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Presentació del projecte 

Aquest Treball de Final de Grau recull tots els elements de la preproducció d’un 

fals documental pensat per ser emès per televisió. Sota el títol ‘La ciutat del 

miracle’, es narra la història de Chattara, una ciutat fictícia situada a la costa nord-

est de l’Índia, a l’estat de Bengala Occidental. 

Segons s’explica a l’obra, aquesta ciutat va viure, a finals dels anys 80, una massiva 

afluència de nouvinguts gràcies a (o per culpa de) la instal·lació d’una important 

indústria siderúrgica a la zona, cosa que va comportar que es creessin molts nous 

llocs de treball. Al llarg dels anys següents, la ciutat va rebre dues noves injeccions 

demogràfiques: una segona onada migratòria motivada pel mateix auge de 

Chattara i un augment dràstic de la natalitat. Tot plegat va comportar que la 

presumpta ciutat passés de comptar amb pocs centenars de milers d’habitants a 

tenir-ne diversos milions. Això va acabar desembocant en una situació 

insostenible, ja que no hi havia ni la infraestructura (immobiliària, sanitària, de 

clavegueram, de gestió de residus...) ni els recursos necessaris per garantir una 

mínima qualitat de vida a la població. Les autoritats municipals van optar per 

mesures cada vegada més expeditives per provar de pal·liar els dramàtics efectes 

de la superpoblació: control de la natalitat a través de polítiques restrictives de 

descendència o d’esterilitzacions forçoses, desterrament obligatori a persones que 

passessin d’una determinada edat o fins i tot eutanàsies selectives i matances 

indiscriminades. De tota manera, el fals documental mantindrà el dubte sobre la 

veracitat d’algunes d’aquestes pràctiques, fent que l’espectador es qüestioni en tot 

moment quines coses poden ser certes i quines no. Al final de tot, això sí, es 

revelarà que tot ha estat una mentida. 

Bona part de la narració del documental es basarà en les declaracions de fonts i 

protagonistes. Hi haurà dos tipus de fonts. Per una banda, les fonts fictícies, 

interpretades per actors, que simularan haver viscut a Chattara i haver presenciat 

les conseqüències de la superpoblació. De l’altra banda, comptarem amb quatre 

fonts “reals”, que seran periodistes o membres d’organitzacions relacionades amb 

la temàtica del fals documental. Aquestes fonts seran còmplices de la nostra ficció i 

serviran per apuntalar la credibilitat de l’obra i per aportar un punt de vista 

fonamentat. 
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Justificació i objectius 

La intenció principal a l’hora d’apostar pel fals documental com a gènere del meu 

Treball de Final de Grau era poder elaborar un projecte que se sustentés en el 

llenguatge i els codis documentals però que no renunciés al factor creatiu. Dit 

d’altra manera, volia concebre una obra que combinés el rigor periodístic amb la 

dimensió narrativa de les obres de ficció. A grans trets podríem definir tres grans 

objectius que desenvoluparé tot seguit: sensibilitzar sobre situacions reals o 

potencialment reals, qüestionar la credibilitat dels mitjans de comunicació en 

general i del gènere documental en particular i construir una obra narrativament 

suggerent per a l’espectador. 

Per justificar el primer objectiu, cal explicar que, tot i que la trama principal del 

projecte sigui fictícia, s’hi abordaran alguns temes reals. És el cas, per exemple, de 

la superpoblació i els seus efectes. És objectivament innegable que la població 

mundial augmenta ràpidament i que aquest ascens demogràfic té una incidència 

molt notable en algunes regions concretes, com ara el subcontinent indi. Un altre 

fet inqüestionable és que la població tendeix, cada vegada més, a concentrar-se a 

les ciutats. En aquest sentit, em sembla interessant alertar sobre les possibles 

conseqüències negatives d’aquest fenomen, a nivell social, logístic, ecològic i fins i 

tot sanitari. Una altra de les qüestions amb base real que es tracten al fals 

documental és la de les esterilitzacions forçoses. 

El gènere del fals documental és probablement el més adequat per complir amb el 

segon objectiu. S’apropia de les convencions expressives i formals del documental 

per presentar com a reals fets que són ficticis. D’aquesta manera, pot aconseguir 

que l’espectador assumeixi de manera acrítica que allò que està veient és cert. En 

un context dominat pel fenomen de les ‘fake news’ em sembla especialment 

apropiat fer reflexionar el públic sobre la necessitat de no creure’s qualsevol 

informació que els arribi, sigui quin sigui el canal a través del qual hi accedeixen. 

Finalment, vull conciliar la dimensió més periodística i social de l’obra amb 

l’element narratiu. Més enllà de fer reflexionar sobre problemàtiques socials i 

sobre les limitacions dels mitjans de comunicació, vull que el fals documental sigui 

atractiu des del punt de vista de la trama, amb cura de no caure en la frivolitat. 
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Estructura del treball 

El treball es divideix en tres grans blocs. En el primer (Anàlisi de referents) faig 

una aproximació teòrica al fals documental basada en les definicions d’alguns 

experts en la matèria. També n’enumero els elements narratius, formals i 

estructurals més destacables i faig un breu repàs a la història del gènere i a la seva 

evolució. D’altra banda, cito i analitzo diversos referents que m’han servit 

d’inspiració, tant a nivell formal com de contingut, per construir aquest projecte. 

El segon bloc (Anàlisi de mercat) defineix el target de l’obra, s’aproxima al mercat 

televisiu català, espanyol i europeu i explora diverses finestres d’explotació. A 

partir d’aquí, es conclou que la millor opció per al meu fals documental és una 

coproducció entre Televisión Española (TVE) i Televisió de Catalunya (TVC). 

El tercer bloc del treball (Presentació formal del projecte) és el més extens, ja que 

inclou tots els elements propis de la preproducció de l’obra. El podríem dividir en 

dues parts: una en què s’expliciten i es desenvolupen els aspectes més “creatius” 

(sinopsi, llista de fonts i personatges, localitzacions i escaleta) i una altra que 

inclou els aspectes logístics, econòmics i financers (pla de producció, de rodatge i 

de postproducció, equipament, equip humà, pressupost i pla de finançament). 
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1.1. Definició de documental 

 

Abans de parlar del fals documental, creiem necessari fer una breu aproximació 

teòrica al documental. Primer de tot cal dir que es tracta d’un gènere complex, 

difícil de definir i en constant evolució. De tota manera, sí que podem afirmar que, 

a grans trets, “el documental, mitjançant una interpretació creativa de la realitat, 

ens aporta coneixement i ens ajuda a comprendre la condició humana” (Sellés, 

2012:7). Però més enllà del seu propòsit didàctic i informatiu, el documental ha de 

tenir una certa vocació narrativa: “En els documentals hem de provar de fer alguna 

cosa més que informar, hem de provar d’explicar una història” (Gómez Segarra, 

2008:13) 

El teòric Bill Nichols fa una triple definició del documental, des de tres perspectives 

diferents: la del realitzador, la del text i la de l’espectador (Nichols, 1991: 42). En la 

primera definició, explica que el nivell de control del realitzador sobre l’obra és 

menor que en el cas d’aquelles obres basades en un univers purament fictici; 

l’atzar i l’imprevist, per tant, hi tenen un major grau d’intervenció. En la segona 

definició, detecta una sèrie d’elements narratius i estructurals que, tot i no estar 

necessàriament presents en tots els documentals, sí que són propis del gènere: 

l’exposició d’un problema i dels seus antecedents, la inclusió de diversos punts de 

vista i un tancament que proposi una solució o una via per accedir-hi. En la tercera 

definició, relativa a l’espectador, Nichols se sustenta en dos aspectes: les 

expectatives i el procés actiu de deducció. Per dir-ho d’una manera resumida, 

l’espectador que visiona un documental té la convicció que les imatges que li 

ofereix aquella obra reflecteixen la realitat amb un grau de fidelitat molt alt. 
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Pel que fa a les modalitats de documental, Nichols en va establir sis que gaudeixen 

d’una gran acceptació: 

Modalitat Característiques 
Expositiva S’il·lustra l’argument a través de les imatges. Es persegueix 

l’objectivitat i es defuig el factor estètic. 
Poètica La mirada és molt més subjectiva i la vocació estètica 

complementa (o preval sobre) la finalitat informativa del 
documental. 

Reflexiva És la modalitat documental més autocrítica i autoconscient (en 
aquest sentit, pròxima a la filosofia del fals documental) i 
persegueix l’objectiu que el receptor es qüestioni el mitjà de 
representació. 

Observacional Associada al cinema verité, cerca una aproximació espontània i 
gens intrusiva a la realitat. 

Participativa El director es converteix en investigador i per tant s’implica en 
els fets relatats. 

Performativa S’allunya de la representació merament realista per centrar-se 
en l’experiència artística del receptor. 

Taula 1: Modalitats de documental. Elaboració pròpia. Font: Nichols, Bill (1991: 32-76) 
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1.2. Definició de fals documental 

 

Després d’haver parlat del documental, volem acotar teòricament el gènere en què 

es mourà aquest projecte: el del fals documental o mockumentary (a partir dels 

termes documentary i mock: burla). Amb aquest objectiu, veurem i analitzarem tres 

definicions que se n’han fet. 

“Los llamados «falsos documentales» constituyen un grupo de textos en los que se 

utilizan como recursos narrativos y de puesta en escena una serie de códigos que 

comúnmente identificamos como de no-ficción. La imitación, el simulacro, la 

apropiación, etc. son sus características pero también lo son la ironía, la parodia, la 

crítica y la reflexión. El documental de ficción no pretende ser un documental falso 

sino activar los mismos mecanismos de construcción y lectura que desarrolla un 

documental al uso, insertando una serie de elementos que lo señalen como lo que es: 

una historia inventada.” (López Ligero, 2015: 9) 

D’aquesta definició ens quedem amb dos elements. El primer és que el fals 

documental utilitza recursos formals i narratius propis dels gèneres de no-ficció. 

L’altre és que el propòsit del fals documental no ha de ser enganyar l’espectador i 

que, en aquest sentit, ha d’incloure elements que denunciïn que la història que s’hi 

tracta és fictícia. També veiem algunes de les característiques del fals documental: 

la imitació, el simulacre, la ironia, la paròdia, la crítica i la reflexió. 

“El Falso Documental ofrece una retórica del documental con un contenido ficcional, 

falso, inexistente como realidad. Tiene vocación de subversión, de experiencia 

artística, pero no de engaño.” (León, 2009: 101) 

Novament veiem, aquesta vegada explicat de manera més explícita, que el fals 

documental no ha de tenir la voluntat d’enganyar tot i presentar des d’un 

llenguatge documental un contingut fals. 

“Relato inventado que, a diferencia del cine de ficción habitual, imita los códigos y 

convenciones cultivados por el cine documental” (Weinrichter, 2004: 69) 
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Aquesta definició corrobora les dues anteriors, establint una distinció definitiva 

entre el fons o el relat, que són ficticis, i la forma o la retòrica, que són les mateixes 

que utilitza el cinema documental. 

Llegides i valorades les tres definicions, la primera conclusió a la qual arribem és 

clara: el fals documental és sempre una obra que s’adscriu al gènere de la ficció. Els 

fets i trames que s’hi tracten són falsos. El que diferencia el fals documental de la 

resta d’obres de ficció és que atorga a la mentida (almenys des d’un punt de vista 

formal) estatus de realitat, que presenta com a verídics fets que no ho són. Per 

crear aquesta il·lusió, es recolza en elements narratius i formals propis de la no 

ficció. La veritat, per tant, “queda reduïda a una simple qüestió d’estil” (García 

Martínez, 2007: 308). 

A partir d’aquí, cal destacar que la voluntat del fals documental no ha de ser 

mentir. Ha d’incloure “una sèrie d’elements que l’assenyalin com allò que és: una 

història inventada” (López Ligero, 2015: 9). No es tracta de jugar de forma gratuïta 

amb la credulitat del receptor, de fer-li creure coses que no són per diversió o 

maldat. 

Quines són, doncs, les motivacions a l’hora de crear una ficció amb aparença de 

realitat? El fals documental ens fa qüestionar “la institució i la semiosi lògica d’allò 

documental” i ens alerta de “la presència sistemàtica i hiperconscient de la mentida 

als mitjans de comunicació” (Sánchez Navarro, 2005: 86). El receptor s’adona que 

la retòrica que sempre ha associat de manera acrítica a la veritat no exposa fets 

necessàriament reals. Ben al contrari: precisament perquè l’associa a la veritat, 

aquesta retòrica pot ser traïdora. D’aquesta manera, es consciencia el receptor que 

en molts casos no és possible distingir la realitat de la ficció. Aquesta incapacitat 

per discernir allò que és real d’allò que no ho és adquireix una rellevància especial 

avui en dia, en què l’anomenada postveritat i les fake news estan al centre del debat 

periodístic i mediàtic. 

En funció de l’apropiació que facin de convencions de la no-ficció, podem establir 

tres tipologies de fals documental: de paròdia, de crítica i de deconstrucció (Roscoe 

i Hight, 2001: 100-181). 
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Tipologia Tipus d’apropiació Funció Exemples 
Paròdica Benèvola Parodiar aspectes de 

la cultura popular. 
-Opération Lune 
-The Rutles 
-Zelig 
-This is Spinal Tap 

Crítica Ambivalent Representar 
críticament les 
pràctiques habituals 
dels mitjans de 
comunicació. 

-Bob Roberts 

Deconstrucció Hostil Reforçar la 
consciència de 
representació 

-David Holzman’s 
diary 
-Ocurrió cerca de 
su casa 

Taula 2: Modalitats de fals documental en base a la classificació de Roscoe i Hight. Elaboració 
pròpia. Font: (López Ligero, 2015: 185-188) 

 

A partir d’aquí, arribem a una sèrie de conclusions. En la primera tipologia, la burla 

(mock), ja sigui a través de l’excés o de l’humor explícit, resta deliberadament 

versemblança als fets exposats. Al fals documental Óperation Lune, veiem que, a 

mesura que avança el presumpte documental, es van introduint elements que 

tensen la credibilitat de la història fins a dinamitar-la del tot al final. La voluntat de 

la segona tipologia no és (només) parodiar, sinó també fer reflexionar. La tercera 

tipologia, per part seva, assenyala i denuncia les deficiències del documental 

periodístic com a garant d’objectivitat i realitat. 
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1.3. Elements estructurals i expressius dels falsos documentals 

 

És impossible explicar els elements estructurals i expressius del fals documental 

sense remetre’ns als elements estructurals i expressius del documental. Com hem 

dit en l’apartat anterior, el fals documental s’apropia dels codis i convencions del 

documental per presentar com a reals fets que són ficticis. 

Tota falsificació ha de guardar un substrat de realitat (García Martínez, 2007: 309). 

Per això s’ofereixen al receptor una sèrie d’estratègies narratives pròpies del 

documental: “el realisme en l’estil, l’espontaneïtat o el descuit, la veu en off 

solemne, el no control de tot el rodatge, l’aportació de dades suposadament 

científiques o l’exhibició del procés de producció i realització” (Sánchez-Navarro, 

2005: 85). 

Un altre recurs és la presència de personatges reals. Això ens porta de nou a 

Óperation Lune, en què hi participen personalitats tan rellevants com els secretaris 

de Defensa i Estat, respectivament, Donald Rumsfeld i Henry Kissinger. També 

resulta efectiva la utilització d’imatges d’arxiu. Això es pot fer de diverses maneres: 

donant un significat nou a imatges d’arxiu ja existents, respectant el significat 

original d’aquestes imatges però inserint-les en un discurs global fictici o creant 

imatges noves que simulin ser reals. D’aquesta manera, s’apuntala el context que 

engloba la història i s’introdueix un debat sobre l’ús d’imatges d’arxiu: fins a quin 

punt l’ús que se’n fa condiciona el seu significat? 

La falsificació se sustenta en una sèrie de mecanismes que, en major o menor 

mesura, li confereixen versemblança. Per exemple, a través de certs usos de la 

càmera. La gravació càmera en mà pot ajudar a generar sensació de realisme. Una 

altra tècnica, explotada en pel·lícules com Lake Mungo o Muerte de un presidente, 

opta per “la imitació sòbria, de càmera fixa, sense angulacions” (López Ligero, 

2015: 160). 

García Martínez menciona i descriu les eines narratives i estètiques que s’utilitzen 

en el fals documental. La primera d’elles es desmarca del documental tradicional: 

la necessitat d’un guió tancat, tot i que hi ha falsos documentals que el contradiuen 
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i aposten per la improvisació dels testimonis precisament per accentuar-ne la 

il·lusió de veracitat. Les altres eines que apunta són les següents: 

- Recreació de textures: Algunes imatges d’arxiu creades “artificialment” es 

poden sotmetre a un procés de postproducció que les faci passar per més 

antigues del que en realitat són. Trobem un clar exemple d’aquest recurs a 

Forgotten Silver, dirigida per Peter Jackson, que relata la història d’un fals 

pioner del cinema i mostra algunes de les suposades escenes que va gravar. 

- Entrevistes: Són una de les principals fonts d’informació dels documentals i 

poden ser un element decisiu a l’hora de consolidar la versemblança d’un 

fals documental. 

- Presentació a càrrec del mateix director: D’aquesta manera, s’apuntala 

l’autoritat del discurs, ja que el receptor pressuposa credibilitat absoluta a 

la figura del director. 

- Intertextualitat: Partint del concepte d’intertextualitat falsa, els autors del 

fals documental recorren a referències falses i citen obres i autors 

inexistents. (García Martínez, 2007: 312-316) 
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1.4. Historiografia i antecedents 

 

Tot i que és un gènere molt associat a la postmodernitat, el fals documental té una 

certa trajectòria. Hi ha consens a l’hora d’establir com a primer antecedent la 

retransmissió radiofònica de La guerra dels mons, dirigida per Orson Welles l’any 

1938. Es va recrear la novel·la homònima de H.G. Wells seguint un guió que 

emulava els butlletins de notícies. Més enllà de l’alarma social que va generar, 

aquella peça de radioteatre va servir com a reflexió sobre “el poder dels mitjans en 

la creació de realitats” (López Ligero, 2015: 11). Aquest tema seria explorat pel 

mateix Welles en la seva pel·lícula més cèlebre: Ciutadà Kane (1941). 

Trobem un altre exemple memorable l’any 1957, quan la televisió començava a 

esdevenir popular. El dia 1 d’abril, dia dels Innocents al Regne Unit, la BBC emetia 

una presumpta notícia  sobre la collita d’espaguetis a Suïssa. Molts espectadors van 

creure que era veritat: com podia ser que una informació emesa per la televisió 

pública i narrada per un periodista reputat resultés ser falsa? 

Però no és fins a finals dels seixanta i principis dels setanta que el fals documental 

tal com el coneixem (és a dir, com a imitació falsejada del documental) comença a 

obtenir entitat pròpia. Ho fa a través del cinema amb tres pel·lícules: David 

Holzman’s Diary (Jim McBride, 1967), en què un director de cinema amateur grava 

la seva vida durant una setmana, Take the money and run (Woody Allen, 1969), 

retrat a mode de documental d’un delinqüent de baixa categoria, i No lies (Mitchell 

Block, 1972), suposada entrevista d’una estudiant de cinema a una amiga seva que 

finalment confessa haver estat violada. Aquests exemples són especialment útils, ja 

que pertanyen a tipologies diferents de fals documental: Take the money and run a 

la de paròdia, No lies a la de crítica i Holzman’s Diary a la de deconstrucció (López 

Ligero, 2015: 26-27). 

Tornem a Welles, però. L’any 1973 va estrenar F for Fake, un dels seus films més 

singulars. Es tracta d’una obra que gairebé podríem catalogar de sui generis, ja que, 

sense ser tècnicament un fals documental, és un documental que incorpora 

elements ficticis. Sigui com sigui, ens brinda una interessant reflexió sobre l’art de 

l’engany, el concepte de l’autoria i la frontera, massa vegades difusa, entre realitat i 

ficció. 
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El 1977 la cadena britànica Anglia Television va emetre Alternativa 3, en el marc 

d’una sèrie de reportatges científics anomenada Science Report. Conservant el 

format i el presentador originals de la sèrie, el fals documental es feia ressò d’un 

pla secret entre els Estats Units i la Unió Soviètica per traslladar al planeta Mart 

una representació de l’elit intel·lectual, davant la possibilitat que l’espècie humana 

es pogués extingir a curt termini. Malgrat l’aparent inversemblança de la trama, 

molts espectadors li van donar credibilitat. 

En el canvi de dècada dels setanta als vuitanta, el fals documental es consolida. 

Destaquem tres títols que hi contribueixen de manera decisiva. El primer és The 

Rutles: all you neeed is cash (1978), un fals documental creat per Gary Weiss i l’ex-

Monthy Python Eric Idle. S’hi explica la història (fictícia) d’un grup de música (amb 

discografia real) que parodia els Beatles. També explica la història d’un grup de 

música, en aquest cas de heavy metal, la celebrada This is Spinal Tap (Rob Reiner, 

1984). L’altre títol que destaquem és Zelig (Woody Allen, 1983), en què el 

protagonista adopta, a mode de camaleó, l’aspecte de les persones del seu voltant. 

En tots tres casos l’element còmic i paròdic preval sobre la intenció de crear un 

producte que sigui versemblant pel receptor. 

Però “no podem parlar de gènere si aquest no ha estat definit per la indústria i 

reconegut pel públic” (Altman, 2000: 37). En el cas del fals documental, això 

comença a passar als anys noranta. És la dècada en què s’estrenen pel·lícules com 

Bob Roberts (Tim Roberts, 1992), Forgotten silver (Peter Jackson i Costa Botes, 

1995) i The Blair Witch Project (Daniel Myrick i Eduardo Sánchez, 1999). Aquest 

darrer film posa les convencions narratives del documental al servei del gènere del 

terror: simula haver trobat material filmat per tres joves de qui s’afirma que van 

desaparèixer mentre realitzaven un documental sobre una presumpta bruixa. La 

pel·lícula REC (2007), dirigida per Jaume Balagueró i Paco Plaza, fa servir el mateix 

recurs. 

El fals documental, doncs, guanya popularitat i reconeixement. Amb el canvi de 

segle, algunes obres del gènere s’especialitzen en teories de la conspiració i 

exercicis de política-ficció. És el cas d’Opération Lune (William Karel, 2002), 

descrita anteriorment, i Confederate States of America (Kevin Willmott, 2004), que 

planteja què hauria passat si el Sud hagués guanyat la Guerra de Secessió. 
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Per la seva banda, Operación Palace (Jordi Évole, 2014) s’inspira clarament en 

alguns aspectes estructurals i formals d’Opération Lune. Aquest fals documental va 

causar una enorme commoció quan va ser emès, ja que assegurava que el cop 

d’Estat frustrat del 23 de febrer de 1981 havia estat un muntatge ordit pel Govern 

amb el beneplàcit del rei Joan Carles I. No va ser fins al final que es va revelar que 

tot plegat era una mentida destinada a denunciar la manca de transparència de 

l’Estat Espanyol i a desenvolupar el sentit crític de l’espectador com a consumidor 

habitual de mitjans de comunicació. L’autoritat del relat es basava en diversos 

factors, com ara la credibilitat periodística de l’autor del reportatge o la 

participació de periodistes reputats i polítics de l’època. 

Però Operación Palace  no va ser la primera incursió en el terreny del fals 

documental que es feia des de la televisió espanyola. Si anem més de vint anys 

enrere, a l’abril de 1991, trobem el cas d’El Camaleó. En la primera emissió 

d’aquest programa, que tenia com a objectiu fer reflexionar sobre els continguts 

televisius, es va simular una interrupció en la programació i es va donar pas a un 

fals informatiu en què s’explicava que s’havia produït un cop d’estat a la URSS. 

Aquella gosadia televisiva va comportar la destitució del cap de programes de TVE 

Catalunya, Joan Ramon Mainat. 

Dit això, cal explicar que la tècnica del fals documental pot ser, en alguns casos, una 

estratègia merament narrativa sense cap intenció de fer reflexionar sobre la 

credibilitat del gènere documental. Ho hem constatat amb les dues pel·lícules de 

terror que hem citat i ho tornem a veure amb algunes comèdies televisives que 

estan plantejades totalment o parcial com a falsos documentals. És el cas de The 

Office, Modern Family o Arrested Development. 
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1.5. Referents de contingut 

 

En aquest apartat, hi figuren falsos documentals però també pel·lícules de ficció, 

documentals i fins i tot obres literàries que ens han servit d’inspiració inequívoca a 

l’hora de construir la trama de la nostra obra. Molts dels referents que hi incloem 

parlen d’una realitat distòpica i en alguns casos fins i tot apocalíptica. Els elements 

narratius que més ens n’interessen són: l’escenari catastròfic, les reaccions 

humanes davant d’una situació límit, el despotisme de les autoritats, la competició 

per sobreviure en un entorn hostil, el caos social, el control de la natalitat i les 

pràctiques inspirades en la filosofia malthusiana. 

 

The War Game (1965) 

Producció de la BBC dirigida per Peter Watkins, és un dels metratges pioners en el 

gènere del fals documental. Mostra el suposat bombardeig nuclear soviètic que 

pateix la població anglesa de Rochester i la situació que se’n deriva: el caos, 

l’evacuació, el pànic i la lluita per sobreviure en un entorn radioactiu i 

irremeiablement danyat. El film explica, per tant, una situació manifestament falsa 

però factible, i més en un context tan turbulent com el de la Guerra Freda. 

L’objectiu, doncs, no és tant despertar la suspicàcia de l’espectador com 

conscienciar-lo d’un risc real a través d’un artefacte narratiu que es recolza en els 

codis del documental i de la no-ficció. 

