevistes, però, a més, 
els humanitza d’una manera molt subtil però potent. Identifica a molts d’ells amb el seus 
noms i cognoms i els seus oficis. Això, per l’espectador, trenca amb la simple etiqueta de 
refugiats i delata l’existència d’una vida anterior, que és el que estableix el vincle entre 
l’audiència i els protagonistes. 

El tercer reportatge que també podria servir com a precedent és el documental 
‘Generación Perdida’ del canal rus RT en Español. És la història d’una família que malviu 
exiliada al Líban. El reportatge passa per cada un dels membres de la família a través 
d’entrevistes concatenades entre sí. Mostra els aspectes quotidians que aquest grup de 
refugiats viu diàriament a la seva nova llar, des d’un punt de vista proper i amb un 
testimoni directe i cru. 

‘Generación Perdida’ és interessant perquè es basa exclusivament en el testimoni dels 
refugiats. S’endinsa en la realitat de cada personatge amb entrevistes de profunditat que 
remarquen el contrast entre la seva vida anterior a l’exili i la actual. La història del 
reportatge és la que ells expliquen, fent dels testimonis els propis fils conductors de la 
peça. 
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2.3. Disseny del contingut

2.3.1. Denominació

El nom previst pel reportatge serà ‘No me llamo refugiado’. És una frase en primera 
persona que fa referència als testimonis que s’entrevistaran. El títol apel·la directament a 
l’espectador a través d’una frase contundent que gira sobre la idea de trencar amb la 
simple etiqueta de ‘refugiats’. 
 
L’objectiu és sintetitzar en el nom del reportatge un dels missatges principals que vol 
transmetre el projecte: els refugiats no són només refugiats, són persones com tu i com jo 
que tenien una vida abans de l’exili. Redundar sobre aquesta idea farà que durant el 
visionat del reportatge l’espectador s’hi fixi més detingudament en el nom de cada un dels 
testimonis i aconsegueixi individualitzar la història per fer-se-la més propera.  
 
A més, el títol en sí fa una funció publicitària que pot passar desapercebuda, però que 
d’una manera subtil crida l’atenció de l’espectador. ‘No me llamo refugiado’ es converteix 
en un reclam, perquè és una frase en negatiu que, de primeres, elimina la opció que té la 
gent d’anomenar-los. Això farà que l’espectador es pugui preguntar: “Aleshores com es 
diu? Qui deu ser? De qui deu parlar?”. 
 
2.3.2. Fonts  
 
El reportatge estarà basat exclusivament en els testimonis de persones refugiades. 
S’utilitzaran fins a tres fonts, que relataran històries paral·leles des del seu punt de vista. 
Cada un d’ells serà un refugiat instal·lat a Grècia. Es diferenciaran entre sí pel tipus de 
localització on estiguin vivint –a un campament oficial del govern, un squat autogestionat o 
altres–.  
 
Els tres personatges que hi apareixeran són refugiats que actualment estan instal·lats a 
Atenes. Un d’ells és en Mohib, un refugiat sirià que viu a un habitatge al costat de la sala 
de comptadors d’un edifici situat al barri anarquista de la ciutat. Hi viu juntament amb la 
seva dona i el seu fill de catorze anys. S’ha contactat amb ell a través de l’associació 
espanyola SOSRefugiados, que treballa als squats d’Atenes proporcionant ajuda 
econòmica i garantint recursos bàsics com roba i aliments. De fet, en Mohib col·labora 
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amb l’associació i té contacte amb molts altres refugiats instal·lats també a Atenes. 
Aquesta font, a part de poder oferir el seu testimoni personal del desplaçament des de 
Síria fins a Grècia, també ens pot oferir una visió global de la vida dels refugiats a Atenes. 
Sap parlar castellà i, per tant, el desenvolupament de l’entrevista podrà ser més fluït i més 
ric. A més, ens farà de traductor amb la resta de testimonis amb els que parlem.  
 
L’altre font a la qual entrevistarem és en Shukri, un refugiat tunisià que actualment viu al 
squat City Plaza, un antic hotel ocupat per voluntaris i habilitat per als refugiats. En Shukri 
va estar vivint i treballant a Itàlia. El seu testimoni no només és interessant per retratar la 
vida als squats, sinó que també pot ser de molta utilitat per mostrar el contrast entre la 
situació d’un immigrant plenament instal·lat a Europa convertit en un refugiat de la 
repressió del seu país d’origen. Aquesta font parla en anglès i l’entrevista haurà de ser 
subtitulada a l’idioma del reportatge.  
 
L’últim a font serà en Smir Sbehi, un refugiat sirià que viu amb la seva dona i els seus dos 
fills en un habitatge prefabricat de Skaramagas Camp, un campament oficial gestionat 
pels militars grecs. El seu testimoni aportarà la versió de l’exili i de la vida als campaments 
del govern. En Smir parla únicament àrab, per tant, s’haurà d’utilitzar traductor durant la 
conversa i l’entrevista haurà de ser subtitulada a l’idioma del reportatge.  
 
 Durant el reportatge no intervindrà cap més veu que la dels tres testimonis. Per tant, no 
s’utilitzarà cap tipus de narració en veu en off, sinó que els propis entrevistats faran de fil 
conductor de la història a través del què ells mateixos relatin. Es tracta de centrar tota 
l’atenció en els tres personatges per no provocar cap tipus de distanciament en 
l’espectador i generar una atmosfera de proximitat. L’objectiu és que la relació entre 
espectador i testimoni sigui el més directe possible, sense distraccions. 

 
2.3.3. Idioma

La tria d’un idioma determinat té a veure amb una qüestió pràctica. Cap de les fonts que 
està previst entrevistar sap parlar el català. Per tant, les entrevistes seran en àrab, anglès 
o castellà. Això implica que s’hauran de subtitular alguns dels testimonis a un sol idioma  
per donar continuïtat i cohesionar el conjunt del reportatge en un mateix marc 
comunicatiu. 
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Com que una de les fonts a les quals està previst entrevistar sap parlar castellà, es 
mantindrà l’idioma espanyol a tota la peça. Es tracta del segon idioma del món pel nombre 
de persones que el parlen com a llengua materna –amb 567 milions de parlants natius– i 
el tercer idioma en comunicació internacional. És la llengua oficial a 20 països i és parlada 
a Espanya, Amèrica Llatina, el Sahara Occidental, Guinea Equatorial i algunes parts de 
les Filipines. 

Per tant, el castellà és la llengua ideal pel reportatge, no només pel fet que una de les 
entrevistes serà en castellà. Amb la pretensió de complir amb un dels objectius estipulats 
al projecte, fer-ho en castellà també permetrà que el reportatge pugui arribar a un nombre 
major de persones, que si es limités únicament al mercat català. De totes maneres, no es 
descarta traduir-ho també a altres llengües en un futur, com l’anglès o el català. 

 
2.3.4. Estructura  
 
El reportatge seguirà una estructura bàsica composta per una part introductiva, un 
desenvolpament i una cloenda. El primer apartat consistirà en una primera presa de 
contacte amb el tema a través d’imatges descriptives i l’aparició del títol. L’apartat final 
tancarà la història donant resposta al títol del reportatge –‘No me llamo refugiado’– a 
través d’una escenificació dels entrevistats en que cada un d’ells es presentarà a càmera. 

El desenvolupament del reportatge serà una consecució de les declaracions de cada un 
dels entrevistats. L’organització d’aquestes es dividirà en funció del contingut temàtic. 
D’aquesta manera, l’apartat central del reportatge el conformaran tres blocs: la vida 
d’abans de l’exili, el trajecte fins a Grècia i la situació actual. En cada un d’ells, els 
diferents testimonis relataran la seva versió sobre les qüestions que s’indiquen.   
 
Els tres blocs apareixeran de manera implícita en el transcurs del reportatge. No 
s’identificaran en cap moment com a blocs independents, sinó que seran els propis 
testimonis els que marcaran un apartat o un altre a través de les seves declaracions. En 
cada bloc es mantindran les mateixes fonts i la mateixa forma. L’únic que canviarà entre 
un apartat i un altre és el contingut de la història que s’està explicant.  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No s’utilitzarà cap element específic per limitar un bloc de l’altre, ja que l’objectiu és crear 
un sol relat unificat –a través de tres blocs temàtics– amb el mínim de separacions 
possibles que puguin distreure a l’espectador de la història global. El que sí que 
s’utilitzaran seran transicions d’uns deu segons d’imatges descriptives i de recurs amb so 
ambient, però que serviran per marcar l’impàs entre una font i l’altre, no entre blocs. Com 
que l’inici de cada bloc el començarà una font diferent del que haurà finalitzat l’anterior, 
aquesta transició no només separarà una declaració d’una altre, sinó que també el final i 
l’inici dels blocs temàtics. En aquests casos, les transicions seran més llargues i 
s’utilitzaran plans que donin més transcendència. La transició entre l’últim bloc i la cloenda 
es farà mitjançant una fosa negre en silenci. 

En cada un dels blocs apareixeran les tres fonts entrevistades. En el primer i el tercer –la 
vida abans de l’exili i la situació actual–, apareixeran un cop cada una, de manera que 
s’unificarà el seu relat en una mateixa càpsula de declaracions, ja que són aspectes que 
es podran explicar des d’un o dos vèrtex. L’altre apartat –el trajecte fins a Grècia– serà un 
relat ple de detalls i moments diferents, amb la qual cosa, cada font apareixerà diverses 
vegades, concatenant les seves declaracions entre sí. 
 
La representació gràfica de l’estructura del reportatge seria la següent: 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2.3.5. Durada

El reportatge tindrà una durada compresa entre els vint i els vint-i-cinc minuts. L’objectiu 
és buscar l’equilibri en que, d’una banda, es pugui encabir tot el contingut i informació 
disponibles i alhora mantenir el dinamisme i un ritme àgil, que permetin que la peça sigui 
fàcil de digerir visualment. 
 
Tenint en compte que el reportatge estarà format per tres testimonis diferents, de cada 
entrevista hauran d’utilitzar-se entre cinc i set minuts de declaracions. D’aquesta manera,  
es podrà deixar un marge per fer servir la resta d’imatges que donaran forma a les 
seqüències introductòries i de transició.

2.3.6. Tipus de plans i moviments de càmera  
 
Per donar forma al reportatge s’utilitzaran diversos tipus de plans i moviments de càmera. 
D’una banda, segons la seva funció, s’obtindran els plans de les entrevistes, els plans 
descriptius i els plans de recurs. Els plans de les entrevistes seran plans estàtics gravats 
des de dos punts de vista diferents, és a dir, fent servir dues càmeres. Els plans 
descriptius i els plans de recurs es gravaran amb una sola càmera i combinarà plans 
estàtics amb plans en moviment.  