Aquesta obra presenta tres similituds evidents amb la nostra: les conseqüències 

desastroses d’un fet extraordinari, l’aferrissada lluita per la supervivència i el 

propòsit de sensibilitzar l’espectador. 

 

Zero a Malthus (1967) 

No es tracta d’una peça audiovisual, sinó d’un conte escrit per l’autor barceloní 

Pere Calders. Es tracta d’un dels referents de contingut més clars que hem trobat, 

ja que planteja un escenari estretament lligat al del fals documental que volem 

realitzar: una societat en què, per evitar el risc de superpoblació, s’aplica 
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l’eutanàsia a tots els individus que compleixen els setanta-cinc anys. De fet, la 

situació és encara més grotesca si tenim en compte que ve motivada per la 

invenció prèvia de l’anomenat “sèrum de la vida perenne”. El protagonista de la 

història, quan arriba a l’edat fatídica, es resisteix a acceptar el seu destí, però hi 

acaba sucumbint gràcies a l’enorme poder persuasiu de les autoritats polítiques. 

Sense renunciar a la ironia ni a la tendresa, Calders ens ofereix una interessant 

reflexió sobre la vida i la mort. 

 

The Hellstrom Chronicle (1971) 

Dirigida per Ed Spiegel i Walon Green, aquesta pel·lícula estatunidenca combina 

els elements narratius del documental amb una temàtica de ciència-ficció. 

L’autoritat del discurs recau sobre el doctor Nils Hellstrom (interpretat per 

Lawrence Pressman), un científic fictici que assegura que hi ha una lluita per la 

supervivència entre insectes i humans de la qual resultaran vencedors els primers, 

gràcies a la seva alta adaptabilitat a l’entorn i a la seva intensa capacitat 

reproductiva. La pel·lícula ens serveix d’inspiració tant pel seu gust per la profecia 

distòpica com per la necessitat d’obtenir credibilitat a través de la figura del fals 

expert. Tot i ser una obra fictícia, The Hellstrom Chronicle va guanyar l’Oscar al 

Millor Llargmetratge Documental. 

 

Soylent Green (1973) 

Soylent Green és una pel·lícula de ficció sense vocació de fals documental, però 

planteja una temàtica molt semblant a la del nostre projecte: l’any 2022, la ciutat 

de Nova York, juntament amb altres metròpolis, es veu flagel·lada pels efectes de la 

superpoblació. El film descriu la vida de la gent, abocada als seus instints més 

primaris i a una vida vegetativa desproveïda d’estímuls intel·lectuals. S’estableix, a 

més, una divisió entre una elit privilegiada que pot accedir a tota mena de recursos 

i una massa que només conserva, gairebé per inèrcia, la voluntat de sobreviure. 

Aquesta divisió social com a conseqüència de la superpoblació ens sembla un 

element narratiu interessant i aplicable al nostre projecte. 
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Basada en el llibre Make Room! Make Room! de Harry Harrison, és una de les 

pel·lícules més ben aconseguides del director Richard Fleischer. 

 

Ensaio sobre a cegueira (1995) 

Una de les millors novel·les de l’escriptor portuguès, premiat amb el Nobel de 

Literatura, José Saramago. La novel·la tracta sobre una epidèmia de ceguesa que 

cada vegada afecta a una part més substancial de la població. Ens n’interessen 

diversos aspectes a nivell de contingut: el caràcter profundament distòpic de 

l’obra, la por generalitzada, la lluita per sobreviure, l’escassetat de recursos i 

l’atmosfera asfixiant; també les reaccions que es deriven de l’epidèmia, que van des 

de l’egoisme més mesquí fins a la solidaritat més desinteressada. 

 

Yermas (2013) 

Aquest documental produït per Televisión Española va ser estrenat en el marc del 

programa ‘En portada’, de La 2. Tracta sobre els centenars de milers 

d’esterilitzacions forçades que es van practicar al Perú entre 1995 i 2000 sota el 

govern d’Alberto Fujimori. La qüestió de les esterilitzacions forçades apareix de 

manera destacada en el nostre fals documental. Per això considerem aquesta obra 

un referent de contingut. 
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1.6. Referents formals 

 

En aquest apartat, citem aquells referents que ens serveixen d’inspiració per la 

seva utilització del llenguatge audiovisual. Alguns dels recursos expressius en els 

quals ens hem fixat són habituals en els falsos documentals i ja han estat citats 

anteriorment: la gravació càmera en mà, l’ús de falses imatges d’arxiu, la 

realització d’entrevistes, la intervenció directa del director del projecte o les 

imatges d’aparença casolana. També ens hem fixat en elements estètics o de 

muntatge. 

 

F for Fake (1973) 

D’aquesta pel·lícula d’Orson Welles, ens interessen principalment dos aspectes. A 

nivell de contingut, la reflexió que fa sobre l’engany i l’estafa, sobre la 

impossibilitat de distingir el que és real del que és fictici. A nivell formal, l’agilitat i 

la brillantor expressiva del seu muntatge, que ens transporta a un món il·lusori en 

què res no és el que sembla. 

 

Alternativa 3 (1977) 

Fals documental, emès dins d’una sèrie de documentals reals, que s’abona a la 

teoria de la conspiració. Especula sobre un imminent canvi climàtic de 

conseqüències devastadores per a la humanitat causat per la contaminació. Davant 

d’aquest problema fictici, es plantegen tres alternatives: reduir dràsticament la 

població humana, construir refugis subterranis o (Alternativa 3) enviar un substrat 

de l’elit intel·lectual a Mart per garantir la perpetuació de l’espècie. A Espanya, 

Alternativa 3 no es va estrenar fins l’any 1983, en el marc del programa La puerta 

del misterio. El presentador, Fernández Jiménez del Oso, el va introduir com un 

documental possiblement autèntic. L’emissió, no cal dir-ho, va generar una gran 

controvèrsia. 

A nivell formal, ens n’interessen la figura del fals expert i l’emissió de falses 

imatges d’arxiu per potenciar la credibilitat de la trama. 
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Forgotten Silver (1995) 

Aquest fals documental dirigit per Peter Jackson i Costa Botes s’inventa el 

personatge de Colin McKenzie, un suposat pioner neozelandès del cinema. 

Assegura que McKenzie va construir la seva primera càmera l’any 1900. Per 

il·lustrar-ho, el documental ens mostra algunes de les imatges que el fals pioner va 

enregistrar. Així doncs, l’obra juga amb les tècniques del metratge trobat i de la 

recreació de textures. 

Ens hem fixat en un element que confereix versemblança al relat i que volem 

utilitzar en el nostre fals documental: la presència en pantalla dels autors del 

documental, que simulen el seu rol d’investigadors. 

 

The Blair Witch Project (1999) 

Es tracta d’una de les pel·lícules més exitoses de la història del cinema si tenim en 

compte la relació entre la inversió realitzada i el taquillatge obtingut. Dirigida per 

Eduardo Sánchez i Daniel Myrick, The Blair Witch Project és la demostració que les 

convencions del documental poden ser grans aliades de la vivacitat narrativa. 

Utilitza dos recursos molt explotats en els falsos documentals: la fal·làcia del 

metratge trobat i les imatges d’aparença casolana. És sobretot aquest darrer recurs 

formal el que ens serveix d’inspiració per al nostre projecte. 

 

Opération Lune (2002) 

Tot i que, a mesura que passen els minuts, la credibilitat del relat es va degradant, 

Opération Lune, dirigida per William Karel, té un enorme poder de persuasió, 

sobretot per l’entitat de les fonts entrevistades. Hi participen l’astronauta Buzz 

Aldrin, l’exdirector de la CIA Richard Helms, els polítics Henry Kissinger i Donald 

Rumsfeld i fins i tot la vídua del director de cinema Stanley Kubrick. La pel·lícula 

assegura que les imatges de l’home arribant a la Lluna l’any 1969 van ser rodades 



21 
 

en un plató amb la col·laboració necessària de Kubrick, aprofitant que acabava de 

rodar 2001: A Space Odissey. No es nega que l’home arribés a la Lluna, sinó que les 

imatges que documenten aquesta arribada siguin reals. 

Bona part de la credibilitat d’aquest fals documental reposa en les seves 

entrevistes. Tot i que nosaltres no aspirem a utilitzar fonts tan cèlebres i 

recognoscibles, també volem donar veu a persones “reals”, com ara periodistes o 

especialistes en demografia. 

 

Altres referents formals que tindrem en compte a l’hora d’elaborar el projecte són: 

Andalucía, un siglo de fascinación (Espanya, 1996), Konspiration 58 (Suècia, 2002), 

A Day Without a Mexican (EEUU, 2004), Tout ça (ne nous rendra pas la Belgique) 

(Bèlgica, 2006) i Operación Palace (Espanya, 2014). 
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1.7. Posicionament de la proposta 

 

Com ja hem dit a la introducció, els objectius d’aquest projecte són sensibilitzar 

sobre una situació real o potencialment real, qüestionar la credibilitat dels mitjans 

de comunicació en general i del gènere documental en particular i construir una 

obra narrativament suggerent per a l’espectador. 

En aquest sentit, creiem que el fals documental és el gènere més adequat per 

complir amb els tres objectius. Si féssim una pel·lícula de ficció, estaríem donant 

una prioritat gairebé exclusiva al tercer objectiu. És cert que volem crear una obra 

impactant, que, més enllà de fer reflexionar, també emocioni l’espectador. Però si 

féssim una pel·lícula en comptes d’un fals documental suprimiríem la dimensió 

periodística de l’obra, que nosaltres considerem un tret innegociable. Una 

pel·lícula seria efectiva si la nostra intenció principal, pràcticament única, fos 

entretenir. Però, de la manera com hem concebut el projecte, seria una opció 

incompleta i en certa manera frívola. 

Volem fer reflexionar, des del respecte i el rigor, sobre situacions que tenen lloc 

actualment o que podrien esdevenir-se en un futur no gaire llunyà. La 

superpoblació i l’escassetat de recursos no són problemes inventats. Per desgràcia, 

existeixen i tot fa preveure que en un futur s’accentuaran. El que fa el nostre fals 

documental és recórrer a una certa exageració (que cal no confondre amb el 

sensacionalisme gratuït) per fer tangible aquesta situació. La idea precisament és, 

a través de la mentida, conscienciar sobre un problema real. 

D’altra banda, pocs gèneres són tan efectius per qüestionar el paper dels mitjans 

de comunicació com el fals documental. Ja hem vist en la classificació de Roscoe i 

Hight que algunes de les funcions que poden tenir els falsos documentals són 

representar críticament les pràctiques habituals dels mitjans de comunicació i 

reforçar la consciència de representació. Ens agradaria que l’espectador, després 

de visionar la nostra obra, es fes una sèrie de preguntes: “Fins a quin punt són 

certs els continguts que consumeixo a través dels mitjans de comunicació? Fins a 

quin punt no estan esbiaixats, manipulats, exagerats o falsejats?”. 
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A més, el gènere del fals documental ens permet, d’una banda, no haver sacrificar 

la nostra voluntat periodística i social i, de l’altra, no comprometre la dimensió 

narrativa del projecte. De fet, estem convençuts que l’ús de codis propis del 

documental no només no resta vigor a la trama sinó que n’afegeix. El fet d’explicar 

una situació a través dels seus presumptes protagonistes fa que l’espectador s’hi 

senti més pròxim i implicat que no pas si assumís, des d’un principi, que allò que 

està veient és una ficció. 
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2. ANÀLISI DE MERCAT 
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2.1. Descripció del projecte: temàtica i fitxa de mercat 

 

Volem començar aquest segon bloc amb una breu presentació temàtica i una fitxa 

de mercat del nostre fals documental, per tal d’acotar la proposta i, d’aquesta 

manera, poder definir amb més precisió el públic objectiu al qual va adreçada i les 

possibles finestres d’explotació. 

La idea base de la qual parteix el nostre fals documental és la següent: un fatal 

desequilibri entre el creixement desaforat de la població i la quantitat de recursos 

disponibles desemboca en desigualtats, tensions socials i l’aparició 

d’organitzacions de caràcter mafiós que trafiquen amb els recursos més bàsics. Les 

primeres mesures de l’administració pública, focalitzades sobretot en el control de 

la natalitat, no produeixen l’efecte desitjat. A partir d’aquí, es prenen mesures molt 

més expeditives: per exemple, aplicar el desterrament o l’eutanàsia a tots els 

individus que sobrepassin l’edat de seixanta anys o que s’hagin tornat inhàbils per 

a la producció de nous recursos. En el fals documental s’entrevistaran, per una 

banda, actors que representaran diversos papers (el que es lucra amb la situació, el 

que imposa mesures, el que les pateix...) i, per l’altra, periodistes reals i experts en 

demografia que aportin el seu punt de vista i consolidin la veracitat del conjunt. 

Podríem identificar-hi quatre grans eixos temàtics: les conseqüències negatives de 

la superpoblació pel que fa a l’accés als recursos, les desigualtats com a font de 

conflictivitat social, la criminalitat derivada de situacions d’extrema vulnerabilitat i 

el poder del govern i les institucions públiques a l’hora de gestionar dificultats de 

primer ordre. 

La proposta té, per tant, un clar vessant social que no podrem obviar en el moment 

de definir el nostre target. D’altra banda, l’obra es nodrirà de les influències del 

cinema i la literatura de temàtica apocalíptica i distòpica. 
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Fitxa de mercat de l’obra 

Temàtica En una ciutat de l’Índia, el creixement desproporcionat de 
la població té conseqüències catastròfiques 

Gènere Fals documental 

Format Televisiu 

Durada de la peça 50 minuts 

Idioma Català i Castellà 

País de producció Espanya 

Rang d’edat del 
públic 

Major de 18 anys / Públic preferent: entre 25 i 45 anys 

Grups de públic 
potencials 

-Persones amb inquietuds polítiques i socials, consumidors 
habituals de mitjans informatius 
-Amants del gènere documental i, en particular, del fals 
documental 
-Persones vinculades al món del periodisme, la sociologia, 
l’economia, la filosofia i l’antropologia 
-Aficionats a obres de caràcter apocalíptic i distòpic; també 
a exercicis de política-ficció i teories de la conspiració 

Taula 3: Fitxa de mercat de l’obra. Elaboració pròpia. 
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2.2. Definició del Target 

 

A la fitxa de mercat del primer apartat hem suggerit una sèrie de grups de públic 

que, potencialment, podrien estar interessats a veure el nostre fals documental. 

Tot seguit els desenvolupem. 

Partim de la base que el nostre públic objectiu està preocupat per les 

problemàtiques polítiques, socials i econòmiques que tenen lloc arreu del món. La 

nostra proposta, tot i ser una obra fictícia, té una vocació periodística i de 

sensibilització social subjacent. És per això que entenem que els espectadors de 

l’obra són persones d’esperit inquiet, que s’informen regularment a través dels 

mitjans de comunicació i que, en determinats casos, fins i tot participen activament 

en moviments polítics i socials. Són persones, per tant, que en principi 

consumeixen documentals i reportatges amb certa assiduïtat. 

Hem citat cinc camps, principalment humanístics, que tenen relació amb el nostre 

fals documental: el periodisme, la sociologia, l’economia, la filosofia i 

l’antropologia. El nostre target podria incloure persones que es dediquin 

professionalment a aquests àmbits o que senzillament hi estiguin interessades. Pel 

que fa al periodisme, creiem que el fals documental és, de per si, un gènere que pot 

resultar interessant als seus professionals, ja que pot servir per qüestionar la 

credibilitat del gènere documental i, per extensió, el paper dels mitjans de 

comunicació. Pel que fa a les altres quatre branques que hem citat, la nostra 

proposta temàtica hi està íntimament lligada. 

De tot el que hem dit fins ara, en podem inferir que el públic al qual s’adreça el 

nostre fals documental té un nivell cultural (i possiblement de formació) força 

elevat, cosa que caldrà tenir molt en compte a l’hora de buscar finestres 

d’explotació. 

De tota manera, no volem que la intencionalitat periodística i social de l’obra acabi 

anul·lant la seva dimensió narrativa. Cal no oblidar que estem parlant d’una ficció 

que, més enllà de sensibilitzar i fer pensar, vol seduir l’espectador, també, a través 

de la trama. Al primer bloc del treball, de fet, hem citat diversos referents de 

contingut que eren obres de ficció, entre ells dues peces literàries: la novel·la 
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Assaig sobre la ceguesa, de José Saramago, i el conte Zero a Malthus, de Pere 

Calders, que és probablement la nostra referència més clara a nivell de contingut. 

És per això que volem adreçar-nos també als amants de les obres apocalíptiques i 

distòpiques o fins i tot de ciència-ficció i terror. 

Finalment, volem que el nostre fals documental aposti per una proposta temàtica i 

estètica innovadora i en certa manera atrevida. Això ens fa pensar que bona part 

del nostre públic objectiu serà relativament jove, d’entre 25 i 45 anys. 
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2.3. Model d’explotació 

 

2.3.1. Anàlisi del mercat televisiu a Espanya, Catalunya i Europa 

 

Aproximació al mercat televisiu espanyol i català 

El mercat de la Televisió Digital Terrestre (TDT) a Espanya es caracteritza per la 

concentració de bona part dels seus canals en poques corporacions. Els tres 

principals gestors de contingut que trobem són Televisión Española, de titularitat 

pública, Mediaset España Comunicación i Atresmedia Televisión, de titularitat 

privada totes dues. Si, per exemple, ens fixem en els índexs d’audiència del darrer 

any (2017), ens adonem que les cadenes dels gestors de contingut anteriorment 

citats obtenen, juntes, un 71,9 % de l’audiència al territori espanyol; els tres canals 

líders de cada gestor (La 1, Telecinco i Antena 3, respectivament) s’emporten el 36 

% de l’audiència1. Aquestes dades ens demostren que, malgrat la diversificació de 

l’oferta televisiva que s’ha produït en els darrers anys, el gruix principal de 

l’audiència va a parar a la televisió pública i als dos grans grups de comunicació 

privats. 

El cas català presenta la singularitat de comptar amb la televisió autonòmica 

pública més seguida de tot l’Estat. Fixem-nos ara en les dades del febrer de 2018 

aportades per Barlovento Comunicación2: la televisió autonòmica catalana obté un 

18,5 % del share, uns resultats que superen amb escreix la mitjana del conjunt de 

televisions autonòmiques arreu de l’Estat, que va ser del 8,5 %. 

Per determinar els gustos televisius de l’audiència, observarem el rànquing dels 

vint programes més vistos dels últims dos mesos (gener i febrer de 2018), segons 

el portal Formula TV3 4. Al gener, dos dels tres programes més vistos són partits de 

futbol; al febrer, tots tres ho són. Observem la presència recurrent d’informatius 

                                                             
1 https://www.barloventocomunicacion.es/images/publicaciones/ANUALES/analisis-televisivo-2017-
Barlovento.pdf. Consultat per darrera vegada el 10/03/2018 
2 https://www.barloventocomunicacion.es/blog/184-analisis-de-audiencias-tv-febrero-2018.html. 
Consultat per darrera vegada el 10/03/2018 
3 http://www.formulatv.com/noticias/76387/audiencias-enero-2018-telecinco-lidera-enero-12-antena-
3-mas-crece/. Consultat per darrera vegada el 10/03/2018 
4 http://www.formulatv.com/noticias/77338/audiencias-febrero-2018-empate-febrero-telecinco-
aventaja-antena-3/. Consultat per darrera vegada el 10/03/2018 

https://www.barloventocomunicacion.es/images/publicaciones/ANUALES/analisis-televisivo-2017-Barlovento.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/images/publicaciones/ANUALES/analisis-televisivo-2017-Barlovento.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/blog/184-analisis-de-audiencias-tv-febrero-2018.html
http://www.formulatv.com/noticias/76387/audiencias-enero-2018-telecinco-lidera-enero-12-antena-3-mas-crece/
http://www.formulatv.com/noticias/76387/audiencias-enero-2018-telecinco-lidera-enero-12-antena-3-mas-crece/
http://www.formulatv.com/noticias/77338/audiencias-febrero-2018-empate-febrero-telecinco-aventaja-antena-3/
http://www.formulatv.com/noticias/77338/audiencias-febrero-2018-empate-febrero-telecinco-aventaja-antena-3/
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(edició del vespre) i del talk show “El hormiguero” (Antena 3), que compta sempre 

amb convidats molt coneguts. Hi ha també, en menor mesura, una presència 

destacable de talent shows com Operación Triumfo (La 1), de temàtica musical, i 

Masterchef Junior (La 1), de temàtica culinària i amb participants infantils. Pel que 

fa a la ficció, no en trobem cap exemple en tot el mes de gener; en el mes de febrer 

sí que veiem dos capítols de la sèrie còmica Cuerpo de élite (Antena 3), un de la 

sèrie Fariña (Antena 3) i només una pel·lícula: Marte, emesa per Telecinco. Cal 

tenir en compte que, al llarg dels dos mesos analitzats, no es va emetre cap dels 

reality shows més exitosos (Gran Hermano, Supervivientes...) que podria haver 

variat la composició d’aquesta llista. 

 

Finestres d’explotació a Catalunya i a Espanya 

Tot i que la peça que volem elaborar no és un documental com a tal, sí que en té 

alguns trets, tant pel tractament narratiu i formal com per la vocació social i 

periodística. És per això que hem volgut identificar quines són les cadenes de 

televisió a Catalunya i a Espanya on es dóna més presència al documental. 

Tot mirant graelles televisives, observem que als principals canals generalistes del 

país la presència del documental és residual o inexistent. Ens centrarem, doncs, en 

aquells canals que facin una aposta més clara per aquest gènere. També tindrem en 

compte que el target de la cadena s’ajusti al que hem definit en l’apartat anterior. 

Canals en obert 

-La 2: És el segon canal de TVE i basa la seva programació sobretot en continguts 

culturals i en documentals. Està adreçat a una audiència més minoritària que la 

seva “germana gran”: La 1. El programa que a priori semblaria més idoni per 

acollir la nostra proposta és Documentos TV, emès des del 1986 i que es nodreix de 

produccions externes, tant espanyoles com internacionals. 

-TV3: És el canal principal de Televisió de Catalunya. El programa de la seva 

graella que ens sembla més adequat per presentar la nostra proposta és el Sense 

Ficció, que cada dimarts emet un documental en horari de prime time. 
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-El 33: Té una filosofia semblant a la que podem trobar a La 2, tant pel que fa al 

tipus de contingut (marcadament cultural) com per les característiques del seu 

target. Un dels programes en què ens hem fixat com a possible destinatari de la 

nostra proposta és El Documental, que combina produccions pròpies i alienes. 

-La Sexta: Es tracta del segon canal del grup Atresmedia, que en més d’una ocasió 

ha emès documentals en prime time. De fet, compta amb dos sèries setmanals de 

documentals i reportatges amb segell propi: Salvados i Equipo de investigación. 

-DMax: La seva proposta, més focalitzada en l’entreteniment i el reality que en la 

voluntat periodística, s’allunya una mica del tipus de plataforma que cerquem. De 

tota manera, l’incloem en aquesta llista per la seva aposta pel gènere documental. 

Està operada pel grup Discovery Communications i té un públic objectiu jove. 

Una altra possibilitat a tenir en compte és ETB1, una de les cadenes d’Euskal 

Telebista, el consorci comunicatiu que depèn del Parlament Basc. Cal recordar que 

Xplora, un canal del grup Atresmedia íntegrament dedicat als documentals, es va 

deixar d’emetre el 2013. 

Canals de pagament 

-Odisea: És un canal especialitzat en documentals de diversos àmbits i temàtiques, 

que compta amb produccions pròpies i alienes. Es defineix com un canal 

“contemporani, agitador i viral” i la seva programació s’estructura en quatre blocs: 

actualitat, tecnologia, naturalesa i humanitat. A Espanya es pot veure a través 

d’operadors de pagament com Movistar+, Vodafone TV o Orange TV. 

-National Geographic: Fruit de la col·laboració entre Fox Entertainment Group i 

National Geographic Society, basa la seva programació en documentals de 

producció pròpia i externa. A Espanya, es pot veure a través de Movistar+. 

 

Canals europeus 

No volem perdre de vista el mercat europeu, ja que ens pot oferir un ampli ventall 

de finestres d’explotació. Per això fem una primera aproximació als canals de la 
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resta del continent que tenen el documental i els programes d’índole cultural com 

a gèneres preferents. 

-ARTE: Són les sigles de Association Relative à la Télévision Européenne. Es tracta 

d’una cadena pública fruit de l’associació entre França i Alemanya. Des de 2015 

també emeten programes en castellà i en anglès. La seva oferta televisiva fa una 

aposta marcada pels continguts culturals, pels documentals i pels reportatges. Cal 

esmentar que el fals documental Opération Lune, del qual hem parlat en el bloc 

anterior, va ser produït per ARTE. 

-France 5: Forma part del grup France Télévisions, que és el gestor de continguts 

televisius públic del país gal. Sota l’eslògan “la cadena del coneixement i del saber” 

la seva programació es centra sobretot en documentals, magazines i programes 

divulgatius. 

-BBC Four: Aquest canal, operat per la British Broadcasting Corporation (BBC), 

ofereix “una àmplia varietat de programes, incloent comèdies, documentals, 

música, pel·lícules internacionals, programes propis, drama i temes d’actualitat” i 

es defineix com a “alternativa als programes de TV mainstream”5.  

-Phoenix: Aquest canal està operat per les dues principals cadenes de televisió 

públiques d’Alemanya: ARD i ZDF. Tot i que bona part de la seva programació gira 

entorn de qüestions de tipus polític, també està especialitzat en documentals, 

especialment de temàtica històrica. 