Entrevistes:

Càmera 1: 

- Pla mig curt. Utilitzar aquest tipus de pla permet extreure el subjecte del context 
general i potenciar l’interès de l’espectador pel personatge que s’està captant. 

Càmera 2: 

- Pla sencer. Aquest tipus de pla permet situar a l’espectador en el context de 
l’entrevista. Ofereix una vista general de l’espai i la posició del testimoni entrevistat. 

- Primer pla. Els primers plans aconsegueixen una visió próxima i més íntima de 
l’entrevistat. S’utilitzarà per mostrar l’expressió facial del testimoni en els punts de més 
emotivitat de l’entrevista.

�26



- Pla detall. Permet ressaltar parts de l’escena que passen desapercebudes. S’utilitzarà 
per mostrar la gestualitat de les mans, principalment, i servirà també com a pla de 
recurs per encadenar diferents plans.  

   Descriptius:

- Pla general. Mostra tots els elements de la imatge i situa a l’espectador. S’utilitzarà per 
mostrar cada localització, com per exemple, els campaments de refugiats. L’objectiu és 
retratar un espai buit i inanimat per transmetre una certa sensació dessolació. 

- Pla conjunt. Mostra al personatge emmarcat en la localització. Situa a l’espectador 
alhora que dóna valor al personatge. Seguirà al pla general per donar continuïtat. 

- Moviment panoràmic horitzontal. És un moviment de càmera sobre l’eix horitzontal. 
S’utilitzarà per fer reconeixement de l’espai i situar a l’espectador.  
 
Recurs:

- Pla detall. Mostrarà objectes quotidians relacionats amb l’entrevistat. La intenció és 
transmetre proximitat i certa connexió amb l’espectador. 

- Moviment de travelling. Consisteix en un desplaçament de la càmera variant la 
posició del seu eix. És un recurs molt expressiu. S’utilitzarà per fer seguiment de 
determinats objectes des d’un pla curt o de detall. 

- Moviment panoràmic vertical. És un moviment de càmera sobre l’eix vertical. 
S’utilitzara per per mostrar diferents objectes disposats verticalment.

- Moviment focal. Es tracta d’un moviment òptic de la càmera a través de la variació 
focal. S’utilitzarà per emmascarar objectes i fer-los aparèixer progressivament. Crear un 
efecte que permet centrar l’atenció de l’espectador en un objecte determinat.  

2.3.7. Estil audiovisual

L’objectiu és apropar els refugiats a la gent. Per tant, mostrarem les coses que connecten 
amb la gent. Amb això es podria resumir l’estil que es vol aconseguir, un estil proper que 
emocioni, sense més informació que la de les pròpies declaracions dels entrevistats. Per 
donar-li forma, està previst desplegar una sèrie de recursos visuals i sonors que 

�27



enriquiran el contingut del reportatge. 

A través de les imatges es poden transmetre certs missatges o sensacions. En aquest 
cas, es faran servir un seguit d’imatges que complementaran el contingut narratiu dels 
testimonis. Els recursos visuals que es desplegaran són els següents:

- Objectes quotidians. S’utilitzaran imatges d’objectes quotidians relacionats amb cada 
un dels testimonis entrevistats per transmetre una sensació de proximitat i connexió 
amb l’espectador.

- Paral·lelismes. S’utilitzaran paral·lelismes visuals entre un objecte quotidià per a 
qualsevol persona amb objectes exclusius de la vida diària del refugiat, com per 
exemple, un estenedor amb pinces i un filat de seguretat de pues metàl·liques. Es 
tracta de transmetre un missatge explícit per denunciar la situació que viuen els 
refugiats diàriament on objectes que no haurien de ser quotidians o normals, ho són. 

- Nens. Es faran servir imatges de nens petits en diverses situacions. Tot i la morbositat 
de la imatge, és un recurs que connecta molt bé amb l’espectador. Transmet 
vulnerabilitat, innocència i fragilitat. És un recurs que crea un sentiment d’empatia molt 
directe amb la gent. 

- Objectes abandonats. S’utilitzaran imatges de certs objectes fent la seva funció sense 
l’activiat humana, com si estiguèssin abandonats. És una imatge que també connecta 
molt bé amb l’espectador, perquè transmet una sensació de dessolació. Un exemple 
seria un gronxador buit en moviment. 

- Presentacions finals. S’elaborarà una escena final en que cada testimoni dirà el seu 
nom i cognoms mirant a la càmera. És una manera de dirigir-se directament a 
l’espectador i trencar amb la impersonalitat de l’etiqueta ‘refugiats’ sota la qual 
s’engloba tota la qüestió.  
 
Es diu que en un peça audiovisual el 50 per cent és la imatge i l’altre 50 per cent és el 
so. I és que el que escoltem és molt important. No només per la comunicació verbal, 
sinó també per la música o els sons. Tot comunica. Els silencis o les músiques que 
s’utilitzen en un producte de televisió transmeten moltes coses i ajuden a endinsar a 
l’espectador a un estat emocional determinat.   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- Més enllà de les veus dels entrevistats, els recursos sonors que s’utilitzaran seran so 
ambient i música. El so ambient serà el que captarà la càmera en cada moment i, a no 
ser que sorgeixin problemes tècnics, no es falsejarà cap ambient de la imatge. Aquest 
recurs prendrà protagonisme durant els silencis que es produeixin en les entrevistes o 
durant les transicions.  
 