-RT Documentary: L’eslògan (“Pregunta més”) i el nom del canal ja ens donen una 

idea força clara del tipus de programació pel qual aposta RT Documentary, fundat i 

operat pel govern rus i emès en rus i en anglès. Un dels principals atractius 

d’aquest canal és que s’emet arreu del món per streaming, cosa que ens permetria 

arribar a una audiència molt àmplia. 

 

 

 

                                                             
5 https://www.bbc.co.uk/bbcfour/faq. Consultat per darrera vegada el 10/03/2018 

https://www.bbc.co.uk/bbcfour/faq
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Taula dels canals de televisió analitzats 

Canal Àmbit territorial Titularitat Tipus 
TV3 Catalunya Pública Gratuït 
El 33 Catalunya Pública Gratuït 
La 2 Espanya Pública Gratuït 
La Sexta Espanya Privada Gratuït 
ETB1 País Basc Pública Gratuït 
DMax Espanya Privada Gratuït 
Odisea Espanya Privada De pagament 
National 
Geographic 

Espanya Privada De pagament 

ARTE França i Alemanya Pública Gratuït 
France 5 França Pública Gratuït 
BBC Four Regne Unit Pública Gratuït 
Phoenix Alemanya Pública Gratuït 
RT Documentary Tot el món Pública Gratuït 
Taula 4: Anàlisi de canals de televisió. Elaboració pròpia. 

 

2.3.2. Altres models d’explotació: Internet, Video on Demand, premis i 

festivals 

 

Internet i plataformes de Video on Demand 

La nostra recerca de finestres d’explotació no es pot limitar a mercats més clàssics 

com el de la televisió. Actualment, Internet, i més concretament les plataformes de 

Video on Demand són un aparador irrenunciable per a qualsevol obra audiovisual. 

Tot seguit, repassem algunes de les opcions que ens semblen més adequades per 

projectar l’obra que volem elaborar. 

-Domini web i xarxes socials: Considerem essencial comptar amb un domini web 

propi per tal de projectar un teaser de l’obra, informar d’eventuals novetats 

(projeccions, premis, etc.) i oferir vies de contacte amb l’autor. Aquest domini web 

es veuria complementat per un perfil de Facebook i un de Twitter. 

-Filmin: Creada el 2007 i rellançada el 2010, quan va iniciar la seva oferta 

comercial de SVOD (Subscription Video on Demand) i TVOD (Transactional Video 

on Demand), aquesta plataforma espanyola està especialitzada en cinema d’autor i 

independent. Té al darrere algunes de les principals distribuïdores de cinema 
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independent d’Espanya: Vértigo Films, Cameo, Tornasol, El Deseo, Golem, Wanda 

Visión, Versus Entertainment, Alta Films i Avalon Distribución. Des del novembre 

del 2017, té un acord amb Vodafone España per oferir els seus continguts a la seva 

plataforma televisiva. 

-Filmotech: Es tracta d’un portal creat per l’Entitat de Gestió de Drets dels 

Productors Adiovisuals (EGEDA). El seu objectiu és oferir continguts que presentin 

una qualitat similar a la del DVD per streaming o per descàrrega. Disposa de 

pel·lícules, curts, sèries televisives i documentals. 

-Movistar +: Fruit de la fusió entre Canal + (emès per satèl·lit) i Movistar TV (que 

utilitzava la tecnologia IPTV), va ser llançada oficialment el juny de 2015. És 

l’operador de diversos canals, des del generalista #0 fins a canals temàtics de 

cinema, sèries i esports. A més, ofereix un catàleg (més o menys ampli segons el 

tipus de subscripció) de pel·lícules i documentals d’arreu del món. 

Altres plataformes de Video on Demand a tenir en compte són Orange TV, 

Vodafone TV i Cineclick, que funciona com un videoclub online. De moment no 

considerarem plataformes que ens els darrers anys han esdevingut veritables 

gegants de l’oferta audiovisual per Internet, com ara HBO España, Netflix o 

Rakuten TV. També obviarem plataformes gratuïtes com YouTube, Vimeo o 

Documaniatv, especialitzada en l’emissió de documentals. En tot cas, inicialment 

només les utilitzaríem per fer publicitat de l’obra, no per distribuir-la. 

 

Premis i festivals 

Els premis són una bona oportunitat per guanyar prestigi, donar visibilitat a l’obra, 

explorar noves possibilitats de mercat i, en segons quins casos, rebre una dotació 

econòmica. 

Cal tenir en compte, en aquest punt, que el fet que la nostra obra sigui un fals 

documental (és a dir, un gènere híbrid: una ficció tractada formalment com una 

realitat) pot ser un handicap important a l’hora de presentar-la a festivals adreçats 

a propostes estrictament documentals. Això, per exemple, ens tancaria la porta a 

premis com el Docs Barcelona, que només admet  pel·lícules que “pel seu contingut 
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es puguin considerar documentals”6, o el Punto de Vista de Navarra7, que a les 

seves bases explicita que “no s’admeten pel·lícules de ficció”. De tota manera, 

adjuntem un llistat de premis, tant a nivell espanyol com internacional, que sí que 

es podrien adequar a les característiques de la nostra proposta. 

-Competició Llargmetratge Fugas al Festival Internacional de Cinema 

Internacional Documenta Madrid. Aquesta categoria, dotada amb 10.000 €, està 

oberta a “noves apostes estètiques, l’experimentació, la hibridació i el 

qüestionament de gèneres i llenguatges audiovisuals”. A més, Documenta Madrid 

és un festival de marcat caràcter innovador, que pretén “obrir vies de comunicació 

amb els nous llenguatges i expressions del gènere8”. La durada mínima de les obres 

que s’hi poden presentar és de 45 minuts. 

-Festival de Cinema Independent de Barcelona “L’alternativa”: En aquest cas, 

la nostra obra podria competir a la categoria de llargmetratges, dotada amb 5.000 

€. Aquest certamen, que aquest any arriba a la seva 25a edició, està organitzat pel 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i admet propostes de ficció 

i no-ficció, de manera que la nostra participació no es veuria coartada per 

restriccions de gènere audiovisual. Es tracta d’un festival que aposta per “la 

llibertat creativa, la innovació i el compromís ètic i estètic”9, tres elements propis 

del fals documental que volem elaborar. 

-Pitching de la Setmana del Talent Audiovisual: Aquesta iniciativa, fruit d’un 

acord entre el Clúster Audiovisual de Catalunya i diverses universitats catalanes, 

connecta productors, distribuïdors i canals de televisió amb estudiants de més de 

vint centres universitaris que estiguin elaborant un projecte audiovisual. És una 

oportunitat idònia, per tant, perquè el jove talent estableixi contactes profitosos 

dins de la indústria audiovisual, accedeixi a vies de finançament i pugui veure 

materialitzada la seva proposta. 

                                                             
6 http://www.docsbarcelona.com/wp/uploads/2016/10/Bases-inscripci%C3%B3n-
Pel%C3%ADculas_DocsBarcelona2017-4.pdf. Consultat per darrera vegada l’11/03/2018 
7 http://www.puntodevistafestival.com/Argazkiak/docs/bases_seccion_oficial_2017ES.pdf. Consultat 
per darrera vegada l’11/03/2018 
8 https://www.documentamadrid.com/Festival/presentacion-documenta-madrid-2018. Consultat per 
darrera vegada l’11/03/2018 
9 http://alternativa.cccb.org/2018/ca/festival/presentacion/. Consultat per darrera vegada l’11/03/2018 

http://www.docsbarcelona.com/wp/uploads/2016/10/Bases-inscripci%C3%B3n-Pel%C3%ADculas_DocsBarcelona2017-4.pdf
http://www.docsbarcelona.com/wp/uploads/2016/10/Bases-inscripci%C3%B3n-Pel%C3%ADculas_DocsBarcelona2017-4.pdf
http://www.puntodevistafestival.com/Argazkiak/docs/bases_seccion_oficial_2017ES.pdf
https://www.documentamadrid.com/Festival/presentacion-documenta-madrid-2018
http://alternativa.cccb.org/2018/ca/festival/presentacion/
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-Beca Màster LAV: Igual que en el cas anterior, no es tracta de cap festival, però sí 

d’una bona oportunitat per donar a conèixer l’obra (en aquest cas ja acabada) i per 

obtenir un descompte per realitzar el màster que s’imparteix al Laboratori 

Audiovisual de Creació i Pràctica Contemporània, destinat especialment a 

estudiants de Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat, Belles Arts i 

Disseny. En aquest màster, s’ajuda l’alumne a desenvolupar un projecte i a 

distribuir-lo de manera adequada. 

-Festival de Málaga: Aquest festival es marca com a principal objectiu la difusió i 

la promoció del cinema espanyol. La nostra proposta encaixaria a la secció oficial 

de llargmetratges o, eventualment, de documentals. El guanyador de la primera 

categoria rep un premi de 12.000 €, mentre que el de la segona en rep un de 8.000 

€. Els dos principals requisits són que es tracti d’una producció espanyola o 

iberoamericana i que l’obra no hagi estat estrenada comercialment de forma 

regular en sales públiques, DVD, vídeos, televisió o plataformes de VoD. 

-Sitges Film Festival: Tot i que aparentment el tarannà del Festival Internacional 

de Cinema Fantàstic de Catalunya difereix del de la nostra proposta temàtica i 

estètica, hi ha una secció que podríem considerar per participar-hi. Es tracta de 

“Noves Visions”, que té l’objectiu d’aprofundir en noves vies “narratives, formals i 

conceptuals”. 

-CHP:DOX – Copenhagen International Documentary Film Festival: Aquest 

festival està obert a qualsevol film, sense restriccions de durada o idioma, sempre 

que estigui subtitulat en anglès. Les categories a priori més atractives per al nostre 

projecte serien la NEW:VISION, que premia films experimentals, i especialment la 

NEXT:WAVE, que premia films innovadors realitzats per autors emergents. 

-Milwaukee Underground Film Festival: Dirigit per estudiants, aquest festival 

busca donar ressò a pel·lícules, sense restricció de gènere, que siguin poc 

tradicionals, subversives, d’avantguarda, underground, “estranyes”... En general, 

qualsevol producte audiovisual que no es pugui considerar mainstream. Tot i que 

hi predominen obres que no superen els 30 minuts de durada, també hi són 

benvingudes peces més llargues. 
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2.4. Conclusions de l’anàlisi de mercat 

 

Consideracions 

Una de les conclusions inevitables a les quals arribem és que el gènere del fals 

documental té poca cabuda als principals canals privats de l’Estat espanyol. Per 

aquest motiu ens hem fixat sobretot en canals públics i en alguns canals secundaris 

que tenen menys audiència potencial però un target ben definit. 

En aquest sentit, els tres canals que més apropiats ens semblarien són TV3 i el 33 

(tots dos pertanyents a Televisió de Catalunya) i La 2, que és el segon canal de 

Televisión Española. En els tres casos hem detectat espais on es podria encabir la 

nostra proposta: Sense Ficció (TV3), El Documental (El 33) i Documentos TV (La 2). 

Tot i que es tracta de tres programes centrats en el gènere documental, creiem que 

també hi podria tenir cabuda una proposta com la nostra. En el cas de La Sexta, 

constatem que es tracta d’una finestra d’explotació menys clara, ja que els 

documentals i reportatges que s’hi emeten i que s’han citat anteriorment són de 

producció pròpia i tenen un format molt definit. 

Pel que fa als canals de fora d’Espanya, volem destacar ARTE, ja que demostra 

sensibilitat per les produccions innovadores, i RT Documentary, especialitzada en 

documentals i emesa arreu del món sense restriccions a través de la seva 

plataforma web. 

En el terreny de les plataformes de VoD, ens sembla especialment atractiva l’opció 

de Filmin, que aposta pel cinema independent i per tant per un concepte més 

pròxim al de la nostra proposta. També volem destacar Filmotech, especialitzada 

en cinema espanyol, i Movistar +, que ofereix un catàleg força nodrit de 

produccions documentals. 

Els certàmens i festivals que creiem més adequats per participar-hi són 

principalment els dos primers que hem citat: el Documenta Madrid (categoria 

llargmetratge Fugas) i el Festival de Cinema Independent “L’alternativa”. El primer 

ens atreu perquè aposta explícitament per la hibridació i pel qüestionament dels 

gèneres, dos elements que formen part de la genètica del fals documental; el segon, 

perquè fomenta el cinema independent, la innovació i la llibertat creativa. 
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D’altra banda, també ens sembla molt interessant, per promoure l’obra dins de la 

indústria, el Pitching del Clúster Audiovisual de Catalunya, que s’adreça a 

estudiants d’universitats catalanes i on es poden presentar Treballs de Finals de 

Grau, com és el nostre cas. 

 

Tria final 

La nostra prioritat és emetre el fals documental en el mercat televisiu espanyol. 

Tenint en compte que detectem poca receptivitat per part dels grups de 

comunicació privats, ens inclinaríem per empreses públiques. En aquest sentit, 

hem valorat que la millor opció seria una coproducció entre Televisión 

Española i Televisió de Catalunya. Ens agrada la filosofia de les tres cadenes que 

hem analitzat: La 2, TV3 i El 33. Tot i que en un principi hem considerat l’opció de 

vendre el documental només a TVC (i per tant d’elaborar-lo exclusivament en 

català), creiem que, de cara a optar a una audiència més àmplia i a un major 

finançament, la possibilitat de la coproducció és la més adequada. 
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2.5. Matriu DAFO 

 

Matriu DAFO del projecte 
Factors interns Factors externs 
Debilitats Amenaces 
-Singularitat del gènere: a mig camí 
entre ficció i realitat, no sempre és 
identificable (o comprès) per 
l’espectador. 
 
-Necessitat de crear material 
audiovisual nou: exigències 
pressupostàries. 
 
-Poca experiència de l’autor del 
projecte. 

-Possibles dificultats per trobar el 
finançament necessari per dur a terme 
el projecte tenint en compte la poca 
consolidació del gènere. 
 
-Poca (o nul·la) presència del gènere 
documental a les grans cadenes de 
televisió del país. 
 
-Audiència minoritària del gènere 
documental. 

Fortaleses Oportunitats 
-Doble dimensió del projecte: social i 
narrativa. 
 
-Voluntat de combinar una història 
suggerent amb una proposta estètica 
treballada i atractiva. 
 
-Participació d’experts que consolidin la 
versemblança de l’obra. 

-Canals de televisió públics d’àmbit 
estatal i autonòmic amb una certa 
presència del gènere documental. 
 
-Premis i certàmens que aposten per 
noves narratives i continguts 
innovadors. 
 
-Pitchings i beques adreçats a 
estudiants universitaris. 
 
-Possibilitat d’aprofitar les eines i 
plataformes digitals. 
 
-Canals de televisió estrangers que 
aposten pel gènere documental. 

Taula 5: Matriu DAFO. Elaboració pròpia. 
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3.1. Plantejament periodístic del fals documental 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, aquest treball presenta una doble dimensió. D’una 

banda, la narrativa, la voluntat de crear una història que sigui atractiva i inquietant 

per al públic. De l’altra, la periodística o social, el propòsit de, a través d’una ficció, 

explicar una problemàtica que és factible o que en certa mesura ja existeix. És per 

això que el projecte no es basa exclusivament en la imaginació del seu autor, sinó 

també en una documentació teòrica i periodística que resumim tot seguit. 

Per començar, cal explicar que la superpoblació, el principal eix temàtic d’aquest 

fals documental, fa referència a una condició en què la densitat de població 

s’amplia a un límit que provoca un empitjorament de l’entorn i una disminució en 

la qualitat de vida10. Tot i que hi ha punts de vista contraposats pel que fa als seus 

potencials efectes negatius, volem parlar d’alguns dels impactes que pot tenir. A 

nivell ecològic: l’esgotament de recursos, la contaminació en totes les seves 

variants o la desforestació. A nivell de salut: l’increment del risc de desnutrició, 

unes pitjors condicions higièniques o l’aparició d’epidèmies. A nivell 

socioeconòmic: l’augment dels nivells de pobresa, atur i inflació (menys recursos 

disponibles, més demanda), que es podria traduir en unes taxes elevades de 

delinqüència o fins i tot en eventuals guerres pel control dels recursos. 

El creixement demogràfic és un tema d’actualitat candent. Es calcula que l’any 

2050 la població mundial haurà arribat als 9.900 milions de persones i que el 2053 

s’haurà superat el llindar dels 10.000 milions (actualment hi ha una mica més de 

7.500 milions de persones al món). Els principals responsables d’aquest increment 

seran els països menys desenvolupats; els països del primer món, en canvi, o bé 

creixeran moderadament o bé decreixeran en població. Alguns dels països que més 

creixeran en nombre d’habitants són Nigèria (de 187 milions d’habitants l’any 

2016 a 398 milions el 2050), el Pakistan (de 203 milions a 344) i l’Índia (de 1.378 

milions a 1.708, passant així a ser el país més poblat del món, per davant de la Xina  

(Population Reference Bureau, 2016: 2). 

                                                             
10 Nahle, Nasif. (2003). Sobrepoblación Humana. Publicat l’11 de noviembre de 2003. 
http://biocab.org/Sobrepoblación.html. Biology Cabinet Organization. Consultat per darrera vegada el 
20/04/2018 
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Hem volgut situar la ciutat protagonista d’aquest fals documental precisament a 

l’Índia, ja que es tracta d’un país que ha experimentat un augment de població 

impressionant en les darreres dècades. Segons el portal Worldometers, la xifra 

d’habitants de l’Índia l’any 1990 era de 870.133.480; en l’actualitat, és de 

1.354.051.854. Això implica un increment de gairebé 500 milions d’habitants en 

menys de trenta anys. Un altre dels indicadors significatius de cara al plantejament 

del nostre projecte és el percentatge de població urbana. Passa del 25,5% del 1990 

(aproximadament una quarta part) al 32,5% del 2018 (poc menys d’una tercera 

part). Si tenim en compte l’augment percentual de població urbana, per una banda, 

i l’augment total d’habitants, per l’altra, arribem a la conclusió que actualment a les 

ciutats de l’Índia hi viuen més del doble de persones de les que hi vivien el 1990 

(De 221.979.229 a 449.945.237). 11 Això reforçaria la tesi del fals documental, que 

tracta sobre una ciutat incapaç d’afrontar, per manca de les infraestructures 

necessàries, un creixement ingent de la seva població. 

Hi ha dos conceptes, íntimament relacionats, que apareixen al fals documental i 

que tenen un rerefons verídic: el control de la natalitat i l’esterilització de dones. 

Segons veiem en un reportatge publicat a BBC Mundo, l’Índia va ser un país pioner 

en matèria de control de la natalitat. Contràriament a la Xina, l’Índia no compta 

amb una política de fill únic, però sí que ha apostat per l’estratègia de 

l’esterilització. Ja a mitjans dels anys 70 es van practicar algunes vasectomies, 

iniciativa que més tard va ser abandonada. Posteriorment, la campanya 

d’esterilitzacions es va centrar sobretot en les dones, un canvi de direcció que cal 

emmarcar en el marcat caràcter patriarcal de la societat índia. Amb aquest 

objectiu, les autoritats de la regió del Rajasthan, per exemple, oferien premis 

(televisors, motocicletes, cotxes...) a les dones que acceptessin sotmetre’s a 

l’operació; a l’estat de Chattisgarh, se’ls oferia una dotació econòmica equivalent a 

uns 23 dòlars12. 

                                                             
11 Font: http://www.worldometers.info/world-population/india-population/. Consultat per darrera 
vegada el 05/04/2018 
12 
Font:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muerte
s_egnhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muert
es_egn. Consultat el 05/04/2018 

http://www.worldometers.info/world-population/india-population/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muertes_egnhttp:/www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muertes_egn
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muertes_egnhttp:/www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muertes_egn
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muertes_egnhttp:/www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141113_salud_india_esterilizacion_doctor_muertes_egn
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Segons la Fundació de la Població de l’Índia, l’any 2014 el 85% del pressupost de la 

planificació familiar del Govern anava destinat a l’esterilització de dones13. Les 

autoritats recompensaven econòmicament tota una estructura formada per 

metges, infermeres i treballadors socials encarregats de convèncer les dones 

d’anar a un campament d’esterilització. Moltes d’elles desconeixien els efectes 

secundaris i el caràcter irreversible de l’operació. A més, moltes d’aquestes 

operacions es duien a terme en unes condicions que només podem qualificar com a 

extremadament perilloses: amb pressa (com més operacions es practicaven, més 

diners públics es cobraven), amb personal poc qualificat, sense les condicions 

higièniques necessàries i, en ocasions, amb medicaments que ja havien superat la 

seva data de caducitat. Entre el 2010 i el 2013, van morir 363 dones a causa 

d’aquestes intervencions. L’ímpetu per controlar l’increment demogràfic desbocat 

del país va generar alguns escàndols especialment sonats, com el d’un doctor de 

l’estat de Bihar, que va esterilitzar 53 dones en dues hores sense disposar de 

guants ni aigua corrent, o el del campament de Chattisgarh, en què 15 dones van 

morir i moltes d’altres van haver de ser hospitalitzades després d’haver estat 

operades en condicions del tot deficients. El 2016 una sentència del Tribunal 

Suprem de l’Índia donava un marge de 3 anys perquè es clausuressin tots els 

campaments d’esterilització de l’Índia: “Ha arribat el moment que homes i dones 

siguin tractats amb respecte i dignitat”, deia, “i no com simples estadístiques en un 

programa d’esterilització”14. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Font: Population Foundation of India. http://populationfoundation.in/ Consultat el 05/04/2018 
14Font: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160919/india-fin-campamentos-esterilizacion-
5388098. Consultat el 05/04/2018 

http://populationfoundation.in/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160919/india-fin-campamentos-esterilizacion-5388098
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160919/india-fin-campamentos-esterilizacion-5388098
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3.2. Sinopsi detallada i Estructura del fals documental 

 

Sinopsi detallada 

El fals documental que presentem està centrat en els presumptes fets succeïts al 

llarg de la primera dècada del segle XXI a la ciutat fictícia de Chattara, situada a la 

costa nord-est de l’Índia, a l’estat de Bengala Occidental. Aquesta ciutat, segons 

s’explica, va rebre una afluència massiva de nouvinguts a finals dels 80 gràcies a la 

creació d’una important indústria siderúrgica a la zona. En poc temps, es van crear 

desenes de milers de llocs de treball (producció, emmagatzematge, transport, 

supervisió...) que de seguida van seduir habitants de zones rurals empobrides del 

país. Il·lusionats per l’expectativa d’un futur prometedor, es van traslladar a 

Chattara amb les seves famílies. 

A aquesta primera fornada de nouvinguts, s’hi va afegir una segona: com que la 

ciutat de Chattara estava en auge, molts van decidir provar-hi sort i instal·lar-hi 

algun tipus de negoci: bars, restaurants, barberies, botigues de queviures, 

locutoris, tendes d’electrodomèstics... Qualsevol cosa amb què es poguessin lucrar 

a costa del vertiginós augment demogràfic de la ciutat. En un primer moment, 

l’aposta d’anar-se’n a viure a Chattara va resultar exitosa per a la majoria de 

nouvinguts, de manera que moltes famílies van decidir tenir descendència, cosa 

que va provocar una tercera injecció de població. 

Una dècada més tard, a finals dels 90, Chattara havia passat de ser una localitat 

d’uns quants centenars de milers d’habitants, amb una economia fortament lligada 

a la pesca, a albergar-ne més de 3 milions (tot i que, donada la probable inexactitud 

de les dades censals, la xifra d’habitants podria ser superior als 5 milions). La 

majoria d’ells vivien amuntegats en suburbis de cases precàriament 

autoconstruïdes, sense accés a l’aigua potable ni a l’electricitat i amb un sistema de 

gestió de residus (clavegueram i escombraries) deficient o directament inexistent. 

Les conseqüències de la superpoblació no van trigar a fer-se palpables. La ciutat de 

Chattara no comptava amb la infraestructura necessària per acollir milions de 

persones. Les condicions d’insalubritat, sumades a la creixent contaminació, es van 

traduir en la proliferació de diverses patologies: malalties respiratòries, 
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intoxicacions alimentàries, malalties infeccioses, aparició de tumors... A tot això cal 

afegir-hi que el sistema sanitari de la ciutat era del tot insuficient. 

D’altra banda, no hi havia un abastament satisfactori d’aliments i moltes persones 

patien malnutrició. La demanda superava amb escreix l’oferta. Les autoritats 

municipals, davant la incapacitat de fer front al problema, van decidir aprovar un 

sistema de cartilles de racionament que va fracassar de manera estrepitosa. 

Paral·lelament es van formar organitzacions de caràcter mafiós que s’enriquien 

traficant amb recursos bàsics, que oferien a preus exorbitants; altres tipus de 

monedes de canvi eren els favors sexuals o submissions laborals molt properes a 

l’esclavatge. D’aquesta manera, mentre una immensa majoria de la població 

malvivia, una part reduïda es veia avantatjada per aquesta situació. 

Tot plegat va acabar desencadenant tensions socials, brots de rebel·lia i escenes 

cada vegada més freqüents de violència urbana. La policia va reprimir aquests 

brots, però les autoritats no van saber atenuar un problema de convivència que 

amenaçava de convertir-se en insostenible. 