La música que s’utilitzarà pel reportatge és la cançó ‘Why not’ del vocalista i compositor 
del grup islandès Sigur Rós, Jonsi. Es tracta d’una peça instrumental del gènere post-
rock. No té lletra, tot i que, en algunes parts de la cançó, s’utilitza la veu com a 
instrument musical. És tracta d’un tema lent en que hi participen instruments com la 
bowed guitar      –que és un mètode per tocar la guitarra, acústica o elèctrica, amb l’arc, 
com si fos un violoncel–, el violí, l’harmònium o la pròpia veu del compositor. S’utilitzarà 
únicament durant la introducció i la cloenda. 

2.3.8. Entrevistes 
 
Els qüestionaris que s’utilitzaran per les entrevistes s’han elaborat a partir dels tres blocs 
temàtics del reportatge: la vida d’abans de l’exili, el trajecte fins a Grècia i la situació 
actual. L’oobjectiu és aconseguir el relat d’una mateixa història des de tres punts de vista 
diferents, per tant, està previst utilitzar les mateixes preguntes pels tres entrevistats, tot i 
que s’obre la possibilitat a formular-ne de noves que puguin sorgir durant la conversa. 

El primer bloc temàtic tractarà sobre com era la vida de cada un dels refugiats 
entrevistats abans de l’exili. Se’ls preguntarà pels seus antics oficis, per les seves 
antigues cases o per la seva rutina diària, per exemple. S’esperen aconseguir 
declaracions sobre una vida normal i econòmicament estable. Aquest apartat és molt 
important, perquè servirà per establir una connexió amb l’espectador pel fet de descobrir 
que són persones que, abans de ser refugiats, tenien una vida com les nostres. A més, els 
testimonis que es mostrin en aquesta part contrastaran amb els de l’últim bloc, la qual 
cosa farà ressaltar encara més el dramatisme de la situació que estan vivint actualment 
els refugiats.  
 
El segon bloc temàtic tractarà sobre com va ser el trajecte de l’exili fins arribar, finalment, 
a Grècia. S’espera aconseguir declaracions sobre els contrabandistes, sobre el viatge a 
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través del mar, sobre situacions de risc o sobre en quins indrets han arribat a viure, per 
exemple. Es tracta de captar en primera persona el mal tràngol que suposa haver de fugir 
de Síria i d’altres països àrabs. Aquesta part serà la més impactant de tota la història. Es 
parlarà de la mort i de les situacions de risc que han patit els refugiats.  
 
Per últim, el tercer bloc temàtic tractarà sobre la situació actual en la que estan vivint els 
entrevistats. Es demanarà informació relativa a les condicions de vida, tals com la gestió 
de la higiene personal i de l’habitatge, l’alimentació, el subministrament de llum o de 
calefacció; i també es posarà l’énfasi en com se senten actualment i quines esperances 
tenen, per exemple. Com hem comentat, aquest apartat estarà força relacionat amb el 
primer, ja que contraposarà les declaracions que es diguin en un i en l’altre. Això permetrà 
que el relat sobre les condicions actuals dels refugiats sigui encara més dramàtic i 
imapctant i, per tant, arribi més directament a l’espectador. 

2.3.9. Guió tècnic

Seqüència Temps Pla Acció So Text

Seq. 1
Escena 1
Introducció

0’00 - 0’05 P1
Fosa negre

Pla en negre Música
‘Why not’

0’05 - 0’10 P2
Pla general 
fixe

Visió general del camp 
de Skaramagas. Es 
veu un porxo al fons i 
un noi creuant amb la 
bugada.

Música
‘Why not’

So ambient

0’10 - 0’15 P3
Pla general 
fixe

Visió de l’interior del 
porxo. Es veuen nens 
jugant. 

Música
‘Why not’

So ambient

0’15 - 0’17 P4
Pla general 
fixe

Visió d’un carrer del 
camp. Es veuen els 
habitatges prefabricats 
a banda i banda.

Música
‘Why not’

So ambient

0’17 - 0’21 P5
Pla general 
fixe

Visió d’un carrer que 
limita amb l’àrea 
portuària. Es veuen 
habitatges prefabricats 
i contenidors de 
mercaderies del port. 

Música
‘Why not’

So ambient
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0’21 - 0’29 P6
Pla general 
fixe

Visió d’un habitatge 
prefabricat. Es veuen 
dos nens passant 
corrents per davant. 

Música
‘Why not’

So ambient

Testimoni 1: “Antes en 
Siria teníamos una vida 
normal”

Seq. 2
Escena 2
Entrevista
Bloc Siria
Testimoni 1

0’29 - 0’36 P7
Pla mig 
curt fixe

El Testimoni 1 parla 
dins del seu habitatge 
prefabricat. 

Veu

Música
‘Why not’

So ambient

Testimoni 1: “Trabajaba 
bien y teníamos una 
buena casa. Éramos 
felices”

0’36 - 0’41 P8
Pla detall 
fixe
(Contra-
pla) 

Mans del Testimoni 1.  Veu

So ambient

Testimoni 1: “Me gustaba 
mi trabajo”

0’41 - 0’49 P9
Pla mig 
curt fixe

El Testimoni 1 parla 
dins del seu habitatge 
prefabricat. 