A partir d’aquí, les autoritats municipals van optar per prendre mesures 

expeditives. La primera va ser practicar un control estricte de la natalitat. Cada 

família, van decretar, no podria tenir en cap cas més d’un fill; en casos de rendes 

molt baixes la prohibició era encara més radical i no se’ls permetia tenir 

descendència en absolut. Aquesta mesura, però, presentava un primer problema: 

les dades censals no eren del tot fiables i per tant no es podia tenir la certesa que 

totes les famílies complirien amb el mandat. 

Es va anar un pas més enllà i es va decidir practicar una esterilització massiva i 

forçosa de dones: es va considerar que era l’única manera de garantir el control de 

la natalitat. De tota manera, sobre aquesta mesura ha de planar l’ombra del dubte. 

Hi haurà fonts que la negaran rotundament, d’altres que la posaran en dubte sense 

descartar-la. També es parlarà amb una dona que assegura haver-ne estat víctima. 

Però aquestes no serien les úniques mesures que s’aplicarien. També es van 

realitzar desterraments forçosos a les persones que sobrepassaven l’edat de 

seixanta anys o que, per algun tipus d’incapacitat, eren inhàbils per treballar o per 

contribuir en la productivitat de la ciutat. Altres versions, que el fals documental 
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no aconseguirà corroborar ni desmentir, asseguren que en realitat no es sotmetia 

els majors de seixanta anys al desterrament sinó a l’eutanàsia. Les úniques proves 

que recolzaran aquesta tesi són una gravació domèstica d’una de les presumptes 

víctimes en les hores prèvies a ser executada i algunes declaracions una mica 

confuses d’algun dels habitants de Chattara que s’entrevisten al llarg del fals 

documental. Entre els experts consultats hi ha d’haver disparitat d’opinions: uns 

ho consideraran probable i d’altres mantindran reserves sobre la veracitat 

d’aquests fets. 

Finalment, s’explica una altra de les mesures (aquesta especialment expeditiva i 

desesperada) que, possiblement, es va aplicar per esmenar la superpoblació a la 

ciutat de Chattara: la matança indiscriminada de persones del rang socioeconòmic 

més baix de la població. Algunes fonts afirmaran que la policia entrava als suburbis 

i es posava a disparar sense tenir en compte a qui, amb l’únic objectiu d’eliminar 

uns quants centenars (o milers) de vides humanes. Aquesta mesura, igual que 

algunes de les anteriors, s’ha de posar en dubte, tot i que tampoc no es pot 

descartar de manera categòrica. 

Estructura 

La peça estarà dividida en cinc blocs en què es detallen cadascun dels passos que 

van portar la ciutat de Chattara a la catàstrofe demogràfica. 

Bloc Temes que s’hi 
tracten 

Fonts (o 
personatges) que hi 
intervenen 

Proporció   
Aproximada 
dins del 
conjunt  

1.Introducció -Ganxo narratiu: 
Declaració 
autogravada d’un 
personatge que 
assegura que les 
autoritats estan a 
punt de matar-lo per 
haver sobrepassat 
l’edat màxima 
permesa. 
-Presentació musical. 

-Personatge anònim 
(Afectat) 

5 % 

2.Causes -Causes de l’èxode 
massiu 
-Falta de previsió per 

-Ángel L. Martínez 
Cantera (periodista) 
- Danish Siddiqui 

10 % 
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part de les autoritats 
municipals 
-Context teòric del 
problema de la 
superpoblació 

(periodista) 
-Elizabeth Schoeneker 
(Population Reference 
Bureau) 
 
- Hari Makur (ciutadà) 
-Vishnu Purkayastha 
(Alcalde) 

3.Conseqüències -Persones en situació 
de pobresa extrema o 
sense llar, 
contaminació, 
epidèmies, 
proliferació 
d’organitzacions 
criminals que 
trafiquen amb 
recursos bàsics, 
hospitals saturats, 
racionament 
d’aliments, tensions 
socials, rebel·lia, 
violència. 

-Ángel L. Martínez 
Cantera 
- Danish Siddiqui 
-Elizabeth Schoeneker 
 
- Hari Makur (ciutadà) 
-Madhur Devi 
(comissari) 
-Contrabandista 
anònim 

30 % 

4.Mesures -Control de la 
natalitat, 
esterilitzacions 
forçoses, 
desterraments, 
aplicació de 
l’eutanàsia, matances 
indiscriminades, 
repressió. 

-Ángel L. Martínez 
Cantera 
- Danish Siddiqui 
-Natalia Kanem 
-Elizabeth Schoeneker 
-Natalia Kanem 
(UNFPA) 
 
- Hari Makur (ciutadà) 
-Madhur Devi 
(comissari) 
-Meena Chanda 
(Ciutadana) 
-Adrià Casademunt 
(marit de M.C.) 
-Ranjit Kumari 
(Metge) 
-Personatge anònim 
(Afectat) 

45 % 

5.Coda -Es desvela la veritat: 
Chattara no ha existit 
mai i tot ha estat 
mentida. 
-S’explica que la ficció 
té una base real. 

-Totes les fonts i 
personatges 

10 % 

Taula 6: Estructura de l’obra. Elaboració pròpia. 
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3.3. Llistat i descripció individualitzada de fonts i personatges 

 

Fonts fictícies (Interpretades per actors) 

En aquest apartat s’enumeren i descriuen tots aquells personatges, interpretats 

per actors, que faran declaracions com si es tractessin de fonts reals. 

Nom Característiques Rol 
Anònim Ciutadà. 

Faccions índies, 
complexió molt 
prima i aspecte 
desgastat. D’uns 
seixanta anys. 

En una autogravació aparentment clandestina, 
assegura que estan a punt d’executar-lo per 
haver sobrepassat l’edat màxima permesa de 
seixanta anys. Apareix en dues ocasions al llarg 
del fals documental: al principi de tot i al 4t bloc 
(Mesures) per introduir les presumptes 
mesures expeditives que van adoptar les 
autoritats municipals. 

Hari Makur Ciutadà. 
D’uns cinquanta 
anys, amb 
faccions índies i 
indumentària 
molt humil. El 
seu aspecte ha de 
denotar una vida 
marcada per les 
penúries. 

Testimoni i afectat per la problemàtica de la 
superpoblació. Va apareixent de manera 
recurrent al llarg del fals documental. En el 
segon bloc (Causes) explica els motius que el 
van portar a anar a viure a la ciutat de Chattara. 
En el tercer bloc (Conseqüències) relata com va 
fer front a les tensions socials, l’escassetat de 
recursos i la proliferació de malalties 
infeccioses. En el quart bloc (Mesures) assegura 
que el seu pare, de setanta-dos anys, va ser 
obligat a abandonar la ciutat. 

Madhur 
Devi 

Comissari. 
D’uns seixanta 
anys, faccions 
índies i 
complexió forta, 
amb un cert 
sobrepès. 
Uniformat de 
policia, tot i ja no 
exercir com a tal, 
i amb 
condecoracions a 
la camisa. 

Comissari policial de la ciutat de Chattara 
durant els primers anys del segle XXI. Segons la 
tesi del fals documental, va haver de portar a la 
pràctica algunes de les mesures destinades a 
corregir el problema de la superpoblació. 
Apareix per primera vegada en el tercer bloc 
(Conseqüències) per descriure el caos social 
que es va generar i la impotència de la policia a 
l’hora de posar-hi solució. En aquest sentit, es 
mostra molt crític amb les autoritats polítiques, 
a qui acusa de no haver sabut prevenir el 
problema i de no haver-hi reaccionat de manera 
adequada. Té un paper preponderant en el 
quart bloc (Mesures): reconeix haver fet ús de la 
violència, haver sancionat famílies que no van 
acatar les restriccions de natalitat i haver 
practicat desterraments forçosos. En canvi, nega 
amb vehemència, fins al punt d’abandonar 
l’entrevista, haver detingut persones per 
sotmetre-les a l’eutanàsia o a l’esterilització 
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forçada i haver realitzat matances 
indiscriminades als suburbis més desfavorits. 

Vishnu 
Purkayastha 

Alcalde. 
D’uns cinquanta 
anys llargs, 
faccions índies, 
barba profusa, 
complexió grossa 
i indumentària 
elegant. 

Alcalde de Chattara durant l’època de la massiva 
afluència de gent. Actualment està desaparegut i 
ningú no sap on és: probablement s’amaga 
d’eventuals represàlies de la justícia. Apareix en 
el segon bloc (Causes) en unes presumptes 
imatges d’arxiu. 

Meena 
Chanda 

Ciutadana. 
Entre els 40 i els 
50 anys. De 
faccions índies i 
indumentària de 
classe mitjana 
índia amb algun 
toc occidental. 

Una de les dones que assegura haver estat 
sotmesa a l’esterilització forçada. Apareix en el 
quart bloc del fals documental (Mesures) 
explicant que un grup de policies la va venir a 
buscar a mitja nit a casa i que, juntament amb 
altres dones, la van dur a realitzar-li una 
lligadura de trompes sense prendre les mesures 
higièniques pertinents. 

Adrià 
Casademunt 

Marit de Meena 
Chanda. Home 
català d’uns 
cinquanta anys 

Marit de Meena Chanda. Explica com va 
conèixer la seva dona i que ella va trigar uns 
quants mesos a dir-li que l’havien esterilitzada. 
Explica també com els ha afectat el fet que ella 
no pogués tenir fills. Apareix al costat de la seva 
dona al quart bloc del fals documental. 

Doctor 
Ranjit 
Kumari 

Metge. 
D’edat superior 
als seixanta anys. 
Vestit de manera 
impecable, la 
seva 
indumentària i el 
seu posat 
denoten que 
pertany a la capa 
més alta de la 
societat. 

Un dels presumptes doctors que van practicar 
esterilitzacions de forma massiva. Apareix 
fugaçment en el quart bloc, en una suposada 
entrevista al carrer, davant del seu domicili 
particular, que ell evita foragitant els reporters 
amb males maneres. És important remarcar un 
apunt biogràfic que el fa sospitós: d’origen molt 
humil, actualment és una persona amb un nivell 
econòmic molt elevat. 

Anònim Contrabandista. 
Aspecte físic 
indeterminat ja 
que no se’n 
distingeixen els 
trets físics. 

Apareix d’esquena a la càmera i amb la veu 
distorsionada. Té un paper important en el 3r 
bloc (conseqüències), en què explica que per a 
ell la situació de caos i misèria que es va viure a 
Chattara va suposar una oportunitat de vida, ja 
que es va dedicar a traficar (i a lucrar-se de 
manera significativa) amb recursos molt bàsics 
com el menjar i l’aigua potable. 

Reporter Aspecte físic 
indeterminat i 
irrellevant. 

Reporter que està al darrere del presumpte 
documental. No apareix en pantalla: només en 
sentim la veu quan fa preguntes als seus 
entrevistats. 

Taula 7: Fonts fictícies. Elaboració pròpia. 
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Fonts reals (Experts) 

En aquest apartat, inclourem experts que es prestin a “seguir el joc” a la proposta 

temàtica del fals documental. La seva participació ha de servir per consolidar la 

sensació de veracitat de l’obra i alhora per aportar el seu coneixement i un punt de 

vista fonamentat. En aquest sentit, cal no oblidar que el propòsit de la nostra obra 

no és només narratiu sinó també pedagògic i periodístic. 

Nom Càrrec Justificació de l’elecció i rol en el fals 
documental 

Ángel L. 
Martínez 
Cantera 

Periodista Reporter freelance instal·lat a Àsia que ha 
elaborat una quantitat considerable d’articles 
i reportatges sobre l’Índia. Escriu, entre 
d’altres mitjans, a El País i a The Guardian. 
Seria una figura valuosa, de cara a apuntalar la 
credibilitat del fals documental, pel seu 
coneixement de la societat índia i perquè ha 
escrit articles en un mitjà de comunicació de 
referència a nivell espanyol com és El País. 
Anirà apareixent al llarg de tota la peça per 
aportar un punt de vista objectiu i 
aparentment fonamentat de l’assumpte. 

Danish Siddiqui Periodista Fotoperiodista. Es va criar a Delhi, la capital 
de l’Índia, i els seus treballs han estat 
publicats en mitjans com National Geographic 
Magazine, New York Times, The Guardian, 
Wall Street Journal, Newsweek i BBC. Es 
tracta, per tant, d’un periodista amb una 
trajectòria contrastada i que coneix de 
primera mà, pel fet d’haver-hi nascut, viscut i 
treballat, les particularitats de l’Índia. A més, 
té l’experiència personal d’haver viscut a 
Delhi, ciutat densament poblada, cosa que ens 
pot resultar molt útil. El seu rol dins del fals 
documental serà semblant al del periodista 
citat anteriorment però des d’una perspectiva 
més pròxima. 

Elizabeth 
Schoenecker 

Màxima 
responsable 
del 
Population 
Reference 
Bureau (PRB) 

El Population Reference Bureau (PRB) és una 
organització que recopila estadístiques sobre 
l’estructura i la salut de les poblacions. Es 
tracta, per tant, d’una institució especialitzada 
en assumptes demogràfics i que pot aportar al 
fals documental un suport teòric força 
interessant. Altres opcions serien el CEO de 
PRB, Jeff Jordan, o qualsevol membre 
qualificat de l’organització. 
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Natalia Kanem 
 

Directora 
Executiva de 
la United 
Nations 
Population 
Fund 
(UNFPA) 

La UNFPA és una organització de l’ONU 
centrada en la salut reproductiva. La seva 
participació pot ser valuosa sobretot pel que 
fa a la qüestió de les esterilitzacions forçoses, 
que forma part de l’àmbit d’actuació d’aquesta 
organització. D’altra banda, poder comptar 
amb una font associada a l’ONU seria 
interessant de cara a aportar credibilitat al 
fals documental. Si no es pogués comptar amb 
la seva col·laboració, també seria vàlida la 
presència d’algun altre membre de 
l’organització. 

Taula 8: Fonts reals. Elaboració pròpia. 

Altres opcions en cas que les nostres fonts prioritàries no estiguessin disposades a 

participar en el fals documental serien: 

-Víctor M. Olazábal: Periodista freelance especialitzat en el Sud d’Àsia. Ha escrit, 

entre d’altres mitjans, a El Mundo. 

-Jordi Joan Baños: Va ser corresponsal per La Vanguardia a Nova Delhi del 2007 

al 2017. D’aquesta manera es va convertir en el primer corresponsal d’un diari en 

castellà a l’Índia. També ha cobert la informació d’altres països del subcontinent 

indi com Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka i el Nepal. 

-Antonio López Gay: Doctor en Demografia per la Universitat Autònoma de 

Barcelona del Centre d’Estudis Demogràfics, associat a aquesta universitat. Una de 

les seves línies d’investigació és l’estratificació social. Es poden buscar altres 

membres d’aquest mateix centre. 

-Julio Pérez Díaz: Investigador a l’Instituto de Economía, Geografía y Demografía i 

científic del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). 
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3.4. Localitzacions 

 

Localització núm. 1 

-Ús: Declaracions autogravades del personatge anònim que afirma que està a punt 

de ser executat. 

-Descripció: Cel·la fosca, petita, humida, bruta, sense mobiliari. Parets 

desgastades, sensació de decadència extrema. 

 

Localització núm. 2 

-Ús: Declaracions de Hari Makur, ciutadà de Chattara. 

-Descripció: Casa humil d’una sola estança, amb un llit per a tota la família, amb 

els objectes indispensables per viure (roba, estris de cuina, roba de llit...) i alguna 

fotografia familiar a les parets desgastades. 

 

Localització núm. 3 

-Ús: Declaracions d’arxiu de Vishnu Purkayastha, exalcalde de Chattara. 

-Descripció: Sobre una tarima, un faristol, un micròfon i una bandera de l’Índia al 

darrere.  

 

Localització núm. 4 

-Ús: Declaracions de Meena Chanda, dona que assegura haver estat sotmesa a una 

esterilització forçada, i Adrià Casademunt, el seu marit 

-Descripció: Plaça Vicenç Martorell, situada al barri del Raval de Barcelona. 

 

Localització núm. 5 

-Ús: Declaracions del doctor Ranjit Kumari, que presumptament va perpetrar 

algunes esterilitzacions forçades. 

-Descripció: Exterior d’una casa de diverses plantes amb zona de jardí, situada en 

algun dels barris més rics de Calcuta, especialment de la zona sud de la ciutat 

(Jodhpur Park o Jadavpur). 

 

Localització núm. 6 

-Ús: Declaracions del contrabandista anònim. 
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-Descripció: Habitació fosca, sense mobiliari, objectes ni decoració. 

 

Localitzacions núm. 7 

-Ús: Declaracions dels experts 

-Descripció: En el cas dels periodistes Ángel L. Martínez Cantera i Danish Siddiqui, 

preferiríem que aquestes declaracions fossin preses en exteriors: un bar, un parc... 

D’aquesta manera volem potenciar la sensació de “treball de camp”. En el cas de les 

altres dues expertes, les declaracions s’enregistrarien als seus despatxos o al lloc 

on ens citessin. 

 

Localització núm. 8 

-Ús: Declaracions de Madhur Devi, antic comissari de la ciutat de Chattara. 

-Descripció: Despatx de mobles rústics. Sobre la taula, alguna foto del personatge 

vestit de policia. 

 

Localitzacions 9 (Exteriors) i 10 (Interiors) 

-Ús: Imatges de recurs al segon bloc. 

-Descripció: Planta d’acer de Bhilai (Estat Chhattisgarh, Índia oriental). 

 

Localització núm. 11 

-Ús: Imatges de recurs de la introducció, el tercer bloc, el quart bloc i el cinquè 

bloc. 

-Descripció: Carrers de la ciutat de Calcuta. A les imatges, se’ls ha de veure plens 

de gent i amb trànsit dens. 

 

Localització núm. 12 

-Ús: Imatges de recurs a la introducció, el tercer bloc i el quart bloc. 

-Descripció: Suburbis pobres i marginals de Calcuta. Imatges que transmetin les 

condicions miserables de vida d’aquests llocs. 
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Localització núm. 13 

-Ús: Imatges de recurs per introduir les declaracions de Meena Chanda i Adrià 

Casademunt. 

-Descripció: Localitzacions exteriors de Barcelona amb alguns dels seus elements 

més recognoscibles: la Sagrada Família, el Port Vell, els carrers de l’Eixample i de 

Ciutat Vella, la torra de Glòries, la Diagonal, el Passeig de Gràcia... També vistes de 

la ciutat des de posicions elevades. 
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3.5. Elements narratius (formals i de contingut) 

 

Narració: La narració del fals documental va a càrrec de les declaracions dels 

personatges i les fonts, recolzades per les imatges de recurs. Prescindim, doncs, de 

l’ús de veu en off. En primer lloc, perquè es tracta d’una preferència formal nostra: 

creiem que la veu en off restaria un punt de frescor i d’agilitat a la peça. D’altra 

banda, ens sembla que el contingut del fals documental serà més impactant si 

l’expliquen íntegrament en primera persona els seus presumptes protagonistes, 

minimitzant d’aquesta manera la figura intermediària del reporter, que es limitarà 

a fer preguntes sense aparèixer mai en escena. Les declaracions dels experts s’han 

d’encarregar d’aportar la credibilitat necessària a l’obra, sense que calgui la 

intromissió d’una veu en off. 

To: El to de l’obra ha de ser dur, evidentment, tenint en compte la truculència del 

tema tractat, però és important no caure en el dramatisme impostat ni en la 

llàgrima fàcil. En aquest sentit, ens interessa que l’enfocament s’acosti més a la 

crueltat asèptica que a la malenconia; l’emotivitat ha de provenir exclusivament 

del testimoni de les fonts, però no ha d’estar realçada per cap artifici narratiu. En 

alguns moments fins i tot ens volem permetre la llicència de ser subtilment irònics 

(intentant no caure en un excés de frivolitat) a través del creuament de 

declaracions o de la tria musical. 

Declaracions: Bona part de les imatges que apareguin al llarg del fals documental 

seran de declaracions. Farem una distinció formal entre les declaracions dels 

experts i les dels personatges. En el primer cas, ens limitarem a fer un pla mig fix. 

En el segon cas, combinarem aquest pla mig fix amb plans detall que destaquin la 

comunicació no verbal del personatge: gestualitat, mirada... A més, quan els 

personatges apareguin per primera vegada en pantalla volem que, abans de sentir 

cap declaració seva, se’ls vegi realitzant alguna acció quotidiana: mirar la televisió, 

passejar pel carrer, endreçar la casa... Pel que fa a les declaracions del personatge 

anònim que assegura que serà executat pròximament, les imatges han de tenir una 

qualitat deliberadament baixa, pròpies d’una gravació domèstica. 

Imatges de recurs: Les imatges de la ciutat fictícia de Chattara seran rodades a 

Calcuta. Ens servirem principalment de dos tipus d’imatges: unes de pla fix, preses 
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des de posicions elevades, que han de reflectir, gràcies a la seva estètica poderosa, 

l’abast de la superpoblació. Per generar una impressió més potent, en algun 

moment també s’utilitzarà el recurs de l’acceleració d’imatges o es farà servir el 

recurs de la pantalla dividida per potenciar l’efecte visual dels carrers plens de 

gent. Les altres imatges seran rodades càmera en mà per crear sensació de 

proximitat i fins i tot de certa clandestinitat. Cal recordar que els fets que es narren 

van succeir pretesament a principis del segle XXI. Per tant, és important que a les 

imatges no hi apareguin elements anacrònics. A la introducció, combinarem 

imatges que retratin la superpoblació de la ciutat amb imatges de plagues 

d’animals. Aquestes darreres, les volem extreure de les sèries de documentals 

‘Planet Earth II’ (2016) i ‘Superplagas’ (2009), totes dues produïdes per la BBC. Ens 

agraden aquestes imatges per la seva gran bellesa audiovisual. 

Retalls de premsa: En algun moment s’inclouran presumptes retalls de diaris amb 

titulars que facin referència a la ciutat de Chattara. D’aquesta manera es pretén 

reforçar la veracitat del contingut. 

So: Per garantir un so òptim en les declaracions, s’utilitzarà un micròfon de 

corbata. En el cas de les declaracions del personatge anònim, el so haurà de ser, 

igual que la imatge, d’una qualitat deficient. Cal destacar que les declaracions dels 

personatges i d’algunes fonts estaran fetes en hindi o en anglès. Això vol dir que 

haurem de comptar amb diversos dobladors. 

Tria musical: Hem volgut renunciar a qualsevol peça de procedència o 

reminiscències índies, recurs que ens hauria semblat massa obvi. Aquesta és la 

selecció de cançons que utilitzarem: 

- ‘Masquerade Suite’, d’Aram Khatxaturian: L’utilitzarem a la introducció, a la 

successió d’imatges de carrers superpoblats i plagues d’animals, un fragment al 

qual volem atorgar un caràcter gairebé coreogràfic. Per això ens sembla 

especialment encertada aquesta peça, que té una estructura de vals. 

- ‘Sweet Dreams’, de Roy Buchanan: El farem servir a l’apartat de “Causes”, quan es 

parli de com desenes de milers de persones es van traslladar a la ciutat de Chattara 

per fer realitat els seus “somnis dolços”. 
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- ‘Paradise City’, de Guns N’ Roses: Ja hem dit que un dels elements irònics que 

utilitzaríem seria la tria musical, i aquesta cançó n’és el principal exponent. La idea 

és superposar aquesta cançó, que parla de la ciutat paradís, a imatges que retratin 

misèria. 

- ‘Summertime’, de Janis Joplin: Ens agrada d’aquesta cançó el seu to intimista, 

inquietant i corprenedor. A més, fa referència a l’estiu: la regió on està situada la 

falsa ciutat de Chattara destaca per les seves altes temperatures, cosa que agreuja 

les conseqüències de la superpoblació. 

- ‘Helena, desenganya’t’, de Pau Riba: Utilitzem una cançó catalana per introduir les 

localitzacions barcelonines. La lletra de la cançó també pot evocar en certa manera 

el tema sobre el qual es parla en aquell moment: les esterilitzacions forçades. 

- ‘Would I Lie To You’, d’Eurythmics: L’utilitzarem a la part en què es desvela que 

tot plegat ha estat una mentida. Ho volem fer d’una manera distesa, que rebaixi el 

dramatisme acumulat al llarg del fals documental. El títol de la cançó (“Et 

mentiria?”) ens sembla especialment encertat. 

- ‘I Could Have Lied’, de Red Hot Chili Peppers: De tota manera, volem acabar 

explicant que no tot el que s’explica al fals documental és radicalment fals. El 

problema de la superpoblació existeix a l’Índia, igual que el de les esterilitzacions 

(veure apartat 3.1.). Per això optem per una cançó molt intimista. El títol tampoc 

no és casual. És una manera de dir a l’espectador: “Et podríem haver mentit... Però 

no ho hem fet del tot”. 
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3.6. Escaleta 

 

*Nota prèvia: Les declaracions de les fonts reals (experts) no estan redactades: només se’n descriu el contingut, sense precisar les frases 

concretes que diran. Això té un doble objectiu. D’una banda, creiem que d’aquesta manera les seves declaracions tindran un to més 

natural, ja que no es tracta d’actors professionals i, a priori, de persones que puguin inspirar credibilitat a través de la seva interpretació. 

D’altra banda, és millor consensuar el contingut de les seves declaracions amb ells, que, en qualitat d’experts, poden aportar un punt de 

vista més fonamentat. 