Veu

So ambient

Testimoni 1: “Tenía 
vehículo propio y eso me 
daba mucha libertad”

0’49 - 0’51 P10
Pla sencer 
fixe
(Contra-
pla)

El Testimoni 1 parla 
dins del seu habitatge 
prefabricat. 

Veu

So ambient

Testimoni 1: “Claro que 
me acuerdo de mi casa. 
¿Quién no lo hace?”

0’51 - 0’59 P11
Pla detall 
travelling
(Pla 
recurs)

Ninots de peluix 
colocats a l’estanteria 
de l’habitatge 
prefabricat. 

Veu

So ambient

Testimoni 1: “Era una 
casa típica árabe. Tenía 
tres habitaciones…”

0’59 - 1’06 P12
Primer pla
(Contra-
pla)

El Testimoni 1 parla 
dins del seu habitatge 
prefabricat. 

Veu

So ambient

Testimoni 1: “… con su 
cocina, su comedor, su 
baño. También tenía un 
jardín con mata y flores”

1’06 - 1’34 P13
Pla mig 
curt

El Testimoni 1 parla 
dins del seu habitatge 
prefabricat. 

Veu

So ambient

Testimoni 1: “Siempre 
me levantaba a las siete 
de la mañana y 
desayunaba con mi 
familia. Después iba a 
trabajar con mi taxi. 
Trabajaba hasta las tres, 
me iba a casa y comía, 
descansaba un rato y por 
la tarde iba a ver a mis 
padres. Les hacía unos 
recados y iba a ver a mis 
amigos. Así era mi día a 
día. 

Escena 3
Entrevista 
Bloc Siria
Testimoni 2

1’34 - 1’40 P14
Pla detall 
travelling

Filat de pues 
metàl·liques de 
seguretat. 

So ambient

Seqüència Temps Pla Acció So Text
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1’40 - 1’45 P15
Pla detall 
travelling

Pinces col·locades a 
l’estenedor d’un 
refugiat. 

Veu 

So ambient

Testimoni 2: “Sí me 
acuerdo y por lastima le 
cayó una bomba…”

1’45 - 1’58 P16
Pla mig 
curt fixe

Testimoni 2 parlant al 
pati interior del seu 
habitatge. 

Veu 

So ambient

Testimoni 2: “… y se 
quedó en el suelo. Yo 
tenía una casa de dos 
plantas. Cada piso, 
doscientos metros 
cuadrados. Tenía un 
terreno alrededor de la 
casa de dosmil metros. 
Sembraba toda clase de 
mata”

1’58 - 2’03 P17
Pla detall 
fixe

Mirall trencat habitatge 
refugiat.

Veu

So ambient

Testimoni 2: “Yo tenía… 
Cuando yo me levantaba 
en la mañana…”

2’03 - P18
Pla mig 
curt fixe

Testimoni 2 parlant al 
pati interior del seu 
habitatge. 

Veu 

So ambient

Testimoni 2: “… y ponía 
una silla así a fuera en la 
baranda y me tomaba un 
cafecito… Bueno, eso 
me daba mucha vida. Y 
agarraba esa manguera 
y le echaba agua a la 
mata… Y eso es lo que 
me gusta. 

Seqüència Temps Pla Acció So Text
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2.4. Pla d’operacions 

2.4.1. Pla de rodatge  
 
El procés de gravació del reportatge tindrà una durada de tres dies. D’aquesta 
manera, es dediacarà cada dia a un dels testimonis, visitant el lloc on viu cada un 
d’ells i convivint amb els refugiats per captar tota la informació possible.

 

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Matí

Rodatge:
Campament 1

Localització:
Squat ‘Single Men’ 
d’Atenes

Tipus de 
localització:
Exterior i interior

Llum:
Natural i artificial

Tipus de plans:
Plans descriptius i 
plans de recurs de 
l’espai

Rodatge:
Campament 2

Localització:
Campament 
‘Skaramagas Camp’ 
d’Atenes

Tipus de 
localització:
Exterior

Llum:
Natural

Tipus de plans:
Plans descriptius i 
plans de recurs de 
l’espai

Rodatge: 
Campament 3

Localització:
Squat ‘City Plaza’ 
d’Aetenes

Tipus de 
localització:
Interior

Llum:
Artificial

Tipus de plans:
Plans descriptius i 
plans de recurs de 
l’espai

Material 
necessari

- Càmera 1  

- Micrófon  

- Estabilitzador 

- Focus

- Càmera 1  

- Micrófon  

- Estabilitzador 

- Focus

- Càmera 1  

- Micrófon  

- Estabilitzador 

- Focus
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2.4.2. Equipament material 

Per a la producció del reportatge seran necessaris una sèrie d’elements materials 
determinats per garantir un producte de qualitat. L’equipament material amb el qual 
disposarem durant el procés de gravació serà propi i estarà compost pels següents 
aparells: 