Esc. Descripció / Diàleg Imatge So / Música Loc. Durada 
(Acumulada) 

BLOC 1: INTRODUCCIÓ 
1 -Anònim (amb veu tremolosa, visiblement espantat i 

abatut, fent silencis prolongats entre frase i frase): 
“He volgut gravar aquestes imatges [vacil·la, mira al 
seu voltant]... He volgut gravar aquestes imatges 
perquè tot el món sàpiga el que està passant a 
Chattara. Tinc seixanta anys. Això a Chattara significa 
que ja no tens dret a viure. Ja no serveixes per a res, 
diuen. Ets una molèstia, diuen. [Sembla a punt de 
plorar, empassa saliva, desapareix d’escena uns 
segons, veiem el terra, torna a escena] D’aquí poques 
hores, potser d’aquí uns minuts, vindran a matar-me. 
La meva vida, diuen, ja no té cap valor a Chattara.” 

-Qualitat deficient, de 
gravació domèstica. 
-Autogravació: moviment 
de càmera tremolós, brusc 
i irregular. 

-Declaracions 
-Qualitat 
deficient 

1 00:35 
(00:35) 

2 -Successió d’imatges de grans aglomeracions de 
persones combinades amb imatges de plagues 
d’animals: rates, ratpenats, llagostes... 

-Continuïtat estètica entre 
les imatges de les 
aglomeracions i les de les 

-Masquerade 
Suite 
-Fade Out al 

11+12+ 
Imatges 
cedides 

01:30 
(02:05) 
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plagues. 
-Als últims 5 segons, 
apareix en pantalla el títol 
del fals documental. 

final 

BLOC 2: CAUSES 
3 -Danish Siddiqui (periodista) explica que l’any 1988 

es va crear una potentíssima indústria siderúrgica 
prop de Chattara, a l’estat de Bengala Occidental. 
Això va provocar un autèntic boom. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 7 00:15 
(02:20) 

4 -Ángel L. Martínez Cantera (periodista) diu que 
aquella indústria movia una quantitat espectacular 
de diners i d’acer. Ràpidament es van crear desenes 
de milers de llocs de treball, relacionats directament 
o indirecta amb la nova indústria. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 7 00:20 
(02:40) 
 

5 -Siddiqui diu que moltes persones, sobretot de certes 
regions rurals de l’Índia, van acudir massivament a 
Chattara a la recerca feina. Hi anaven amb les seves 
famílies, moltes d’elles formades per diversos 
membres. És a dir, no només s’hi traslladaven els 
futurs treballadors sinó també els seus fills petits, els 
seus pares d’edat avançada... 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 7 00:25 
(03:05) 

6 -Cantera diu que la ciutat es va convertir de seguida 
en un lloc de referència. Molta gent hi veia una 
oportunitat inigualable per guanyar-se la vida i 
progressar en l’escala social. Tothom que volia 
prosperar hi anava. 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 7 00:15 
(03:20) 

7 -Imatges (suposadament d’arxiu) del complex 
siderúrgic i dels treballadors. 

-Successió d’imatges 
-Chyron amb la llegenda: 
‘1990’ 

-Sweet Dreams 
(Des de 00:17) 

9+10 00:30 
(03:50) 
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8 -Hari Makur (ciutadà): “Vaig venir a viure a Chattara 
l’any 1989 i de seguida vaig entrar a treballar a la 
unitat d’emmagatzematge del complex siderúrgic. 
Venia amb la meva dona, el meu pare i els meus cinc 
fills. La meva família ha viscut sempre al camp i 
sempre ens hem dedicat al cultiu d’arròs. Això no 
dóna gaires diners, com sabrà. Allà hi malvivíem, no 
era una bona vida per als meus fills. Per això quan 
em vaig assabentar que a Chattara hi havia tanta 
feina, no vaig dubtar ni un segon. Vaig dir a la meva 
família: ‘Feu les maletes, que marxem’.” [Somriu amb 
certa tristesa] 

-Imatges introductòries: 
Se’l veu caminant pel 
carrer i entrant a casa. 
-Durant les declaracions: 
Pla mig + Plans detall 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Sweet Dreams 
(3P) 

2 00:40 
(04:30) 

9 -Siddiqui diu que en un primer moment l’experiència 
que es va viure Chattara no va ser negativa. La gent 
que hi anava trobava feina i estava convençuda de 
trobar un lloc on prosperar econòmicament. 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
-Sweet Dreams 
(3P) 

7 00:10 
(04:40) 

10 -Cantera diu que Chattara es va convertir ben aviat 
en un fenomen, pràcticament una moda. D’alguna 
manera, es va escampar la llegenda que era 
impossible no triomfar a Chattara. La ciutat va passar 
a tenir una dimensió gairebé mística. Era el lloc on 
els somnis es feien realitat, on tot era possible. Molta 
gent de classes desfavorides es va creure que 
Chattara seria la solució a tots els seus problemes. 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
-Sweet Dreams 
(3P) 

7 00:25 
(05:05) 

11 -Siddiqui diu l’èxit inicial de Chattara va tenir un 
efecte crida importantíssim. A mitjans dels 90, hi va 
haver una segona onada massiva de trasllats a la 
ciutat. Aquesta vegada no era gent que vingués a 
treballar a la indústria siderúrgica. Venien a treballar 
del que fos, convençuts que allò era la ciutat de les 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
-Sweet Dreams 
(3P) 

7 00:15 
(05:20) 
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oportunitats. 
12 -Cantera diu que molta gent va anar a viure a 

Chattara convençuda que el creixement demogràfic 
que s’hi havia produït era una oportunitat de negoci. 
La immigració massiva generava una demanda que 
calia satisfer amb oferta. Per això molta gent va anar 
a Chattara a muntar tota mena de negocis: de 
queviures, hostalers, barberies, electrodomèstics... 
Qualsevol cosa de consum quotidià. 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
-Finalitza la 
música de 
Sweet Dreams 

7 00:25 
(05:45) 

13 -Elizabeth Schoeneker (PRB) diu que era evident que 
tot allò no podia acabar bé, que la situació a Chattara 
acabaria tornant-se insostenible ben aviat. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
 

7 00:05 
(05:50) 

14 -Vishnu Purkayastha (alcalde de Chattara en aquella 
època) en unes suposades imatges d’arxiu del 1995: 
“La nostra ciutat està creixent molt ràpid i això ens fa 
sentir molt orgullosos. Sempre hem estat una ciutat 
petita, però a partir d’ara volem ser una ciutat de 
referència dins de l’Índia. Volem que la gent ens 
conegui arreu del país i del món. Tenim una 
estructura econòmica poderosa i uns habitants molt 
il·lusionats.” 

-Pla mig fix 
-Angulació lleugerament 
de perfil 
-Chyron de presentació on 
s’expliciti la data: 1995 

-Declaracions 
 

3 00:20 
(06:10) 

15 -Schoeneker es pregunta com és possible que ningú 
no preveiés el desastre, que ningú no volgués veure 
que una ciutat com Chattara no estava preparada per 
acollir tants habitants. 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
 

7 00:10 
(06:20) 

16 -Vishnu Purkayastha: “El que està passant a la nostra 
ciutat és un autèntic miracle. I volem que tothom 
pugui gaudir i ser partícip del miracle de Chattara.” 

-Pla mig fix 
-Angulació lleugerament 
de perfil 
 

-Declaracions 
 

3 00:10 
(06:30) 
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17 -Schoeneker diu que cal tenir en compte que a finals 
dels 80 Chattara era una ciutat de menys de mig 
milió d’habitants, amb una economia fortament 
lligada a la pesca. 10 anys més tard, la xifra 
d’habitants havia assolit els 3 milions. Això si es té en 
compte el cens oficial, ja que hi ha motius per pensar 
que la xifra real d’habitants vorejava els 5 milions. En 
una dècada va multiplicar per 6 (o per 10) la seva 
població. 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
 

7 00:25 
(06:55) 

18 -Siddiqui explica que Chattara va patir tres grans 
injeccions demogràfiques. La primera, causada per 
l’esclat de la indústria siderúrgica. La segona, com a 
conseqüència d’aquest primer creixement 
demogràfic: com més gent hi havia, més oportunitats 
de negoci. La tercera, a causa de la natalitat dins de 
les famílies nouvingudes. 

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
 

7 00:20 
(07:15) 

19 -Cantera diu que, com que en un principi les famílies 
nouvingudes van obtenir un cert èxit econòmic i 
laboral a Chattara, moltes van creure que era el 
moment d’augmentar la seva descendència. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:10 
(07:25) 

20 -Schoeneker diu que les autoritats municipals van 
ser del tot negligents, que haurien d’haver regulat la 
situació en comptes de fomentar-la encara més. 
Donades les circumstàncies (la contínua arribada de 
gent, la falta de previsió de les autoritats, les 
infraestructures deficients), era qüestió de temps 
que Chattara arribés a un punt de catàstrofe 
demogràfica. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:20 
(07:45) 

21 -Vishnu Purkayastha: “Estic convençut que d’aquí 
uns anys Chattara serà un referent per a tothom. La 

-Pla mig fix 
-Angulació lleugerament 

-Declaracions 3 00:10 
(07:55) 



63 
 

història d’aquesta ciutat serà recordada per sempre 
com un model d’èxit irrepetible”. 

de perfil 

BLOC 3: CONSEQÜÈNCIES 
22 -Successió d’imatges de carrers superpoblats, grans 

aglomeracions de persones, automòbils, 
motocicletes, autobusos plens de gents... També de 
suburbis degradats i abocadors d’escombraries en 
plena ciutat. 

-Successió d’imatges 
-Chyron amb la llegenda: 
“Chattara a principis del 
segle XXI” 

-Paradise City 
(Des de 01:43) 

11+12 00:45 
(08:40) 

23 -Hari Makur (ciutadà): “Al principi tot va anar bé. Jo 
tenia feina i la meva família tenia tot el que era 
necessari per viure. Vivíem de manera humil, però 
allò era millor que quan vivíem al camp. No 
disposàvem de grans luxes però almenys menjàvem 
cada dia i això era el més important. [Fa una pausa i 
somriu tràgicament]. Allò va ser només un miratge. 
Encara no sabíem tot el que havia de venir. Cada 
vegada arribava més gent a la ciutat. Ben aviat 
l’ambient va començar a ser irrespirable.” 

-Pla mig + Plans detall 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Paradise City 
(3P) 

2 00:30 
(09:10) 

24 -Cantera (periodista) diu que, a mesura que anava 
arribant gent, s’anaven formant barriades immenses 
de cases precàriament autoconstruïdes. Aquests 
suburbis no comptaven amb les condicions de vida 
més elementals: no hi havia aigua potable, 
instal·lació elèctrica ni un sistema eficient de gestió 
dels residus. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Paradise City 
(3P) 

7 00:15 
(09:25) 

25 -Siddiqui (periodista) diu que les condicions 
higièniques eren deplorables. La gent vivia entre 
escombraries que ningú no s’ocupava d’enretirar, en 
part per negligència de les autoritats municipals, en 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Paradise City 
(3P) 

7 00:35 
(10:00) 



64 
 

part perquè no hi havia els recursos necessaris per 
ocupar-se’n. Tampoc no hi havia un sistema de 
clavegueram eficient. El sistema que hi havia hagut 
fins aleshores havia quedat obsolet davant de la 
massiva afluència de gent. Tot plegat, sumat a les 
altes temperatures de la zona, que acceleraven la 
degradació dels residus, generava un ambient 
propens per a l’aparició de malalties. 

26 -Cantera diu que, en aquell context, van proliferar les 
malalties infeccioses i les intoxicacions alimentàries. 
Hi havia, a més, el problema de la contaminació, tant 
la provocada pels mitjans de transport com la 
provinent del complex siderúrgic, a pocs quilòmetres 
de la ciutat. Això es traduïa en patologies 
respiratòries i fins i tot en l’aparició de tumors. 

-Pla mig fix -Declaracions 
-Paradise City 
(3P) 

7 00:20 
(10:20) 

27 -Schoeneker (PRB) diu que hi havia un factor que 
agreujava encara més la situació. Era la manca d’una 
infraestructura sanitària habilitada per a una ciutat 
de tants milions de persones. Chattara no disposava 
dels hospitals suficients, ni tampoc del personal 
mèdic ni de l’equipament necessaris. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Paradise City 
(3P) 

7 00:20 
(10:40) 

28 -REPETIDA. Vishnu Purkayastha (Exalcalde): “El que 
està passant a la nostra ciutat és un autèntic miracle. 
I volem que tothom pugui gaudir i ser partícip del 
miracle de Chattara.” 

-Pla mig fix 
-Angulació lleugerament 
perfilada 
-Fos a negre al final 

-Declaracions 
- Paradise City 
(3P) 

3 00:10 
(10:50) 

29 -Successió d’imatges de carrers superpoblats. -A partir d’algun moment, 
la pantalla s’ha de partir, 
primer en dos, després en 
tres i finalment en quatre. 
En els quatre fragments de 

-Paradise City 11+12 00:35 
(11:25) 
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pantalla hi ha de sortir 
imatges de la falsa ciutat 
de Chattara. 

30 -Imatges de retalls de diaris en què es poden veure 
titulars com ara: “L’esplendor de Chattara”, 
“Chattara: de ciutat desconeguda a referent”, “El lloc 
on tot és possible”, “La ciutat del miracle”. 

-Retalls de diaris 
progressivament 
superposats 

-Paradise City - 00:10 
(11:35) 

31 -Madhur Devi (Comissari) [Parla amb gestualitat 
histriònica]: “Tot allò que va passar a Chattara 
durant els anys 90 i sobretot durant els primers anys 
del segle XXI va ser obra d’una ment megalòmana, 
llunàtica. En poc temps, vam veure com la ciutat 
passava de tenir uns quants centenars de milers 
d’habitants a tenir-ne 3, 4, 5... Jo què sé. Com havíem 
de manejar la situació els que ens dedicàvem al 
servei públic? Els policies, els metges... Si la població 
es multiplica per 10, és lògic que els nostres efectius 
també es multipliquin per 10, no troba? Però no va 
ser així i no hi ha ningú que pugui donar 
explicacions. L’alcalde va desaparèixer, ningú no sap 
on és, el molt covard es va amagar quan va veure que 
la cosa es torçava definitivament.”  

-Imatges introductòries: el 
veiem col·locant bé els 
objectes que hi ha sobre la 
taula, fent broma amb els 
reporters mentre li posen 
el micròfon de corbata. 
-Durant les declaracions, 
pla mig fix i plans detall 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
- Paradise City 
(3P) 

8 00:45 
(12:20) 

32 -Siddiqui diu que Vishnu Purkayastha, a qui 
considera un dels principals culpables de la situació 
que va viure Chattara, va fugir sense deixar cap 
rastre. Diu que hi ha qui pensa que va ser assassinat 
com a venjança o per protegir altres persones 
involucrades en el desastre demogràfic, però ell 
pensa que va fugir per evitar represàlies i problemes 
amb la justícia. 

-Pla mig fix -Declaracions 
- Paradise City 
(3P) 

7 00:25 
(12:45) 
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33 -Cantera diu que el parador de Purkayastha és una 
de les grans incògnites. Si se’l trobés, explica, potser 
es podrien resoldre molts dels dubte que encara 
queden per resoldre. Per exemple, fins a quin punt 
són certes algunes de les mesures que se li 
atribueixen o qui més va ser responsable interessat 
d’aquell desastre: autoritats supramunicipals, 
empresaris, màfies... 

-Pla mig fix -Declaracions 
- Paradise City 
(3P) 

7 00:20 
(13:05) 

34 -Siddiqui diu que Purkayastha és la cara visible del 
desastre i segurament un dels seus grans promotors, 
ja sigui per interès, per negligència o per una barreja 
dels dos factors. Però que la situació no podia ser 
només fruit de la mala praxi d’un govern municipal, 
que hi havia d’haver més gent al darrere. 

-Pla mig fix -Declaracions 
- Paradise City 
(3P) 

7 00:15 
(13:20) 

35 -Schoeneker diu que les autoritats municipals i 
regionals no van saber veure (o no van voler veure) 
que el creixement demogràfic portava incorporat 
una sèrie de problemàtiques. Van actuar com si 
aquella afluència de persones fos una mena de regal 
diví, un fet que atorgaria a Chattara una visibilitat i 
un prestigi dels quals calia sentir-se orgullós. 

-Pla mig fix -Declaracions 
-Finalitza la 
música de 
Paradise City 

7 00:20 
(13:40) 

36 -Siddiqui diu que la policia no només havia de veure 
com la seva proporció d’efectius respecte al nombre 
d’habitants baixava dramàticament. També havia 
d’afrontar nous problemes derivats del creixement 
demogràfic. 

-Pla mig fix -Declaracions 
 

7 00:15 
(13:55) 

37 -Madhur Devi: “Va arribar un punt que hi havia tanta 
gent que allò no es podia sostenir de cap manera. La 
gent malvivia als suburbis, molts no tenien menjar ni 
aigua perquè senzillament no hi tenien accés. No hi 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 8 00:15 
(14:10) 
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havia prou menjar i prou aigua per a tots els 
habitants de Chattara, m’entén?” 

38 -Hari Makur: “Moltes vegades era difícil trobar els 
recursos més bàsics per viure: aigua, menjar, 
productes d’higiene... Tot això. Encara que tinguessis 
diners, a vegades no en podies trobar. El problema 
era que no arribaven prou recursos a la ciutat per a 
tota la gent.” 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 2 00:15 
(14:25) 

39 -Madhur Devi: “Com volia que la gent no es revoltés? 
Hi havia gent que no tenia res, famílies senceres, fins 
i tot persones que tenien un sou i no trobaven res. 
Després hi havia tot el tema de les malalties. Cada dia 
moria gent perquè bevia aigua en mal estat... Coses 
així. I ningú no es preocupava d’ells, les autoritats 
seguien instal·lades dins de la seva bombolla. Quan 
hi havia episodis de violència, petites rebel·lions, a 
mi em deien: “Heu de reprimir-les. Si cal, dispareu”. I 
jo pensava: “D’acord, però penseu fer alguna cosa per 
solucionar-ho? Us penseu que el problema 
s’arreglarà gràcies a la policia?”.  

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 8 00:35 
(15:00) 

40 -Hari Makur: “Els ànims estaven cada vegada més 
caldejats. Ens sentíem abandonats per les autoritats, 
completament desprotegits. Les condicions eren 
realment dolentes i vèiem que ningú no feia res per 
solucionar-ho. Si provàvem de fer-nos sentir, venia la 
policia a atonyinar-nos. Aquesta era la única 
resposta”. 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 2 00:15 
(15:15) 

41 -Madhur Devi: “Era una situació molt complicada per 
a nosaltres, per a la policia. D’una banda, estàvem 
desbordats de feina, fèiem més hores que mai i 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 8 00:40 
(15:55) 
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teníem més fronts oberts que mai. A més, quedàvem 
com els dolents de la pel·lícula. La gent acumulava 
tot el seu odi contra nosaltres. Els polítics ens 
utilitzaven: si la gent ens odiava a nosaltres, se 
n’oblidaria d’ells. Molts dels meus companys no ho 
van suportar. Alguns van deixar la policia i van 
marxar de la ciutat. I d’altres... Bé, ja sap...” [Empassa 
saliva, té els ulls plorosos]. 
 
-Reporter: “Es van suïcidar?” 
 
-Madhur Devi [Després d’uns segons de silenci]: 
“Prefereixo no parlar d’aquest tema.” 

42 -Siddiqui diu que, tot i que la situació era dramàtica, 
hi va haver gent que hi va veure una oportunitat per 
lucrar-se’n. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:05 
(16:00) 

43 -Reporter: “Per què no vol mostrar la seva cara?” 
 
-Contrabandista anònim: “Perquè sento molta 
vergonya pel que vaig fer. No podria suportar que la 
gent em veiés la cara”. 
 
-Reporter: “Aleshores per què ha accedit a fer 
aquesta entrevista?” 
 
-Contrabandista [Després d’uns segons de silenci]: 
“Perquè necessitava confessar tot el que vaig fer. 
Necessitava explicar al món, encara que ningú 
m’arribi a veure la cara, totes les crueltats de què 
vaig ser capaç.” 

-Pla mig + Plans detall 
-El personatge apareix 
d’esquena 

-Declaracions 
-Veu 
distorsionada 

6 00:25 
(16:25) 



69 
 

44 -Hari Makur: “L’escassetat de recursos era terrible. 
Hi havia molta gent, com jo, que no teníem prou 
diners per anar a algun altre lloc a comprar el que 
necessitàvem per sobreviure. I aleshores van 
aparèixer organitzacions, i també alguns particulars, 
que van començar a traficar amb les coses més 
bàsiques: menjar, beguda... Tot allò que era tan difícil 
de trobar a Chattara.” 

-Pla mig + Plans detall 
 

-Declaracions 
 

2 00:25 
(16:50) 

45 -Contrabandista: “Al principi tot ho feia jo. Viatjava 
una vegada per setmana fora de la ciutat i tornava 
amb el cotxe ple de menjar, aigua, productes 
d’higiene, medicaments... Si podia, ho venia deu 
vegades per sobre del que m’havia costat. Hi havia 
gent que estava tan desesperada que era capaç de 
donar-me la meitat del seu sou només perquè la seva 
família pogués sopar aquella nit. Molts no tenien 
diners i em donaven joies, possessions familiars, 
motocicletes, cotxes... Fins i tot casa seva. Aleshores 
es vivia d’aquesta manera: no importava el que 
passés l’endemà, només tenir-ne prou per arribar al 
final del dia”. 

-Pla mig + Plans detall 
-El personatge apareix 
d’esquena 
 

-Declaracions 
-Veu 
distorsionada 

6 00:40 
(17:30) 

46 -Madhur Devi [Visiblement indignat]: “L’aparició 
d’aquesta mena de criminals, d’aquestes rates, va ser 
la gota que va fer vessar el got per a la policia. Si ja no 
donàvem l’abast abans, imagini’s havent de fer front 
a persones i estructures criminals que tenien la 
crueltat d’aprofitar-se de la misèria dels seus 
conciutadans”. 

-Pla mig + Plans detall 
 

-Declaracions 
 

8 00:15 
(17:45) 

47 -Contrabandista: “Més endavant vaig deixar de fer jo 
els viatges. Vaig reclutar unes quantes persones que 

-Pla mig + Plans detall 
-El personatge apareix 

-Declaracions 
-Veu 

6 00:20 
(18:05) 



70 
 

em feien l’encàrrec a canvi d’un preu tancat. Ells 
m’ho portaven tot a un lloc prèviament establert i jo 
em dedicava a distribuir-ho entre els habitants de 
Chattara. Era un negoci força segur: els productes 
tenien una sortida instantània i la policia estava 
massa aclaparada per la situació”. 

d’esquena distorsionada 

48 -Reporter: “Vostè va tenir contacte amb algun 
d’aquests contrabandistes? Els va comprar alguna 
cosa?” 
 
-Hari Makur [Somriu nerviosament, balbuceja]: “Bé, 
jo no tenia prou diners per permetre-m’ho...” 
 
-Reporter: “Però havia de menjar alguna cosa. I la 
seva família també. Vostè mateix ha dit que era difícil 
trobar recursos bàsics a Chattara i que no tenia la 
possibilitat de desplaçar-se a un altre lloc.” 
 
-Hari Makur: “Hi havia altres maneres de pagar”. 
 
-Reporter: “Quines?”. 
 
-Hari Makur [Amb els ulls vidriosos]: “Bé... Altres 
maneres...”. 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 2 00:30 
(18:35) 

49 -Contrabandista: “Els que no em podien pagar amb 
diners o amb coses materials tenien altres opcions. 
Això és el que més m’avergonyeix de totes les coses 
que vaig fer. Podies pagar amb favors sexuals o 
treballant per mi de manera gratuïta. Allò em feia 
sentir com un veritable emperador. Si hi havia 

-Pla mig + Plans detall 
-El personatge apareix 
d’esquena 

-Declaracions 
-Veu 
distorsionada 

6 00:20 
(18:55) 
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alguna cosa que m’agradava de veritat d’aquell estil 
de vida, no eren els diners, no era tenir moltes coses. 
Era la sensació de ser poderós”. 

50 -[Hari Makur mira a càmera amb els ulls plorosos, 
sembla a punt de dir alguna cosa, però a l’últim 
moment s’ho repensa] 
 
-Reporter: “Vol explicar alguna cosa?” 
 
-Hari Makur [amb un fil de veu]: “No en vull parlar.” 
[Silenci prolongat, mira al sostre, s’eixuga els ulls] 
“No, no en vull parlar.” 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 2 00:15 
(19:10) 

51 -Reporter: “Vostè va acabar marxant de Chattara”. 
 
-Contrabandista: “Sí.” 
 
-Reporter: “Per què?” 
 
-Contrabandista: “No podria suportar la vergonya de 
tornar-hi. De trobar-me algú de qui em vaig aprofitar 
sense escrúpols. Sóc un covard, ho sé.” 

-Pla mig + Plans detall 
-El personatge apareix 
d’esquena 
 

-Declaracions 6 00:15 
(19:25) 

52 [Hari Makur es posa a plorar, es posa la mà davant 
dels ulls, fa un gest amb l’altra mà indicant que vol 
que s’interrompi la gravació.] 
 
-Reporter: “Està bé?” 
 
-Hari Makur: “Deixi de gravar. Necessito uns minuts 
sense càmera, si us plau.” 

-Pla mig 
-Interrupció brusca de la 
gravació 

-Declaracions 2 00:12 
(19:37) 

53 -Pantalla negra -Negre - - 00:03 
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(19:40) 
BLOC 4: MESURES 

54 -REPETIDA (x2). Vishnu Purkayastha (Exalcalde): “El 
que està passant a la nostra ciutat és un autèntic 
miracle. I volem que tothom pugui gaudir i ser 
partícip del miracle de Chattara.” 