- Càmera 1: Canon EOS 5D  
 
- Càmera 2: Canon EOS 650D  

Tarda

Rodatge:
Entrevista 1

Localització:
Habitatge testimoni 1

Tipus de 
localització:
Exterior i interior

Llum:
Natural i artificial

Personatges:
Testimoni 1

Tipus de plans:
Plans d’entrevista

Rodatge:
Entrevista 2

Localització:
Habitatge testimoni 2

Tipus de 
localització:
Exterior i interior

Llum:
Natural i artificial

Personatges:
Testimoni 2

Tipus de plans:
Plans d’entrevista  

Rodatge:
Entrevista 3

Localització:
Habitatge testimoni 3

Tipus de 
localització:
Exterior i interior

Llum:
Natural i artificial

Personatges:
Testimoni 3

Tipus de plans:
Plans d’entrevista

Material 
necessari

- Càmera 1  
 
- Càmera 2  
 
- Trípode  

- Micrófon  

- Estabilitzador 

- Focus

- Càmera 1  
 
- Càmera 2  
 
- Trípode  

- Micrófon  

- Estabilitzador 

- Focus

- Càmera 1  
 
- Càmera 2  
 
- Trípode  

- Micrófon  

- Estabilitzador 

- Focus

DIA 1 DIA 2 DIA 3
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- Óptica 1: Canon 24 - 105mm, 4, L USM 
 
- Óptica 2: Canon 50mm, 1.8, STM 
 
- Bateria: Joc de quatre bateries Canon

- Targeta de memòria càmera 1: Compact Flash Lexar, 32Gb, 160Gb/s 
 
- Targeta de memòria càmera 2: MicroSD Kingston, 64Gb  
 
- Trípode: Hamma Star 63  
 
- Micròfon: Rode Videomic Rycote  
 
- Estabilitzador: Debo EX Video, UF-007S

2.5. Pla de viabilitat  
 
2.5.1. Recursos necessaris 

Els recursos que faran falta pel desenvolupament del projecte no només serà 
l’equipament material de producció. També es necessitaran tots els mitjans 
necessaris pel desplaçament fins al lloc de rodatge i l’equipament de software per a 
la realització del reportatge. 
 
Per tant, els recursos necessaris pel desenvolupament del projecte es concreten de 
la següent manera: 
 
- Equipament material  
- Passatge de vol fins a Grècia i tornada a Barcelona  
- Allotjament i dietes durant l’estada en el procés de rodatge  
- Transport durant l’estada en el procés de rodatge  
- Software informàtic d’edició i realització de vídeo
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2.5.2. Pressupost i mètode finançament 

El cost del projecte arriba a una suma de 535€ per persona. Tenint en compte que 
està previst que es dugui a terme en un equip de dues persones, el cost total de la 
realització del projecte s’eleva als 1070€. És una quantitat assumible i el 
finançament es farà a través dels recursos econòmics propis de cadascú, és a dir, a 
través dels estalvis de cada membre de l’equip. 

2.5.3. Mètode de difusió 
 
El producte final del projecte es difondrà gratuïtament a través d’Internet. La 
possibilitat de plataformes per publicar el reportatge és molt àmplia, però, finalment, 
s’optarà per You Tube. Es tracta del lloc web de compartiment de vídeos més popular 
a tot el món. Permet publicar vídeos de manera gratuïta i compartir-ho amb la resta 
d’usuaris, que podran reproduir-lo, també, de manera gratuïta. You Tube a més, té 
una interfaç compatible i adaptada a tots els dispositius, la qual cosa facilita poder 
arribar al màxim nombre de persones possible, un dels objectius establerts pel 
projecte. 
 
La peça audiovisual serà convertida al format de pantalla 16:9 i a una ressolució de 
1.920 per 1.080 píxels (HD). De fet, You Tube a més de ser una plataforma fàcil de 
publicar i popular, és compatible amb el format tècnic del producte final, oferint una 
qualitat de visionat alta, equiparable a la de la televisió convencional. 
 

Recurs Mètode d’obtenció Cost

Equipament material Propi 0 €

Vols Compra 250 € x2

Allotjament Compra 100 € x2

Dietes Compra 135 € x2

Transport Compra 50 € x2

Software Propi 0 €

Total 535 €
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El producte es publicarà a un canal específic del reportatge anomenat 
‘NoMeLLamoRefugiado’. Un cop publicat a You Tube, es farà promoció de la peça a 
través dels comptes específics de ‘NoMeLlamoRefugiado’ a Facebook i Twitter. Per a 
la promoció es crearan un vídeo promocional d’aparicions de personatges públics o 
representants d’organitzacions vinculades a la causa. Com per exemple, es 
contactarà amb les associacions SOSRefugiados, Eko Camp o ACNUR i amb Carles 
Prats o Jordi Évole, entre d’altres. A més, es crearan també unes càpsules de vídeo 
d’un minut i mig que presentin el reportatge i recopilin algunes de les declaracions 
més impactants. 
 
El pla de publicacions durarà vuit setmanes als comptes de Facebook i Twitter. 
Durant les dos primeres setmanes es compartiran les càpsules promocionals cada 
dimarts i divendres a les set de la tarda. Durant les quatre primeres setmanes també 
es compartirà l’enllaç del vídeo cada diumenge a les set de la tarda –es publicarà un 
primer cop i es faran recordatoris la resta de dies–. Durant les últimes quatre 
setmanes es faran recordatoris de la publicació del vídeo cada diumenge a les set de 
la tarda a través de les càpsules promocionals i l’enllaç de You Tube. 
 
A més, a les personalitats o organitzacions que hagin aparegut al vídeo promocional 
també se’ls demanarà que comparteixin l’enllaç del reportatge a través dels seus 
comptes de xarxes socials. D’aquesta manera es pretén aconseguir un mínim de 
10.000 visites a You Tube durant els dos primers mesos des de la publicació de la 
peça.  
 
3. Estat d’execució 
 
En aquest apartat s’explicarà en quin punt es troba el desenvolupament del projecte. 
En aquests moments, ja s’ha iniciat la seva execució. Ens hem desplaçat fins a 
Grècia i s’ha completat el pla de rodatge. Amb el material audiovisual obtingut, s’ha 
començat el muntatge de la peça. Només queda acabar el procés de realització i 
iniciar el mètode de difusió establert. 
 
El viatge a Grècia es va produir entre els dies 26 i 31 d’abril. Vam arribar a Atenes el 
mateix 26 a la nit i tornàvem cap a Barcelona el 31 pel matí. És a dir, que 
disposàvem dels tres dies previstos per executar el pla de rodatge. La gravació va 
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sortir tal i com es va planificar prèviament, tot i les dificultats amb les que ens vam 
trobar.  
 
D’una banda, el problema per gravar. En cap dels campaments que vam visitar 
teníem permís per filmar. Els dos squats, el Single Men i el City Plaza són 
equipaments no reconeguts pel govern, que estan ocupats i gestionats per col·lectius 
d’anarquistes i voluntaris. Recentment havien tingut problemes per la difusió 
d’imatges a les xarxes socials i eren molt reticents a deixar-se gravar. És per això 
que no vam poder aconseguir cap imatge dels espais comuns d’aquestes 
localitzacions.  
 
No obstant, al City Plaza ens vam poder colar i entrar a una de les habitacions on 
ens esperava en Shukri, una de les fonts. Allà sí que vam poder fer l’entrevista, tot i 
que amb molta prudència de que no ens descobríssin. 
 
En el cas del campament militar, Skaramagas Camp, tampoc teníem permís per 
entrar i menys per gravar. Tot i així, vam poder passar pel control de la porta fent-nos 
passar per refugiats que veníem de visita. Un cop dins, vam poder entrar a un dels 
habitatges prefabricats on ens esperava l’Smir Sbehi per fer-li l’entrevista. Vam tenir 
la sort de que aquell dia només hi havia vigilància a l’entrada del camp. Això ens va 
permetre poder capturar algunes imatges de recurs de l’espai, tot i que molt 
ràpidament per no ser descoberts. 
 
En definitiva, vam poder accedir a les tres fonts que teníem previstes i fer les 
entrevistes. També vam poder gravar els recursos audiovisuals que teníem pensat 
capturar. Però no tot ho vam poder fer en els dies que havíem programat. Al final del 
primer dia, després de fer la primera entrevista, en Mohib Rifay, que era el nostre 
traductor i qui ens havia de fer el contacte amb l’Smir, ens va avisar de que a 
l’endemà seria impossible anar a Skaramagas. 
 
Després d’insistir, vam poder aplaçar la visita al campament militar pel tercer dia 
durant el matí i haver de moure l’entrevista al City Plaza a la tarda. Durant el segon 
dia, aleshores, ens vam dedicar a conviure amb els refugiats i agafar tota la 
informació possible sobre la seva situació a Grècia. 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En el rodatge dels plans més llargs ens vam topar amb un problema tècnic que no 
esperàvem. Les dues càmeres aturaven la gravació passats els deu minuts. Més 
tard, vam descobrir que al tractar-se de càmeres rèflex, tenien una limitació de 
fàbrica a l’hora de fer vídeo que impedia fer preses de més de quinze minuts. No vam 
poder trobar cap solució tècnica, així que vam haver de fer les entrevistes aturant-
nos cada deu minuts. 
 
En general, el pla de rodatge es va poder executar satisfactòriament. El material 
obtingut és l’adequat i suficient per al producte que projectàvem. Ara només queda el 
tram final.

 
 
4. Aprenentatge i reflexions  
 
Quan em vaig plantejar fer aquest projecte, en un primer moment em va semblar 
massa ambiciós. De fet, quan vaig començar buscar informació i a contactar amb 
persones que ja havien estat a Grècia, no m’acabava de fer a la idea de que podria 
ser factible executar el reportatge. 

El cert és que donar forma a ‘No me llamo refugiado’ no ha estat gens fàcil. Tot i que 
tenia clara la proposta i quin tipus de reportatge volia fer, portar-ho a terme, plasmar-
ho i pensar en tots els detalls ha tingut molts moments de dificultat. 
 
Finalment, després d’haver executat gran part del projecte, ‘No me llamo refugiado’ 
sembla que compleix amb bona part dels objectius establerts. És un producte original 
i de qualitat que apropa la realitat dels refugiats que viuen a Grècia d’una manera 
fresca, directa i amb emotivitat. Ara bé, també s’han comés errors i m’he adonat de 
que en futurs projectes faria certes coses de diferent manera. 
 