-Pla mig fix 
-Angulació lleugerament 
de perfil 
-Chyron amb presentació i 
la llegenda: 1995 

-Declaracions 3 00:10 
(19:50) 

55 -Retall de diari on podem veure el titular: “La ciutat 
del miracle”. Lentament, el retall es va desintegrant 
fins a desaparèixer. 

-Efecte de desintegració 
progressiva 

- - 00:05 
(19:55) 

56 -Successió d’imatges de carrers superpoblats, grans 
aglomeracions de persones, automòbils, 
motocicletes, autobusos plens de gents... També de 
suburbis degradats i abocadors d’escombraries en 
plena ciutat. 

-Successió d’imatges -Summertime 11+12 00:55 
(20:50) 

57 -Cantera (periodista) diu que les autoritats de 
Chattara van trigar massa temps a adonar-se que la 
ciutat tenia un problema gravíssim. Van veure que 
allò que havien considerat un “miracle” era en 
realitat un malson. Aleshores van començar a actuar 
de manera desesperada i improvisada, sense cap pla 
concret. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Summertime 
(3P) 

7 00:15 
(21:05) 

58 -Siddiqui (periodista) diu que no va ser fins a 
principis del segle XXI, quan ja feia anys que la ciutat 
es trobava sumida en una situació de caos, que les 
autoritats van adonar-se que calia fer alguna cosa 
per revertir el problema de la superpoblació. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Summertime 
(3P) 

7 00:10 
(21:15) 

59 -Hari Makur (ciutadà): “La primera mesura que 
recordo que van prendre les autoritats va ser la 

-Pla mig + Plans detall 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 
-Summertime 

2 00:30 
(21:45) 
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d’instaurar un sistema de cartilles de racionament. 
Suposo que tenien por que les protestes, cada vegada 
més intenses, es descontrolessin. Els ciutadans que 
podíem acreditar un lloc de treball teníem dret a una 
sèrie d’aliments setmanals. Però allò no va arribar a 
funcionar, va ser un fracàs. Només va durar unes 
quantes setmanes. Hi havia un mercat negre de 
cartilles de racionament, hi havia molts fraus, no 
rebies els aliments que et pertocaven... No va servir 
de res.” 

(3P) 

60 -Cantera diu que les autoritats van veure que el 
sistema de les cartilles de racionament no era viable i 
que només hauria servit per moderar 
provisionalment la gravetat de la situació. L’única via 
que podia tenir futur era garantir que la població de 
Chattara no creixés.  

-Pla mig fix 
 

-Declaracions 
-Finalitza la 
música de 
Summertime 

7 00:20 
(22:05) 

61 -Siddiqui diu que les autoritats municipals de 
Chattara van decidir establir una política de control 
de la natalitat. En aquest sentit, es va imposar a les 
famílies de la ciutat que no tinguessin més d’un fill. 
En el cas de les famílies de rendes molt baixes la 
mesura era encara més radical i se’ls prohibia tenir 
descendència en absolut. 

-Pla mig fix -Declaracions 
 

7 00:20 
(22:25) 

62 -Schoeneker (PRB) diu que aquella primera mesura 
era un autèntic despropòsit. En primer lloc, perquè 
era il·legal: la política de fills és competència 
exclusiva de l’Estat i una autoritat municipal no pot 
adoptar unilateralment una mesura d’aquest tipus. 
Molts ciutadans es podien sentir legitimats d’aquesta 
manera per no acatar l’ordre. En segon lloc, perquè la 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 7 00:30 
(22:55) 
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mateixa negligència i desídia de les autoritats havia 
provocat que les dades censals de Chattara fossin 
inexactes: hi figuraven poc més de 3 milions però en 
podien ser perfectament més de 5. Era impossible, 
per tant, controlar la totalitat de les famílies de 
Chattara. 

63 -Madhur Devi (Comissari) [Amb to vehement]: “Com 
pretenien que sabéssim si tal família o tal altra de la 
ciutat havien tingut més d’un fill? A Chattara hi havia 
centenars de milers de famílies i moltes no estaven 
ni registrades. Alguns dels meus homes van imposar 
multes a famílies que s’havien saltat la norma. Però 
quin sentit tenia allò? Les famílies tampoc no tenien 
diners per pagar la multa. I, d’altra banda, 
tècnicament podien incomplir la mesura. Allò que 
feien les autoritats municipals era il·legal, i tots ho 
sabíem. Si ens haguessin enxampat, hauríem anat 
tots a la presó”. 

-Pla mig + Plans detall 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 8 00:35 
(23:30) 

64 -Siddiqui diu que com que la política de control de 
fills no va acabar de funcionar, i a més era massa 
arriscada des d’un punt de vista legal, es va optar per 
les esterilitzacions de dones com a via per reduir les 
taxes de natalitat. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:15 
(23:45) 

65 -Schoeneker diu que l’esterilització és una pràctica 
de control de natalitat molt estesa a l’Índia. A més, és 
una pràctica que es centra bàsicament en les dones, 
tenint en compte el marcat caràcter patriarcal de la 
societat índia. En aquella època ja hi havia 
campaments d’esterilització al país, promoguts per 
l’Estat per tal de reduir els nivells de natalitat i el risc 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:25 
(24:10) 
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de superpoblació. Però la principal novetat que 
presenten els fets de Chattara és que, pel que sembla, 
es van dur a terme esterilitzacions forçades. 

66 -Siddiqui diu que ell ha pogut parlar amb diverses 
dones de Chattara que asseguren haver estat 
sotmeses a esterilitzacions forçoses. Diu que no té 
cap dubte de la seva versió dels fets. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:10 
(24:20) 

67 -Natalia Kanem (UNFPA) diu que aquesta versió dels 
fets li sembla plausible, tenint en compte la quantitat 
de dones que asseguren haver estat víctimes 
d’aquesta pràctica, el fet que a l’Índia hi ha hagut 
casos semblants i que les autoritats municipals de 
Chattara estaven desesperades per revertir el 
problema d’alguna manera. A més, a moltes dones se 
les enganya i no se les avisa dels riscos de l’operació i 
del seu caràcter irreversible, cosa que en certa 
manera també suposa una imposició. 

-Pla mig fix 
-Chyron de presentació 

-Declaracions 7 00:20 
(24:40) 

68 -Imatges de Barcelona que recullin alguns dels 
elements més reconeixibles de la ciutat: la Sagrada 
Família, el Tibidabo, els carrers de l’Eixample i de 
Ciutat Vella... Imatges, en definitiva, que denotin que 
ens hem desplaçat de la presumpta Chattara a la 
capital catalana. 

-Successió de plans -Helena, 
desenganya’t 

13 00:35 
(25:15) 

69 -Meena Chanda (Dona que assegura haver estat 
sotmesa a una esterilització forçosa): “Un dia van 
venir dos funcionaris de l’Ajuntament i em van dir 
que si em sotmetia a una operació per esterilitzar-me 
em donarien 115 rúpies. Em van dir que tot seria 
molt ràpid i que no hi hauria cap perill. Però jo m’hi 
vaig negar. Sempre havia volgut tenir fills i no volia 

-Imatges introductòries: la 
veiem arribant al lloc on es 
fa l’entrevista. Se saluda 
amb el director, li posen el 
micròfon de corbata, beu 
una mica d’aigua, somriu 
nerviosament. 

-Declaracions 
-Helena, 
desenganya’t 
(3P) 

4 01:15 
(26:30) 
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fer allò. Els funcionaris es van enfadar, però van 
acabar marxant. Al cap d’uns dies... [La veu li 
tremola, però recupera ràpidament la fermesa] Al 
cap d’uns dies va venir la policia. Era de nit, devien 
ser les dues o les tres de la matinada. Em van agafar 
del braç i em van treure de casa. Em van avisar que si 
cridava o demanava auxili em matarien. Em van ficar 
dins d’un camió. Hi havia moltes altres dones, potser 
unes cinquanta, i teníem totes molta por. No ens van 
dir on ens portaven. El viatge va durar hores, no sé 
quantes. L’únic que recordo és que cap de les que 
estàvem allà dins va dir res en tot el trajecte.” 

-Durant les declaracions: 
Pla mig + Pla detall 
-Chyron de presentació 

70 -Reporter: “Vostè té constància que els seus homes 
portessin dones, de manera obligada i sota amenaça, 
a campaments d’esterilització?” 
 
-Madhur Devi: “No. Això que diu és absolutament 
fals.” 
 
-Reporter: “Nosaltres hem contactat amb una dona 
que assegura que això va passar. I ens consta que no 
és l’únic cas.” 
 
-Madhur Devi [Respira profundament]: “Miri... No 
s’ha de creure tot el que sent. Hi ha molta gent amb 
ganes de protagonisme o de fer mal.” 
 
-Reporter: “Ens pot explicar per què va abandonar la 
policia?” 
 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 
-Helena, 
desenganya’t 
(3P) 

8 00:55 
(27:25) 
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-Madhur Devi: “Estava cansat, simplement. Després 
de tants anys, ja no em sentia amb forces per 
continuar.” 
 
-Reporter: “Això que li comentava no hi té res a 
veure? No estava penedit de res?” 
 
-Madhur Devi: “No. No hi té res a veure.” 
 
-Reporter: “Aleshores vostè em pot assegurar que...?” 
 
-Madhur Devi [Visiblement alterat, l’interromp 
bruscament]: “L’hi repeteixo per última vegada. Tot 
això que insinua és mentida.” 

70 -Meena Chanda [Commoguda però serena]: “Ens 
tractaven com si fóssim bestiar, sense cap mena de 
mirament. Mai no m’havia sentit tan humiliada. Ens 
feien passar l’una darrere l’altra. Moltes de les dones 
que sortien ho feien marejades, mig ploroses, 
tremolant. Això feia que les que encara érem fora 
tinguéssim cada vegada més por. Quan em va tocar 
entrar a mi, el que més em va sobtar és que era tot 
molt precari. No hi havia il·luminació, no hi havia 
aigua corrent, l’instrumentari que hi havia era... Jo no 
en tinc ni idea, d’això, però em va semblar que no era 
l’instrumentari adequat. Ni tan sols sé si el metge 
estava qualificat. Tenia cara d’haver dormit poc, 
d’estar exhaust. Aleshores em van fer estirar. Jo vaig 
preguntar si no em posarien anestèsia i ningú va 
respondre. I després... Bé, després ja s’imagina què 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 
-Helena, 
desenganya’t 
(3P) 

4 00:55 
(28:20) 
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va passar. Prefereixo no entrar en detalls.” 
71 -Madhur Devi [Parlant per ell mateix]: “És que és 

increïble... Increïble! M’ofereixo per fer una 
entrevista i què fan ells? Em calumnien! T’ho pots 
creure? Tot calúmnies. Calúmnies i mentides!” [Ple 
de ràbia, llença algun objecte al terra]. 
 
-Reporter: “Provi de calmar-se, si us plau. L’únic que 
pretenem és contrastar les coses.” 
 
-Madhur Devi: “L’únic que pretenen és mentir!” 

-Plans detall + Pla mig 
conjunt 

-Declaracions 
-Helena, 
desenganya’t 
(3P) 

8 00:20 
(28:40) 

72 [Apareix Adrià Casademunt en escena. Saluda Meena 
Chanda amb un petó als llavis, tots dos s’abracen, cal 
que es noti que es tracta d’un moment molt 
important a les seves vides, el moment en què per fi 
es poden deslliurar d’un gran tabú. S’asseuen, agafats 
de la mà]. 
 
Adrià Casademunt: “Vaig conèixer la Meena en un 
viatge que vaig fer a l’Índia l’any 2006. Va ser a 
Calcuta. Aleshores ella ja vivia allà des de feia tres 
anys. Ens vam agradar de seguida, vam mantenir el 
contacte per telèfon i per internet i jo vaig tornar a 
l’Índia al cap de pocs mesos. Vam estar així durant 
tres anys. Fins que vam anar a viure a Barcelona”. 

-Plans detall + Pla mig 
conjunt 

-Declaracions 
-Helena, 
desenganya’t 
(3P) 

4 00:35 
(29:15) 

73 -Natalia Kanem diu que les esterilitzacions forçoses 
que es van dur a terme a Chattara, més enllà de 
suposar una experiència traumàtica per a les dones 
que la van patir, va tenir conseqüències molt 
negatives. Totes aquelles dones, algunes de les quals 

-Pla mig fix -Declaracions 
-Helena, 
desenganya’t 
(3P) 

7 00:25 
(29:40) 
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eren molt joves, van patir en primera persona la 
humiliació personal i social de no poder tenir fills. 
Algunes, no totes, van ser refusades pels seus marits 
o per les seves famílies. Moltes d’elles es van 
convertir en una espècie de pàries. Fins i tot, afirma, 
hi ha registrats casos de suïcidi entre algunes 
d’aquelles dones. 

74 -Adrià Casademunt: “La Meena no em va explicar res 
del que havia Chattara ni... ni del que li havien fet a 
ella fins després d’un any de conèixer-la, quan la 
nostra relació ja estava més o menys consolidada. 
Fins aleshores jo havia pensat que havia nascut i 
s’havia criat a Calcuta. Que havia tingut una vida 
normal. Jo no sabia res de Chattara ni del que hi 
havia passat.” 
 
[Silenci prolongat] 
 
-Reporter [a Meena Chanda]: “Per què no li va 
explicar res a la seva parella del que li havien fet?” 
 
-Meena Chanda [empassa saliva]: Per a mi allò... Allò 
em feia vergonya, sap? Em feia sentir bruta i 
culpable. Jo vaig tenir la sort de tenir una família que 
m’estimava i que en cap moment em va girar 
l’esquena. Però jo em pensava que cap home no 
voldria estar amb mi. Ara em sembla absurd, però 
aleshores em sentia molt insegura. Insegura i 
sobretot culpable”. 

-Plans detall + Pla mig 
conjunt 

-Declaracions 
-Helena, 
desenganya’t 
(3P) 
-Acaba la cançó 

4 00:50 
(30:30) 

75 Natalia Kanem explica que la culpabilitat era una -Pla mig fix -Declaracions 7 00:20 
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reacció molt natural en aquelles dones. En aquest 
sentit, diu, cal tenir en compte el marcat caràcter 
patriarcal de la societat de l’Índia. Moltes dones se 
sentien incompletes i insegures. I, tot i que sabien 
que havien estat maltractades, que se les havia forçat 
a fer una cosa contra la seva voluntat, sentien que, 
d’alguna manera, allò que els havia passat era culpa 
seva. 

(30:50) 

76 -Reporter [a Adrià Casademunt]: “Com va reaccionar 
vostè quan la Meena li va explicar que l’havien 
esterilitzat?” 
 
-Adrià Casademunt: “Si li sóc sincer, al principi em 
vaig quedar en xoc. Va ser un cop per a mi, li he de 
reconèixer. Aleshores vaig entendre per què alguna 
vegada, quan havia tret de passada el tema dels fills, 
ella s’havia mostrat tan evasiva  Em va doldre que 
m’hagués amagat durant tant de temps un fet tan 
crucial de la seva vida.” [Es mira Meena Chanda, li fa 
un petó al front, li diu, com excusant-se: “Ja saps el 
que pensava en aquell moment]. “Però bé, allò va ser 
només al principi. De seguida vaig entendre que no la 
podia culpar de res, al contrari. Que em tocava, més 
que mai, fer-li costat.” 
 
-Reporter: “I el fet de no poder tenir fills va afectar la 
seva relació d’alguna manera?” 
 
-Meena Chanda: “Evidentment que ens hauria 
agradat tenir fills. A mi m’hauria encantat i em 

-Plans detall + Pla mig -Declaracions 4 00:55 
(31:45) 
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lamento cada dia per no poder-ne tenir. Però no vam 
deixar que això afectés la nostra relació. No podíem 
deixar que la monstruositat comesa per un grup de 
criminals ens impedís ser feliços junts.” 

77 -Cantera diu que ell també ha sentit parlar 
d’aquestes suposades esterilitzacions forçoses, però 
que prefereix no atorgar-hi una veracitat absoluta. 
Diu que moltes de les coses que fan referència a 
Chattara són poc clares i que prefereix, com a mínim, 
mantenir el dubte. Es recolza en la manca de 
testimonis i en la poca credibilitat que li suggereixen 
algunes de les presumptes víctimes amb les quals ha 
parlat. Fins i tot pot arribar a insinuar que es tracta 
d’alguna mena d’estratègia per cobrar alguna 
indemnització pública. També fa èmfasi en el fet que 
no s’ha trobat cap campament d’esterilització 
clandestí prop de Chattara, tot i que també considera 
l’opció que fos desmantellat a consciència per no 
deixar-ne cap rastre. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:25 
(32:10) 

78 -Madhur Devi [més calmat]: “Miri, sé que, tenint en 
compte tot el que va passar, és normal creure’s 
segons quines coses. I realment li puc dir que una 
part del programa per reduir la superpoblació de 
Chattara va ser esterilitzar dones. Però eren 
esterilitzacions consentides. Potser no sempre se les 
informava adequadament de totes les conseqüències. 
Però això de presentar-se a mitja nit a casa seva i 
treure-les per la força... Això és fals, cregui’m.”. 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 8 00:25 
(32:35) 

79 -Reporter: “Hi ha algunes veus que apunten que el 
cas de les esterilitzacions forçades de Chattara 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 4 00:20 
(32:55) 
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podria ser fals. Que fins i tot podria ser una manera 
d’aconseguir una indemnització pels danys causats.” 
 
-Meena Chanda [amb un to sec]: “Jo no he rebut ni un 
cèntim per part de l’Estat indi. Crec que és una lluita 
perduda.” 
-Adrià Casademunt: “Em sembla molt injust el simple 
fet d’insinuar que tot aquell patiment que va haver 
de suportar la Meena i tantes altres dones sigui fals”. 

80 -Cantera explica que ell en cap cas nega els fets, que 
simplement en dubta i que hi troba algunes 
incongruències. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:05 
(33:00) 

81 -Madhur Devi: “Mentre jo vaig ser comissari de 
Chattara, no va passar cap cosa d’aquestes. L’hi juro 
pel més sagrat”. 

-Pla mig -Declaracions 8 00:05 
(33:05) 

82 -Reporter: “Va tenir l’oportunitat de parlar amb cap 
altra dona del que havia passat?” 
 
-Meena Chanda: “No. Estàvem totes destrossades, en 
xoc. Ja no teníem por, però cap de nosaltres tenia 
ganes de parlar.” 
 
-Reporter: “I sabria dir-nos qui va ser el doctor que 
va dur a terme l’operació?” 
 
-Meena Chanda: “Sí. Això no ho vaig saber fins més 
tard. Es tracta del doctor Ranjit Kumari.” 
 
-Reporter: “No té por de represàlies?” 
 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 4 00:40 
(33:45) 
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[Es mira amb Adrià Casademunt]. 
 
-Meena Chanda: “Ara ja no. Ara ja em sento 
alliberada del tot. El que realment em fa por és que el 
món no sàpiga tot el que va fer aquell monstre.” 

83 -Dos reporters fan guàrdia dins d’un cotxe, davant 
d’un edifici. De sobte, en veuen sortir una persona. 
“És ell?”, pregunta un dels reporters. L’altre mira una 
fotografia en què apareix l’individu en qüestió i ho 
confirma. Surten del cotxe i es dirigeixen cap a 
l’home. 
 
-Reporter: “Vostè és el doctor Ranjit Kumari?” 
 
-Ranjit Kumari [Se’ls mira amb desconfiança]: “Qui 
són, vostès? Què volen?” 
 
-Reporter: “Volíem parlar amb vostè sobre unes 
presumptes esterilitzacions forçoses.” 
 
-Ranjit Kumari [Marxant, amb pas apressat]: “No sé 
de què em parlen.” 
 
-Reporter [El segueix]: “Vostè no va practicar 
desenes d’esterilitzacions forçades a dones a 
principis dels anys 2000?” 
 
-Ranjit Kumari: “Vostès que s’han cregut? Que em 
poden abordar al mig del carrer i acusar-me de la 
primera ximpleria que els passa pel cap?” 

-Càmera subjectiva, 
moviments bruscos 

-Declaracions 5 00:50 
(34:40) 
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-Reporter: “Tenim informació que apunta que vostè 
podria estar al darrere de...” 
 
-Ranjit Kumari [S’encara al reporter]: “Deixin-me en 
pau. Si no em deixen tranquil, els denunciaré. No es 
busquin problemes.” 
 
-Reporter: “D’acord...” 

84 -Siddiqui diu que, tot i que no hi ha proves 
concloents, hi ha indicis molt poderosos que 
conviden a pensar que el doctor Kumari estava 
darrere d’aquelles esterilitzacions. D’una banda, hi 
ha diversos testimonis que ho corroborarien. De 
l’altra, com es pot explicar que Kumari, provinent 
d’una família de classe baixa, hagi aconseguit ser una 
de les persones més riques de Chattara? Això no es 
pot deure només a la seva tasca corrent com a 
ginecòleg. La seva riquesa actual ha d’amagar, per 
força, uns motius més tèrbols. 
 
-Reporter: “Aleshores com pot ser que, a aquestes 
alçades, el doctor Kumari segueixi sent una persona 
lliure, sense càrrecs judicials ni vinculat a cap 
investigació policial?” 
 
-Siddiqui respon que un dels motius pot ser la manca 
de proves concloents. Però que ell s’inclina a pensar 
que no és casual aquesta manca de proves. Sospita 
que, des de certs estaments, se’l protegeix. Si es 

-Pla mig fix -Declaracions 7 01:00 
(35:40) 
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destapés l’escàndol de Kumari, s’acabaria destapant 
tot l’escàndol de Chattara. I, al llarg dels últims anys, 
s’han fet molts esforços, des de molts estaments 
diferents, per evitar que la veritat sobre els fets de 
Chattara es conegués a nivell internacional. 

85 -Natalia Kanem diu que les raons per sospitar del 
doctor Kumari són poderoses i que des de la seva 
organització s’ha seguit el seu cas amb particular 
atenció. Sempre ha tingut la sensació que totes les 
pistes apuntaven cap a ell. Per això lamenta que mai 
no se l’hagi pogut acusar formalment. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:15 
(35:55) 

86 -Schoeneker diu que, sigui com sigui, l’estratègia de 
les esterilitzacions, igual que la de control de fills, 
també estava abocada al fracàs. El que realment 
necessitava Chattara no era que no hi hagués una 
nova injecció de població, sinó que hi hagués un 
descens en la xifra d’habitants. 
 
-Reporter: “I com es podia aconseguir això?” 
 
-Schoeneker: “Les autoritats tenien els seus 
mètodes.” 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:20 
(36:15) 

87 -Madhur Devi: “Una de les coses horribles que em 
vaig veure obligat a fer per culpa d’aquelles 
autoritats incompetents i dèspotes va ser desterrar 
persones de Chattara. Un dia em van trucar i em van 
dir: ‘Necessitem que facis una cosa. Sabem que et 
semblarà horrible però és l’única manera de salvar la 
ciutat’. Jo no m’ho volia creure. Com podien 
demanar-me allò?’ 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 8 00:40 
(36:55) 
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-Reporter: “Què li demanaven exactament?” 
 
-Madhur Devi: “Em demanaven literalment que fes 
fora gent de la ciutat. A la força. Els assenyalats eren 
les persones de més de seixanta anys, que es 
consideraven una nosa, les persones amb malalties o 
lesions que els feien inhàbils per treballar i les 
persones que no tinguessin una feina acreditada.” 

88 -Hari Makur: “Un dia... [Fa un esforç per no arrencar 
a plorar] No ho oblidaré mai... Van venir uns policies 
a casa. Venien a endur-se el meu pare, deien. Jo els 
preguntava tota l’estona: ‘Per què? Per què?’ I ells em 
deien que les persones de més de seixanta anys ja no 
podien viure a Chattara. Ell en tenia setanta-dos. Jo 
no ho volia permetre, vaig intentar impedir-ho, però 
els policies s’enduien el meu pare a la força, i ell deia 
tota l’estona: ‘No deixis que ho facin, fill, no deixis 
que ho facin...’” [Finalment, arrenca a plorar] 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 2 00:30 
(37:25) 

89 -Reporter: “Què en feien, de totes aquestes persones? 
On les portaven?” 
 
-Madhur Devi [Dubta, se’l veu nerviós]: “Bé, els 
enviàvem fora de la ciutat... A un altre lloc.” 
 
-Reporter: “A quin lloc?” 
 
-Madhur Devi: “Sortíem de la ciutat i, ja sap, els 
deixàvem a qualsevol lloc.” 
 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 8 00:20 
(37:45) 
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-Reporter: “Els abandonaven enmig del no-res?” 
 
-Madhur Devi: “Bé, si ho vol dir d’aquesta manera...” 

90 -Siddiqui diu que aquests desterraments en realitat 
podrien ocultar una realitat encara més negra. 
Podria ser que el veritable destí d’aquella gent fos un 
altre. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:10 
(37:55) 

91 -Personatge anònim de la primera escena (amb veu 
tremolosa, visiblement espantat i abatut, fent silencis 
prolongats entre frase i frase): “He volgut gravar 
aquestes imatges [vacil·la, mira al seu voltant]... He 
volgut gravar aquestes imatges perquè tot el món 
sàpiga el que està passant a Chattara. Tinc seixanta 
anys. Això a Chattara significa que ja no tens dret a 
viure”. 

-Qualitat deficient, de 
gravació domèstica. 
-Autogravació: moviment 
de càmera tremolós, brusc 
i irregular. 

-Declaracions 
-Qualitat 
deficient 

1 00:25 
(38:20) 

92 -Reporter: “Em pot assegurar que realment a totes 
aquelles persones només les desterraven? Que no hi 
havia res més?” 
 