Hi ha aspectes tècnics del rodatge que canviaria. Els plans de la càmera 1 en les 
entrevistes haurien de ser plans mitjos llargs, en comptes de plans mitjos curts. 
D’aquesta manera, tindríem un pla a mig camí entre molt descriptiu i molt expressiu i 
això ens permetria que l’altra càmera es dediqués exclusivament a primeríssims 
primers plans i plans de detall molt més expressius de les mans, els ulls, la boca de 
l’entrevistat; o a plans més generals de l’escena de l’entrevista. D’aquesta manera, 
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ens seria més fàcil fer un muntatge dinàmic i coherent de les declaracions dels 
entrevistats. 
 
També es va decidir centrar l’atenció del reportatge exclusivament en els testimonis 
refugiats per obtenir una connexió més propera amb l’espectador. Amb part del 
resultat final a la mà, d’alguna manera em dóna la sensació de que precisament això 
crea certa distància. Com a mínim, s’allunya més que si haguéssim incorporat la 
figura de l’entrevistador/presentador al reportatge. Crec que fent partícip a 
l’entrevistador de la història haguéssim pogut establir un pont d’unió entre els 
testimonis i l’espectador. 
 
Per últim, hi ha qüestions narratives dels plans de recurs amb les que no hem pogut 
jugar i que haguessin donat un plus de qualitat. En comptes d’utilitzar únicament 
plans descriptius d’espais i objectes quotidians, ens podríem haver centrat més en 
accions quotidianes desenvolupades pel protagonista de cada entrevista. Mostrar 
com en Mohib passa les tardes xerrant al pati del Single Men, en Shukri preparant el 
te a la seva habitació del City Plaza, en Smir Sbehi jugant amb els seus fills… Però 
també és cert que aquest tipus d’imatges al final han quedat limitades per les 
condicions de rodatge amb les que ens hem trobat, en que no hem pogut gravar amb 
llibertat tot el que volíem. 
 
Paradoxalment, una de les localitzacions on ens ha estat més difícil treballar, 
Skaramagas Camp, és d’on hem tret millors imatges del que ens esperàvem. Vam 
poder captar l’espai des d’un punt de vista desolador. Es poden veure les bateries de 
barracons prefabricats colocats en fila i els contenidors de vaixells al fons, que 
delaten la situació apartada fins la marginalitat del camp. I en mig d’aquesta 
atmosfera inquietant, nens jugant i rient, amb total normalitat. Són imatges molt 
bones per la seva exclusivitat, però també pel què mostren. 
 
En definitiva, l’execució del pla de rodatge ha estat la millor experiència de tot el 
projecte. Ara sóc més conscient de tot el treball que requereix dur a terme un projecte 
d’aquesta dimensió. Valoro molt més la tasca del productor, que ha estat una de les 
més pesants i complicades i he descobert l’art de la càmera i de l’audiovisual. Ha 
estat un aprenentatge immens i m’ha carregat de motivació per a pròxims projectes 
d’aquest estil. 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‘No me llamo refugiado’, més enllà d’aquest Treball de Fi de Grau, s’acabarà duent a 
terme fins el final del procés. És un producte que ha acabat sent molt profitós i té 
potencial per ser emès a la televisió o en algun mitjà important digital. Trobo que pot 
complir amb l’objectiu de remoure consciències. De fet, tinc l’esperança de que ‘No 
me llamo refugiado’ faci despertar la sensibilitat de, ni que sigui, una de les persones 
que el puguin veure fins el punt de que aquesta emprengui qualsevol acció per ajudar 
a la causa. 
 
Però de fet, en quant a les expectatives del que pot ser aquest producte, el que sí 
que cal destacar és la pertinença del seu estil i tractament. Recuperant la qüestió que 
presentàvem en l’apartat Mitjans de comunicació i els refugiats, ‘No me llamo 
refugiado’ no és un reportatge precursor de res ni innovador, però sí que dins del 
ventall d’informació sobre els refugiats, és escàs. En aquest sentit, sí que se suma a 
la corrent d’una dinàmica creixent en el tractament informatiu del tema i el seu estil. 
 
Com deia l’escriptor anglès, Owen Jones, “calen històries que facin canviar l’actitud 
de les persones”. ‘No me llamo refugiado’ ha acabat sent una d’elles.
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ANEXOS

A) Qüestionari de les entrevistes

Primer bloc, la vida abans de l’exili: 
 
- D’on ets?  
- Quin era el teu ofici abans de l’exili?  
- Què era el que més t’agradava de la teva feina?  
- Com era la teva casa?  
- Amb qui hi vivies?  
- Com era un dia normal en la teva vida anterior a l’exili?  
- Què era del que més disfrutaves fer en la teva vida anterior a l’exili?  
 
 
Segon bloc, el trajecte fins a Grècia: 
 
- Recordes el moment exacte en que vas decidir fugir del país? Quin va ser el motiu?  
- Descriu el trajecte fins arribar a Grècia. 
- Vas haver de recórrer a contrabandistes?  
- Quin va ser el pitjor moment que vas viure? Vas arribar a patir seriosament per la teva 
vida?

Tercer bloc, la situació actual:  
 
- Què t’esperaves de la teva arribada a Europa? Com va ser en realitat?  
- En quines situacions has arribat a viure un cop a Grècia?  
- Explica’ns com és la teva vida actualment. Com és el teu dia a dia?  
- Què fas per subsistir?  
- Què és el que més trobes a faltar de la teva vida anterior?  
- Tens esperances de tornar a Síria?  
 
B) Mostra del reportatge audiovisual
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