-Madhur Devi: “Què vol dir?” 
 
-Reporter: “Hi ha indicis que apunten que a aquelles 
persones se les eliminava físicament, que se les 
sotmetia a una eutanàsia obligada.” 
 
-Madhur Devi: “I vostè es creu tots aquests rumors?” 
 
-El reporter s’aixeca i li allarga una tauleta. Madhur 
Devi hi veu les imatges que s’han vist a la primera 
escena. Abans d’acabar de veure-les, llença la tauleta 

-Pla mig + Plans detall 
-Durant l’emissió de les 
imatges, pla detall de la 
tauleta. 

-Declaracions 8 00:35 
(38:55) 
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sobre la taula i diu, enutjat: “Què vol que li digui? Jo 
també podria gravar-me a mi mateix i inventar-me 
qualsevol ximpleria”. 

93 -Personatge anònim de la primera escena: “Fa dos 
dies em van venir a buscar. Em van dir que tot 
s’havia acabat per a mi. Que ja no mereixia viure. Em 
van dir: ‘Si ja no pots aportar res a la ciutat, ja no hi 
pots viure’.” 

-Qualitat deficient, de 
gravació domèstica. 
-Autogravació: moviment 
de càmera tremolós, brusc 
i irregular. 

-Declaracions 
-So de qualitat 
deficient 

1 00:15 
(39:10) 

94 -Siddiqui diu que, tot i la gravació i malgrat el que 
asseguren algunes fonts sobre aquestes eutanàsies 
forçades, preferiria ser molt curós amb això, ja que 
fins ara només són rumors, indicis no confirmats. 
Sobre la gravació, sospita que pot ser falsa. Es 
pregunta com ningú no va detectar la càmera i com la 
gravació va sortir d’allà. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:15 
(39:25) 

95 -Personatge anònim de la primera escena: “Fa dos 
dies que sóc en aquest calabós. Per sort no van veure 
que duia una càmera a sobre i ara el món sabrà tot el 
que passa aquí.” [S’atura un moment, com si acabés 
de sentir algun soroll alarmant, continua parlant en 
un to més baix] “A les altres cel·les hi ha més gent 
com jo, gent que espera que els vinguin a buscar i...” 
(El personatge calla de sobte i interromp la gravació] 

-Qualitat deficient, de 
gravació domèstica. 
-Autogravació: moviment 
de càmera tremolós, brusc 
i irregular. 
-La imatge s’interromp 
bruscament 

-Declaracions 
-So de qualitat 
deficient 

1 00:20 
(39:45) 

96 -Schoenecker diu que a ells li sembla més plausible la 
teoria de l’eutanàsia que a la dels desterraments. 
Sosté que és una estratègia més discreta: si mates 
una persona, et pots desfer del seu cadàver. En canvi, 
si la deixes a qualsevol lloc, assumeixes un risc: pot 
passar que aquella persona reveli massa coses. En tot 
cas, a ella li semblen igual d’inhumanes les dues 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:20 
(40:05) 
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solucions. 
96 -Cantera diu que, donada la complexitat i la infinita 

truculència del cas Chattara, ell no descartaria res, 
però que, com a periodista, no pot confirmar una 
cosa de la qual no té una certesa fonamentada. Diu 
que hi ha molts rumors sobre el que va passar durant 
aquells anys i que és molt difícil destriar el que és 
veritat del que és llegenda. Aleshores apunta un fet 
que el reporter aparentment ignorava: el de les 
matances indiscriminades. 
 
-Reporter [Sorprès]: “Matances indiscriminades?” 
 
-Cantera diu que algunes versions apunten que una 
de les mesures més cruentes que van adoptar les 
autoritats municipals, quan van veure que la resta de 
mesures no havien tingut una influència palpable, va 
ser la d’entrar als suburbis més desfavorits de la 
ciutat i començar a disparar de manera 
indiscriminada. D’aquesta manera, s’eliminaven unes 
quantes desenes (o uns quants centenars) de vides i 
es contribuïa a revertir la catàstrofe demogràfica. De 
tota manera, Cantera puntualitzarà que això és un 
rumor i que no disposa de prou informació per 
confirmar-lo. 

-Pla mig fix -Declaracions 7 00:55 
(41:00) 
 

97 -Reporter [a Hari Makur]: “A vostè li consta que en 
alguns suburbis la policia entrés i comencés a matar 
gent de manera indiscriminada?” 
 
-Hari Makur: “Sí. Això va passar, sí.” 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 2 00:15 
(41:15) 
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-Reporter: “Ho va veure amb els seus propis ulls?” 
 
-Hari Makur: “Sentia trets a vegades. Durant la nit.” 
 
-Reporter: “Però ho va arribar a veure?” 
 
-Hari Makur: “Jo sé que això va passar.” 

98 -Meena Chanda: “No m’estranyaria gens que això 
passés. Allà es van fer coses horribles, sap? Si no s’ho 
creu, pensi en el que em van fer a mi. De sobte es van 
adonar que allà hi havia massa gent, que allò no 
funcionava, que calia fer alguna cosa. Fer qualsevol 
cosa.” 
 
-Reporter: “Però vostè no pot assegurar que això 
passés, oi? Que es cometessin aquelles matances.” 
 
-Meena Chanda: “Jo no puc assegurar res, sap? Jo 
l’únic que sé és que es van fer coses horribles. I que 
em puc creure qualsevol cosa que m’expliquin sobre 
el que va passar allà”. 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 4 00:30 
(41:45) 

99 -Siddiqui diu que, igual que en el cas de l’eutanàsia 
forçada, ningú no pot corroborar ni desmentir que 
les matances indiscriminades es produïssin de 
veritat. Diu que ell ha parlat amb diverses persones 
que asseguren haver sentit trets o haver vist la 
policia entrar a mitja nit en alguns suburbis. Però 
explica que no ha parlat amb cap font directa que ho 
presenciés en primera persona. 
 

-Pla mig fix -Plans detall 7 00:25 
(42:10) 
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-Reporter: “Però creu que és factible?” 
 
-Siddiqui diu que qualsevol rumor sobre Chattara li 
sembla factible, però que no disposa de proves per 
afirmar que allò sigui cert.  

100 -Madhur Devi [Vermell d’indignació]: “Acaba d’anar 
massa lluny! Això sí que no li penso tolerar! Això és... 
Inacceptable!” 
 
-Reporter: “L’únic que volem és contrastar aquestes 
informacions que tenim.” 
 
-Madhur Devi [S’aixeca]: “Fa estona que vostè només 
es dedica a llançar-me acusacions falses. Primer em 
diu allò de les dones, després insinua que jo matava 
persones... Ara em ve amb això. Jo he accedit a fer 
aquesta entrevista perquè... Miri, sap què? Me’n 
vaig!” [Es treu el micròfon de corbata i el llença amb 
fúria sobre la taula. Abandona l’escena. Se sent com 
el reporter prova de convence’l perquè es quedi però 
no ho aconsegueix. De fons, se sent Madhur Devi 
cridant: “És mentida! És tot mentida!] 

-Pla mig + Plans detall 
-Fos a negre al final 

-Declaracions 
-Les últimes 
dues frases se 
senten més 
fluixes, ja que 
Devi s’ha tret el 
micròfon de 
corbata 

8 00:35 
(42:45) 

BLOC 5: CODA 
101 -Imatge d’un carrer de Chattara (Calcuta a la 

realitat). Veiem com es fa de nit i, de mica en mica, el 
carrer es va buidant. 

-Pla fix 
-Imatge accelerada 
-Fos a negre al final 

-Would I Lie To 
You 

11 00:25 
(43:10) 
 

102 -A la pantalla, hi apareix la pregunta: “Què va passar 
amb Chattara?” 

-Lletres blanques sobre 
fons negre 
-La pregunta ocupa la 
pràctica totalitat de la 

-Would I Lie To 
You 

- 00:05 
(43:15) 
 



92 
 

pantalla 
103 -Retalls de premsa amb titulars com “Chattara: 

crònica d’un fracàs anunciat”, “La història d’un 
infern”, “La gran negligència”, “La ciutat del malson”. 
Lentament els retalls es desintegren fins a 
desaparèixer del tot. 

-Retalls de premsa 
superposats + Efecte de 
desintegració progressiva 

-Would I Lie To 
You 

- 00:10 
(43:25) 

104 -Reporter [a Meena Chanda]: “Vostè va tornar a 
Chattara? Sap com s’hi viu ara?” 
 
[Meena Chanda i Adrià somriuen amb picardia.] 
 
-Meena Chanda: “No, no he tornat mai a Chattara. No 
hi he tornat perquè, de fet, no hi he estat mai.” 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 
-Would I Lie To 
You (3P) 

4 00:10 
(43:35) 

105 -Reporter [a Hari Makur]: “Em pot explicar com s’hi 
viu ara, a Chattara?” 
 
[Hari Makur somriu] 
 
-Hari Makur: “No li puc explicar, no. Si li dic la veritat, 
no hi he viscut mai, a Chattara.” 

-Pla mig + Plans detall -Declaracions 
-Would I Lie To 
You (3P) 

2 00:10 
(43:45) 

106 -Siddiqui (periodista) que Hari Makur mai va haver 
de contactar amb cap contrabandista per sobreviure. 
Que a Meena Chanda mai no la van esterilitzar. Que  
Que Vishnu Purkayastha  mai no va fugir de Chattara 
ni es va amagar enlloc. Que Ranjit Kumari mai no va 
practicar cap esterilització forçosa. Que Madhur Devi 
no va ser mai el comissari de Chattara. Que els 
efectes de la superpoblació que s’han explicat al llarg 
del documental són falsos. Que la superpoblació, de 
fet, també és fictícia. 

-Pla mig 
-Pla mig dels 
protagonistes que Siddiqui 
va citant 

-Declaracions 
-Would I Lie To 
You (3P) 

7 00:40 
(44:25) 
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-A mesura que Siddiqui vagi citant els personatges, 
s’han d’intercalar, durant 1-2 segons, plans mitjos 
dels protagonistes en qüestió.  

107 -Retall de premsa amb el titular: “Chattara, la ciutat 
inventada”. 

-Retall de premsa -Would I Lie To 
You 

- 00:05 
(44:30) 

108 -Cantera (periodista) confessa, en un to distès, que la 
ciutat de Chattara no existeix, que tot plegat ha estat 
una ficció, una farsa ideada pels autors d’aquest fals 
documental. 

-Pla mig fix -Declaracions 
-Would I Lie To 
You (3P) 

7 00:10 
(44:40) 

109 -Hari Makur: “Jo no sóc Hari Makur. Només sóc un 
actor.” Fan el mateix el personatge anònim, Vishnu 
Purkayastha, Meena Chanda, el doctor Ranjit Kumari, 
el contrabandista i Madhur Devi (aquest últim, 
després del seu presumpte enuig, ho rebla amb un: 
“Ja us havia avisat que era tot mentida”). Tots han 
d’aparèixer somrient i amb una actitud distesa. 

-Pla mig fix / Successió de 
plans 

-Declaracions 
-Would I Lie To 
You (3P) 

1-8 00:40 
(45:20) 

110 -El reporter pregunta, per separat, als 4 experts com 
ha estat l’experiència de mentir davant de càmera i 
ells expliquen com s’han sentit. L’últim d’aparèixer, 
Siddiqui, acaba puntualitzant que no tot ha estat 
mentida. 

-Pla mig fix / Successió de 
plans 

-Declaracions 
- Would I Lie 
To You (3P) 

7 00:30 
(45:50) 

111 -Escenes del ‘making of’ del fals documental. Veiem 
les gravacions a Calcuta, a Barcelona i a la planta de 
Bhilai, els moments previs a les declaracions de les 
falses fonts (maquillatge, repàs del guió, interacció 
amb els suposats reporters), les indicacions del 
director, converses amb l’equip de producció que 
denoten que tot plegat ha estat una gran ficció. 

-Successió de plans 
-Fos a negre al final 

- Would I Lie 
To You 
-Finalitza la 
cançó 

1-13 01:20 
(47:10) 

112 -Schoeneker (PRB) diu que la superpoblació és un -Pla mig fix -Declaracions 7 00:20 
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problema real a l’Índia. Es calcula que d’aquí uns 
anys serà el país més poblat del món. En menys de 
30 anys, la xifra d’habitants ha augmentat en més de 
500 milions. A més, hi ha una tendència creixent que 
la població es concentri a les ciutats. Actualment, a 
les ciutats de l’Índia hi viuen més del doble de 
persones que a l’any 1990. 

-I Could Have 
Lied (3P) 

(47:30) 
 

113 Siddiqui diu que a l’Índia s’ha intentat controlar la 
natalitat a través de campanyes d’esterilització, 
bàsicament a dones. En alguns estats s’ofereixen 
premis a canvi, com televisors o motocicletes, i en 
d’altres se les recompensa amb una petita dotació 
econòmica. 

-Pla mig fix -Declaracions 
-I Could Have 
Lied (3P) 

7 00:20 
(47:50) 

114 Kanem diu que a algunes d’aquestes dones no se les 
informava correctament de les conseqüències de la 
intervenció. Algunes operacions no es feien sota les 
condicions higièniques adequades; a vegades, fins i 
tot amb personal poc qualificat i medicaments 
caducats.  

-Pla mig fix -Declaracions 
-I Could Have 
Lied (3P) 

7 00:25 
(48:15) 

115 A la pantalla, hi apareix el text: “El 2016 el Tribunal 
Suprem de l’Índia va donar un marge de 3 anys 
perquè es clausuressin tots els campaments 
d’esterilització del país. 
Seguidament, a sota, hi apareix el text: “La sentència 
deia: ‘Ha arribat el moment que homes i dones siguin 
tractats amb respecte i dignitat i no com simples 
estadístiques d’un programa d’esterilització’.” 

-Lletres blanques sobre 
fons negre 
-Fos a negre al final 

-I Could Have 
Lied 

- 00:30 
(48:45) 

116 Crèdits - -I Could Have 
Lied 

- 01:30 
(50:15) 

Taula 9: Escaleta. Elaboració pròpia.
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3.7. Producció 

 

3.7.1. Pla de producció 

 

Fase Dates Tasques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preproducció 

Abril-Maig 
2018 

-Concepció teòrica del projecte (Anàlisi 
d’antecedents, estudi de mercat i presentació 
formal del projecte). 

Setembre 
2019 

-Triar i contractar el productor executiu, el 
director de producció, l’ajudant de producció, el 
director de fotografia i el director de càsting. 
-Cercar i concretar vies de finançament. 
-Reunions d’equip per concretar els aspectes 
tècnics, creatius i logístics de la producció. 
-Adquisició de bitllets i reserva d’allotjament i 
transport per al primer viatge a l’Índia. 

Octubre 2019 -Càsting d’actors. 
-Primer viatge a Calcuta (7 dies): Viatgen el 
director, el productor executiu i el director de 
producció per triar les localitzacions 2, 5, 11 i 
12 (Consultar apartat 3.4.). També per gestionar 
el permís de gravació de la planta d’acer de 
Bhilai. 

Novembre 
2019 

-Triar i reclutar la resta de l’equip: operadors de 
càmera, tècnic de so, perxista, maquillador, 
equip de postproducció. 
-Triar les localitzacions 1, 3, 4, 6, 8 i 13, que 
hauran de ser a Barcelona. 
-Establir contacte amb les fonts i concertar lloc i 
data de les entrevistes. 

Desembre 
2019 

-Adquisició de l’equipament tècnic detallat a 
l’apartat ‘Equipament’. 
-Tria de l’atrezzo i vestuari necessaris. 
-Contractar el maquetador: realització de les 
falses pàgines de mitjans de comunicació 
escrits. 
-Adquisició dels drets d’explotació de les 
cançons utilitzades i de les imatges d’arxiu. 
-Adquisició de bitllets i reserva d’allotjament i 
transport per al segon viatge a l’Índia (Rodatge) 
i a EEUU (Entrevistes a Elizabeth Schoenecker i 
Natalia Kanem). Tenir en compte el transport de 
l’equipament. Cal reservar el lloguer d’un cotxe 
en els cas dels EEUU i de dos cotxes en el cas de 
l’Índia. 
-Darrera reunió entre membres de l’equip 
abans d’iniciar la fase de producció. 
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Producció 

Gener 2020 
 

-Viatge als EEUU (5 dies aproximadament, en 
funció de la disponibilitat de les fonts) per 
realitzar les entrevistes a Elizabeth Schoenecker 
(Washington) i Natalia Kanem (Nova York). Hi 
viatgen el director, el productor executiu, el 
director de producció, el tècnic de so i un 
operador de càmera. S’hi transporta una 
càmera, el trípode, els dos micròfons de corbata, 
el disc dur i els ordinadors portàtils. 
-Segon i darrer viatge a l’Índia (8 dies) per 
rodar les imatges de recurs a les localitzacions 
11 i 12, les imatges de la planta d’acer de Bhilai 
(9 i 10), les entrevistes a Ángel L. Martínez 
Cantera i les entrevistes als personatges de Hari 
Makur i el doctor Ranjit Kumari. S’hi desplacen 
el director, el productor executiu, el director de 
producció, el director de fotografia, els actors 
que interpreten els personatges anteriorment 
esmentats (només durant dos dies, 
acompanyats de l’ajudant de producció i el 
maquillador), el tècnic de so, el perxista, els dos 
operadors de càmera, l’encarregat 
d’il·luminació i el traductor. S’hi transporten les 
dues càmeres, el trípode, el suport 
estabilitzador, les targetes XQD, les bateries, els 
micròfons de corbata, la perxa, el kit 
d’il·luminació, el disc dur, la tauleta i els 
ordinadors portàtils.  
-Rodatge de les escenes enregistrades a 
Barcelona / Catalunya (Localitzacions 1, 3, 4, 6 i 
8): Procediment detallat a l’apartat ‘Pla de 
rodatge’. 

Postproducció Febrer 2020 -Procediment detallat a l’apartat ‘Pla de 
postproducció’. 

Taula 10: Pla de producció. Elaboració pròpia. 

 

3.7.2. Pla de rodatge 

 

El rodatge, tal com s’ha especificat en el pla de producció, es durà a terme en tres 

fases: la primera als Estats Units (per enregistrar les entrevistes a dues de les fonts 

expertes), la segona a l’Índia (per enregistrar imatges de recurs, les entrevistes als 

altres dos experts i a dos dels personatges) i la darrera a Barcelona. 
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Fase Dia 
rodatge 

Data Descripció Equipament Equip humà Loc. 

 
 
 
 
 
 
1: EEUU 

1 10/01/2020 
(Pot variar 
en funció de 
la dispon. de 
la font) 

Entrevista a 
Elizabeth 
Schoenecker 
(Washington) 

-Càmera 
-Trípode 
-Micròfon de 
corbata 
-Targeta SD 
-Bateria 

-Director 
-Director de 
producció 
-Productor 
executiu 
-Operador de 
càmera 1 
-Tècnic de so 

7 

2 12/01/2020 
(Ídem) 

Entrevista a 
Natalia Kanem 
(Nova York) 

-Càmera 
-Trípode 
-Micròfon de 
corbata 
-Targeta SD 
-Bateria 

-Director 
-Director de 
producció 
-Productor 
executiu 
-Operador de 
càmera 1 
-Tècnic de so 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2: Índia 

3 i 4 15/01/2020 
16/01/2020 

Enr.d’imatges 
de recurs 

-2 càmeres 
-Grua 
-Trípode 
-Micròfon 
unidireccional 
-Perxa 
-Targeta SD 
-Bateria 
-Suport per 
estabilitzar 
 

-Director 
-Director de 
producció 
-Productor 
executiu 
-Ajudant de 
producció 
-Director de 
fotografia 
-Tècnic de so 
-Perxista 
-Operadors de 
càmera 

11 i 
12 

5 17/01/2020 Enr. d’imatges 
de recurs de la 
planta d’acer 
de Bhilai 

-2 càmeres 
-Grua 
-Trípode 
-Micròfon 
unidireccional 
-Perxa 
-Targeta SD 
-Bateria 
-Suport per 
estabilitzar 
 

-Director 
-Director de 
producció 
-Productor 
executiu 
-Ajudant de 
producció 
-Director de 
fotografia 
-Tècnic de so 
-Perxista 
-Operadors de 
càmera 

9 i 
10 

6 18/01/2020 
*Pot variar 
en funció de 
la dispon. de 
l’entrevistat 

Entrevista a 
Danish 
Siddiqui 

-Càmera 
-Trípode 
-Micròfon de 
corbata 
-Targeta SD 
-Bateria 

-Director 
-Director de 
producció 
-Productor 
executiu 
-Operador de 
càmera 1 
-Tècnic de so 

7 

7 19/01/2020 
*Pot variar 
en funció de 
la dispon. de 
l’entrevistat 

Entrevista a 
Ángel L. 
Martínez 
Cantera 

-Càmera 
-Trípode 
-Micròfon de 
corbata 
-Targeta SD 
-Bateria 

-Director 
-Director de 
producció 
-Prod. 
executiu 
-Operador de 
càmera 1 

7 
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-Tècnic de so 
8 i 9 21/01/2020 

22/01/2020 
-Entrevista al 
personatge 
Hari Makur 
 
-Entrevista al 
personatge 
Ranjit Kumari  

-2 càmeres 
-Trípode 
-Micròfon 
unidireccional 
-Perxa 
-Targeta SD 
-Bateria 
-Suport per 
estabilitzar 
-Kit 
il·luminació 
-Vestuari i 
atrezzo 

-Director 
-Productor 
executiu 
-Director de 
producció 
-Ajudant de 
producció 
-Director de 
fotografia 
-Tècnic de so 
-Perxista 
-Operadors de 
càmera 
-Maquillador 
-Actor Hari 
Makur 
-Actor Ranjit 
Kumari 

2 i 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3: 
Barcelona 

10 25/01/2020 -Gravació 
localitzacions 
externes 
(recurs) 
 
 
 
 
 
 
 
-Declaracions 
personatge 
anònim 
 
-Declaracions 
de Vishnu 
Purkayastha  

-2 càmeres 
-Grua 
-Trípode 
-Micròfon 
unidireccional 
-Perxa 
-Targeta SD 
-Bateria 
-Suport per 
estabilitzar 
 
-Càmera 
domèstica 
-Targeta SD 
-Vestuari 
 
-Càmera 
-Trípode 
-Micròfon de 
corbata 
-Targeta SD 
-Bateria 
-Vestuari i 
atrezzo 

-Director 
-Productor 
executiu 
-Director de 
producció 
-Operador de 
càmera 1 
-Tècnic de so 
-Maquillador 
-Actor 
personatge 
anònim 
-Actor Vishnu 
Purkayastha 

1, 3 i 
4 

11 26/01/2020 -Declaracions 
de Meena 
Chanda 
 
-Declaracions 
d’Adrià 
Casademunt 
 
-Declaracions 
de Madhur 
Devi 

-2 càmeres 
-Trípode 
-Micròfon 
unidireccional 
-Perxa 
-Targeta SD 
-Bateria 
-Suport per 
estabilitzar 
-Kit 
il·luminació 
-Vestuari i 
atrezzo 

-Director 
-Productor 
executiu 
-Director de 
producció 
-Ajudant de 
producció 
-Director de 
fotografia 
-Tècnic de so 
-Perxista 
-Operadors de 
càmera 
-Maquillador 
-Actriu Meena 
Chanda 

4 i 8 
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-Actor Madhur 
Devi 
-Actor Adrià 
Casademunt 

12 27/01/2020 -Declaracions 
del 
contrabandista 
anònim 

-2 càmeres 
-Trípode 
-Micròfon 
unidireccional 
-Perxa 
-Targeta SD 
-Bateria 
-Suport per 
estabilitzar 
-Kit 
il·luminació 
-Vestuari i 
atrezzo 

-Director 
-Productor 
executiu 
-Director de 
producció 
-Ajudant de 
producció 
-Director de 
fotografia 
-Tècnic de so 
-Perxista 
-Operadors de 
càmera 
-Maquillador 
-Actor 
contrabandist
a 

6 

Taula 11: Pla de rodatge. Elaboració pròpia 

 

3.7.3. Pla de postproducció 

 

Hem assignat un color diferent a cadascuna de les fases del procés de 

postproducció: muntatge, sonorització, etalonatge i grafisme. 

Dia Data Tasca Escenes 

1 01/02/2020 Visionat de la gravació en brut i 
selecció dels primers talls 

Totes 

2 02/02/2020 Muntatge 1-40 

3 03/02/2020 Muntatge 41-80 

4 04/02/2020 Muntatge 81-116 

5 05/02/2020 Revisió de la qualitat del so, 
Sonorització i Introducció de les 
músiques 

1-60 

6 06/02/2020 Matí: Sonorització i Introducció 
de les músiques 
Tarda: Primera sessió 
d’enregistrament dels doblatges 

61-116 
 
Escenes del 
ciutadà anònim, 
Makur, Devi, 
Purkayastha, 
Meena Chanda i 
reporter 

7 07/02/2020 Matí: Segona sessió 
d’enregistrament dels doblatges 

Escenes de Ranjit 
Kumari, 
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Tarda: Inserir doblatges a l’obra 

contrabandista, 
reporter, 
Elizabeth 
Schoenecker, 
Natalia Kanem i 
Danish Siddiqui 
Totes les que ho 
requereixin 

8 08/02/2020 Etalonatge: Correcció de llum i 
contrast 

Totes 

9 09/02/2020 Etalonatge: Correcció de color Totes 

10 10/02/2020 Títols de crèdit i chyrons 

Revisió final 

Totes 

11 11/02/2020 Tràiler Totes 

Taula 12: Pla de postproducció. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

3.8. Equipament 

 

-Dues càmeres Sony PXW-FS7 amb objectiu Sony FE PZ 28-135 mm f/4 G OSS 

Lens. Grava fins a 180 fotogrames per segon a una resolució de 4K. És ideal per ser 

manejada per un sol operador. Segons Sony, es tracta d’una càmera ideal per a 

documentals. En el cas de les càmeres, ens inclinem per l’opció del lloguer en 

contraposició al de la compra, que ens surt per un preu substancialment més car. 

El lloguer inclou la càmera, l’objectiu, la nansa, l’empunyadura, dues bateries, un 

adaptador de corrent, un carregador de bateries, un comandament a distància, una 

targeta XQD de 64 GB, un micròfon unidireccional Sennheiser MKE 600 i una 

maleta per al transport. 

-Un trípode Manfrotto 190X, amb tres seccions, ròtula 3 Way 804 MkII i bossa 

encoixinada. 

-Dos estabilitzadors de la càmera a l’espatlla Habbycam SD per fer que el maneig 

de la càmera sigui més àgil, pràctic i senzill. 

-Una targeta XQD de 64 GB auxiliar, capaç de capturar i emmagatzemar imatges 

de resolució 4K. 

-Una bateria Sony BP-U60 auxiliar, compatible amb el tipus de càmera que 

utilitzem. Es tracta d’una bateria de llarga durada i càrrega ràpida amb protecció 

contra la sobrecàrrega, el curtcircuit i el sobreescalfament.  

-Dos micròfons de corbata AKG C417PP, omnidireccionals i especialment 

indicats per a entrevistes televisives. 

-Una perxa per a micròfon Rode BoomPole i dos cables allargadors Rode VC1. 

-Un kit d’il·luminació consistent en tres trípodes, tres bombetes de baix consum, 

tres softbox (per suavitzar la intensitat de la llum), un suport tipus girafa i una 

bossa de transport. Necessitem tres llums per garantir una qualitat de la imatge i 

una textura òptimes: una que actuï de llum principal, una de llum de fons i una de 

contrallum. S’utilitzaran per algunes de les entrevistes rodades en interiors. 

-Grua per a càmera de vídeo DV DVR amb rodes TPJ750. 
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-En l’apartat de material informàtic, comprarem un disc dur Toshiba Canvio 

Basics d’1 TB i dos ordinadors portàtils HP 255 G6 (que utilitzaran el director i 

el director de producció). També una tauleta Huawei MediaPad T3 7. Per tal de 

facilitar la comunicació entre el director, el productor executiu, el director de 

producció i l’ajudant de producció, comprarem 4 mòbils Samsung Galaxy J3. 

-Pel que fa a la postproducció de l’obra, optem per llogar un estudi de color 

grading i postproducció de l’empresa especialitzada Bcnplay. Aquest estudi 

compta amb el següent hardware i software15: 

 Suite Video Adobe CC / Da Vinci Resolve Studio 

 Mac Pro Xeon E5, Intel de sis nuclis a 3,5 GHz amb 12 MB de catxé nivell 3 

 32 GB de DDR3 ECC a 1.866MHz 

 Dos GPU FirePro D700 de AMD amb 6 GB de VRAM GDDR5 cadascuna 

 Pen Tablet WACOM INTUOS 4 

 2 x Led Cinema Display 27”. Resolució: 2560×1440. 32 bits. 

 Monitor EIZO ColorEdge CG277 27″. Resolució: 2560x 1440. 

 Pantalla de visionat PLASMA TV SAMSUNG 58” 1920X1080 60 z. 

 Speakers Monitors TANOY REVEAL 501a 

 Llum ambient Led 3200º-5600º regulable per dimmer. 

DAVINCI RESOLVE STUDIO 

 Etalonatge a partir d’arxius RAW. 

 Edició i etalonatge estereoscòpic. 

 Seguiment tridimensional i estabilització d’imatge. 

 Custom Curves i atenuació de llums i ombres. 

 Reducció soroll a temps real. 

 Correspondència cromàtica automàtica. 

TANGENT WAVE 

 3x cool-blue OLED displays. 

 9x Continuous totation encoders. 

 9x Function buttons labelled. 

                                                             
15 http://www.bcnplay.com/post-produccion/. Consultat per darrera vegada el 08/05/2018 

http://www.bcnplay.com/post-produccion/
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3.9. Equip humà 

 

Per dur a terme la preproducció, la producció i la postproducció de l’obra, caldran 

els següents perfils professionals (entre parèntesis precisem en quines fases de 

l’elaboració de l’obra estaran involucrats): 

 

-Un director i guionista (preproducció, producció i postproducció) que estigui al 

darrere de la concepció teòrica i creativa del projecte, que supervisi tots els passos 

que se segueixin, que triï les localitzacions concretes, que controli que totes les 

tasques es desenvolupen segons els terminis establerts, que determini tot 

l’equipament i personal necessari, que assisteixi als rodatges per donar les 

indicacions necessàries als operadors de càmera i als actors, que estigui en 

contacte permanent amb el director de producció i el productor executiu i que 

adapti, si és necessari, el plantejament creatiu de l’obra a eventuals imprevistos 

logístics o financers. En aquest cas seria l’autor del present Treball de Final de 

Grau qui assumiria el rol de director i guionista. 

- Un productor executiu (preproducció, producció i postproducció) que supervisi 

juntament amb el director  i el director de producció tots els passos del projecte. 

Ha de ser el responsable d’adequar les iniciativa creativa a les exigències 

logístiques i pressupostàries del projecte. També s’ha d’encarregar de cercar el 

finançament necessari i d’administrar-lo correctament. 

-Un director de producció (preproducció, producció i postproducció) que s’ocupi 

de totes les necessitats logístiques derivades del projecte: adquirir l’equipament 

tècnic, trobar i reclutar l’equip humà, assegurar-se del correcte funcionament dels 

rodatges (que hi hagi tot el que calgui: material, personal, atrezzo, vestuari...), 

concertar entrevistes amb les fonts, ajudar el director a triar les localitzacions 

concretes, encarregar-se dels desplaçaments i de les dietes, aconseguir els 

permisos de gravació i els drets de les imatges que no siguin de producció pròpia 

(documentals de la BBC) i de les músiques utilitzades (apartat 3.5.). La seva tasca 

ha d’estar en tot moment coordinada i acordada amb el director del projecte.  
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-Un ajudant de producció (preproducció, producció i postproducció) que 

assumeixi part de la feina assignada a l’equip de producció. Es tractaria d’un perfil 

menys proactiu, supeditat al director de producció. 

-Un director de càsting (preproducció) que esculli els actors en funció de les 

característiques explicitades a l’apartat 3.3. La seva tasca ha de rebre el vistiplau 

del director del projecte. 

- Un maquetador (preproducció) que dissenyi i elabori les pàgines sobre Chattara 

dels falsos mitjans de comunicació escrits, un dels elements narratius previstos a 

l’apartat 3.5. 

-Dos operadors de càmera (producció) que enregistrin totes les imatges 

necessàries per al projecte. En el cas de les entrevistes fictícies, un operador 

s’encarregarà del pla fix i l’altre dels plans detall. Pel que fa a les entrevistes a fonts 

reals, només serà necessària la intervenció d’un operador. 

-Un tècnic de so (producció) que s’encarregui que l’enregistrament, la reproducció 

i el tractament del so siguin òptims. 

-Un perxista (producció) que enregistri el so a través del micròfon de perxa i que 

assisteixi el tècnic de so durant el rodatge. 

-Un director de fotografia (producció) que, de manera consensuada amb el 

director del projecte, determini l’òptica, la il·luminació, el color i la textura de les 

imatges. Un encarregat d’il·luminació (producció) que segueixi les ordres del 

director de fotografia en matèria d’il·luminació. 

-Set actors masculins i una actriu femenina (producció) que interpretin els 

papers del ciutadà anònim, Hari Makur, Madhur Devi, Vishnu Purkayastha, Ranjit 

Kumari, el contrabandista, Adrià Casademunt i Meena Chanda. Tots els actors 

(menys Adrià Casademunt, que haurà de ser català) hauran de ser de procedència 

índia i dominar a la perfecció l’idioma hindi (en el cas de Meena Chanda, les 

declaracions seran en català amb un cert accent estranger). El director interpretarà 

el paper de reporter. 
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-Un estilista (producció) que caracteritzi degudament els personatges que 

participen en el fals documental. Principalment s’ha d’ocupar de tasques de 

maquillatge i perruqueria. 

-Equip de postproducció: Un muntador que talli i organitzi les escenes ja rodades 

en base a l’escaleta de l’apartat 3.6. Un grafista que s’ocupi dels títols de crèdit i 

dels chyrons. Un encarregat d’etalonatge i colorimetria (postproducció) que 

equilibri el color, el contrast i la llum dels diversos plans. Un sonoritzador que 

editi el so, insereixi files de doblatge i realitzi el muntatge musical. 

-Vuit dobladors masculins i dues dobladores femenines (postproducció) que 

reprodueixin en català i en castellà les declaracions dels actors que parlin en hindi 

(ciutadà anònim, Hari Makur, Madhur Devi, Vishnu Purkayastha, Ranjit Kumari, el 

contrabandista, i Meena Chanda) i les fonts que parlin en anglès (Danish Siddiqui, 

Elizabeth Schoenecker i Natalia Kanem). En aquest sentit, també ens caldrà la 

figura d’un traductor de l’hindi (pel que fa a l’anglès en tindrem prou amb el 

coneixement de l’idioma del director). 

-Un responsable de comunicació (postproducció) que s’ocupi de la promoció i 

publicitat de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

3.10. Pressupost 

 

Capítol 1: Drets 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

01-01 Drets d’autor 
musicals 

15 Minuts 500 7.500 

01-02 Imatges BBC 
Earth 

1 Minuts 800 800 

TOTAL: 8.300 € 
Taula 13: Capítol 1 del pressupost: Drets. Elaboració pròpia. 

 

Capítol 2: Equip humà i col·laboradors16 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

02-01 Director / 
Guionista 

7 Mes 2.200 15.400 

02-02 Productor 
executiu 

5 Mes 2.200 11.000 

02-03 Director de 
producció* 

5 Mes 1.934,61 9.673,05 

02-04 Ajudant de 
producció* 

5 Mes 1.229,95 6.149,75 

02-05 Operador de 
càmera 1* 

3 Setmana 378,30 1.134,9 

02-06 Operador de 
càmera 2* 

2 Setmana 378,30 756,6 

02-07 Tècnic de so* 3 Setmana 419,30 1.257,9 
02-08 Perxista* 2 Setmana 257,01 514,02 
02-09 Director de 

fotografia* 
3 Setmana 419,30 1.257,9 

02-10 Tècnic 
d’il·luminació* 

2 Setmana 419,30 838,6 

02-11 Traductor 2 Setmana 300 600 
02-12 Actor Hari 

Makur 
3 Dia 120 360 

02-13 Actor Ranjit 
Kumari 

3 Dia 120 360 

02-14 Actor Madhur 
Devi 

1 Dia 100 100 

02-15 Actor Vishnu 1 Dia 100 100 

                                                             
16 Per determinar el salari dels càrrecs marcats amb asteriscs s’ha seguit les directrius del BOE de 2017: 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4475.pdf. Consultat per darrera vegada el 
24/05/2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4475.pdf
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Purkayastha 
02-16 Actor 

Contrabandista 
1 Dia 100 100 

02-17 Actor Ciutadà 
Anònim 

1 Dia 100 100 

02-18 Actriu Meena 
Chanda 

1 Dia 100 100 

02-19 Actor Adrià 
Casademunt 

1 Dia 100 100 

02-20 Col·laboradors 1 x 4 Dia x Nombre 
de 

col·laboradors 

350 1.400 

02-21 Muntador 5 Dia 120 600 
02-22 Grafista 1 Dia 120 120 
02-23 Sonoritzador 3 Dia 120 360 
02-24 Tècnic 

d’etalonatge i 
colorimetria 

2 Dia 120 240 

02-25 Dobladors 1 x 10 Dia x Nombre 
de dobladors 

120 1.200 

02-26 Director de 
càsting* 

1 Setmana 419,30 419,30 

02-27 Maquetador 1 Setmana 350 350 
02-28 Responsable de 

comunicació 
3 Mes 1.700 5.100 

02-29 Maquillador* 1 Setmana 419,30 419,30 
TOTAL ABANS DE SEGURETAT SOCIAL: 60.111,30 € 

Seguretat Social (32,25% de les despeses en equip humà): 19.385,89 € 
TOTAL: 79.497,19 €  

Taula 14: Capítol 2 del pressupost: Equip humà i col·laboradors. Elaboració pròpia. 

 

Capítol 3: Maquinària 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

03-01 Càmera Sony 
PXW-FS7 
(assegurança 
inclosa) 

2 Lloguer 
(dies 

calculats) 

1.708,915 3.417,83 

03-02 Trípode 
Manfrotto 190X 

1 Compra 227,04 227,04 

03-03 Estabilitzador 
Habbycam SD 

2 Compra 285 570 

03-04 Targeta XQD 64 
GB 

1 Compra 176,23 176,23 

03-05 Bateria Sony 
BP-U60 

1 Compra 360,99 360,99 
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03-06 Micròfon de 
corbata AKG 
C417PP 

2 Compra 108 216 

03-07 Perxa Rode 
BoomPole 

1 Compra 98 98 

03-08 Cable Rode VC1 2 Compra 9,60 19,20 
03-09 Kit 

d’il·luminació  
1 Lloguer 

(dies 
calculats) 

109,99 109,99 

03-10 Grua TPJ750 1 Compra 375,03 375,03 
03-11 Assegurança 

material 
adquirit 

1 Any 478,0517 478,05 

TOTAL: 6.048,36 € 
Taula 15: Capítol 3 del pressupost: Maquinària. Elaboració pròpia. 

 

Capítol 4: Desplaçaments, dietes i allotjament 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

PREPRODUCCIÓ 
04-01 Bitllets d’avió 

Barcelona-
Calcuta 
(Octubre) 

3 Unitat 61618 1.848 

04-02 Visats 3 Unitat 76 228 
04-03 Lloguer cotxe 

Calcuta 
1 Unitat 444,3619 444,36 

04-04 Gasolina 8 Dia 15 120 
04-05 Allotjament 

Calcuta 
3x7 Persona x 

Nit 
50 1.050 

04-06 Dietes Calcuta 3x8 Persona x 
Dia 

35 840 

04-07 Desplaçaments 
Preproducció 
BCN 

1 Unitat 500 500 

PRODUCCIÓ 
04-08 Bitllets d’avió 5 Unitat 30920 1.545 

                                                             
17 Font: Risk Media Group. Consultat per darrera vegada el 13/05/2018 
18 
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/181022/181029?adults=1&children=0&adultsv2
=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=fal
se&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1810220945--31799,-32672-2-10401-
1810230900|10401-1810292015--32672,-31799-2-9772-1810300900. Consultat per darrera vegada el 
13/05/2018 
19 https://www.rentalcars.com/DriverExtras.do?showdeexp=1. Consultat per darrera vegada el 
13/05/2018 

https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/181022/181029?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1810220945--31799,-32672-2-10401-1810230900|10401-1810292015--32672,-31799-2-9772-1810300900
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/181022/181029?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1810220945--31799,-32672-2-10401-1810230900|10401-1810292015--32672,-31799-2-9772-1810300900
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/181022/181029?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1810220945--31799,-32672-2-10401-1810230900|10401-1810292015--32672,-31799-2-9772-1810300900
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/181022/181029?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1810220945--31799,-32672-2-10401-1810230900|10401-1810292015--32672,-31799-2-9772-1810300900
https://www.rentalcars.com/DriverExtras.do?showdeexp=1
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Barcelona-Nova 
York 

04-09 Visats EEUU 5 Unitat 14 70 
04-10 Equipatge 

addicional 
2 Unitat 8021 160 

04-11 Lloguer cotxe 
NY 

1 Unitat 349,4622 349,46 

04-12 Gasolina 5 Dia 15 75 
04-13 Allotjament NY 5x4 Persones x 

Nit 
50 1.000 

04-14 Dietes NY 5x5 Persones x 
Dia 

35 875 

04-15 Bitllets d’avió 
Barcelona-
Calcuta (13.01-
23.01)  
Arribada el dia 
14.01 

10 Unitat 56023 5.600 

04-16 Visats Índia 10 Unitat 76 760 
04-17 Equipatge 

addicional 
4 Unitat 25024 1.000 

04-18 Lloguer cotxe 
Calcuta 

2 Unitat 490 980 

04-19 Gasolina 10 Dia 15 150 
04-20 Allotjament 

Calcuta 
10x9 Persones x 

Nit 
50 4.500 

04-21 Dietes Calcuta 10x10 Persones x 
Dia 

35 3.500 

04-22 Bitllets d’avió 4 Unitat 62125 2.484 

                                                                                                                                                                                   
20

 
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/nyca/190109/190113/?adults=1&children=0&adults
v2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=f
alse&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901091820--32013-0-11442-
1901092100|11442-1901132259--32013-0-9772-1901141215. Consultat per darrera vegada el 
13/05/2018 
21 Font: Norwegian. Consultat per darrera vegada el 13/05/2018 
22 https://www.rentalcars.com/DriverExtras.do?showdeexp=1. Consultat per darrera vegada el 
13/05/2018 
23

 
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190113/190123/?adults=1&children=0&adultsv
2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=fa
lse&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901130945--31799,-32672-2-10401-
1901140900|10401-1901231900--32177,-31799-2-9772-1901240900. Consultat per darrera vegada el 
13/05/2018 
24 Font: Swiss. Consultat per darrera vegada el 13/05/2018 
25 
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190120/190123/?adults=1&children=0&adultsv
2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=fa
lse&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901200635--32677-2-10401-
1901210455|10401-1901232120--32677-2-9772-1901241120. Consultat per darrera vegada el 
13/05/2018 

https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/nyca/190109/190113/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901091820--32013-0-11442-1901092100|11442-1901132259--32013-0-9772-1901141215
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/nyca/190109/190113/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901091820--32013-0-11442-1901092100|11442-1901132259--32013-0-9772-1901141215
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/nyca/190109/190113/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901091820--32013-0-11442-1901092100|11442-1901132259--32013-0-9772-1901141215
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/nyca/190109/190113/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901091820--32013-0-11442-1901092100|11442-1901132259--32013-0-9772-1901141215
https://www.rentalcars.com/DriverExtras.do?showdeexp=1
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190113/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901130945--31799,-32672-2-10401-1901140900|10401-1901231900--32177,-31799-2-9772-1901240900
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190113/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901130945--31799,-32672-2-10401-1901140900|10401-1901231900--32177,-31799-2-9772-1901240900
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190113/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901130945--31799,-32672-2-10401-1901140900|10401-1901231900--32177,-31799-2-9772-1901240900
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190113/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901130945--31799,-32672-2-10401-1901140900|10401-1901231900--32177,-31799-2-9772-1901240900
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190120/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901200635--32677-2-10401-1901210455|10401-1901232120--32677-2-9772-1901241120
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190120/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901200635--32677-2-10401-1901210455|10401-1901232120--32677-2-9772-1901241120
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190120/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901200635--32677-2-10401-1901210455|10401-1901232120--32677-2-9772-1901241120
https://www.skyscanner.es/transporte/vuelos/bcn/ccu/190120/190123/?adults=1&children=0&adultsv2=1&childrenv2=&infants=0&cabinclass=economy&rtn=1&preferdirects=false&outboundaltsenabled=false&inboundaltsenabled=false&ref=home#details/9772-1901200635--32677-2-10401-1901210455|10401-1901232120--32677-2-9772-1901241120
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Barcelona-
Calcuta (20.01-
23.01) per a 
actors, 
maquillador i 
ajudant de 
producció  
Arribada el dia 
21.01 

04-23 Visats 4 Unitat 76 304 
04-24 Allotjament 

actors + ajudant 
de producció + 
maquillador 

4x2 Persones x 
Nit 

50 400 

04-25 Dietes actors + 
ajudant de 
producció + 
maquillador 

4x3 Persones x 
Dia 

35 420 

04-26 Dietes Dia 10 
rodatge 
(Barcelona) 

8 Persones 35 280 

04-27 Dietes Dia 11 
rodatge 
(Barcelona) 

13 Persones 35 455 

04-28 Dietes Dia 11 
rodatge 
(Barcelona) 

11 Persones 35 385 

04-29 Transport dies 
rodatge BCN 

1 Unitat 200 200 

POSTPRODUCCIÓ 
04-30 Dietes Muntatge 5 Dia 35 175 
04-31 Dietes 

Etalonatge 
2 Dia 35 70 

04-32 Dietes 
Sonorització 

3 Dia 35 105 

04-33 Dietes 
dobladors 

10x1 Persones x 
Dia 

35 350 

04-34 Dietes Grafisme 1 Dia 35 35 
TOTAL: 31.257 € 

Taula 16: Capítol 4 del pressupost: Desplaçaments, dietes i allotjament. Elaboració pròpia. 

 

 

 

 

 



111 
 

Capítol 5: Postproducció 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

05-01 Estudi  de Color 
Grading i 
Postproducció 
(BCN Play) 

11 Dia 200 2.200 

TOTAL: 2.200 € 
Taula 17: Capítol 5 del pressupost: Postproducció. Elaboració pròpia. 

 

Capítol 6: Assegurances i permisos 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

06-01 Assegurances 
(Accidents, 
interrupció 
fílmica i 
responsabilitat 
civil) 

1 Unitat 5.000 4.000 

06-02 Permís de 
gravació Bhilai 

1 Unitat 2.000 2.000 

06-03 Altres permisos 
de gravació + 
Localitzacions 

1 Unitat 3.000 3.000 

TOTAL: 9.000 € 
Taula 18: Capítol 6 del pressupost: Assegurances i permisos. Elaboració pròpia. 

 

Capítol 7: Comunicació i Relacions Públiques 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

07-01 Tràiler (còpies i 
difusió) 

1 Unitat 2.000 2.000 

07-02 Publicitat i 
RRPP 

1 Unitat 1.500 1.000 

TOTAL: 3.500 € 
Taula 19: Capítol 7 del pressupost: Comunicació i Relacions Públiques. Elaboració pròpia. 
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Capítol 8: Altres despeses 

Codi Concepte Unitats Preu (€) TOTAL (€) 
Nº Tipus 

08-01 Disc dur 
Toshiba Canvio 
Basics 1 TB 

1 Unitat 49,45 49,45 

08-02 Tauleta Huawei 
MediaPad T3 7 

1 Unitat 79 79 

08-03 Ordinador HP 
255 G6 

2 Unitat 272 544 

08-04 Telèfon 
Samsung Galaxy 
J3 

4 Unitat 119,90 479,60 

08-05 Lloguer vestuari 10 Dia 50 500 
08-06 Atrezzo 1 Unitat 400 400 
08-07 Despeses 

telèfon i 
comunicació 
interna 

1 Unitat 700 700 

08-08 Maquillatge 1 Unitat 200 200 
08-09 Papereria i 

material 
d’oficina 

1 Unitat 200 200 

08-10 Material verge 
DVC PRO 

1 Unitat 600 600 

08-11 Còpies de 
treball-Infofilm 

1 Unitat 300 300 

08-12 Còpies 
d’emissió-Cintex 

4 Unitat 180 720 

TOTAL: 4.772,05 €  
Taula 20: Capítol 8 del pressupost: Altres despeses. Elaboració pròpia. 
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RESUM DEL PRESSUPOST 

CAPÍTOLS COST (€) 
1. Drets 8.300 
2. Equip humà i col·laboradors 79.497,19 
3. Maquinària 6.048,36 
4. Desplaçaments, dietes i 

allotjament 
31.257 

5. Postproducció 2.200 
6. Assegurances i permisos 9.000 
7. Comunicació i Relacions 

Públiques 
3.500 

8. Altres despeses 4.772,05 
COST PRODUCCIÓ: 144.574,60 € 

Càrrecs de producció (10%) 14.457,46 
Imprevistos (3%) 4.337,24 

COST TOTAL PRODUCCIÓ: 163.369,30 € 
Taula 21: Resum del pressupost. Elaboració pròpia. 
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3.11. Pla de finançament 

 

Per tal d’assumir els costos d’aquest projecte audiovisual, tenim previstos tres 

tipus de fonts de finançament: les ajudes de les cadenes de televisió en què volem 

emetre el nostre fals documental (segons allò establert en l’anàlisi de mercat), les 

subvencions per part d’organismes públics i la inversió, que podria provenir, en 

bona mesura, d’una campanya de crowdfunding. 

El gruix del finançament, fins a un 60%, l’aportarien les dues cadenes de televisió. 

A l’hora d’establir aquest percentatges hem tingut en compte que la nostra obra és, 

de fet, una ficció. La nostra intenció, com ja hem dit anteriorment, és que el fals 

documental estigui coproduït per Televisión Española (TVE), d’àmbit estatal, i per 

Televisió de Catalunya (TVC), d’àmbit autonòmic català. Tenint en compte que la 

primera compta amb més capacitat pressupostària i audiència potencial que la 

segona, la idea seria que TVE aportés un 35% del finançament necessari i TVC un 

25%. 

La segona via de finançament serien les subvencions públiques. En aquest sentit, 

ens volem centrar en dos organismes concrets: l’Instituto de la Cinematografía y de 

las Artes Audiovisuales (ICAA), que depèn del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), que forma part de la 

Generalitat de Catalunya. Del primer organisme, ens hem fixat en les “Ayudas 

selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto”, que cada any 

aporta diverses subvencions a produccions fetes per nous realitzadors. En aquests 

cas també hem tingut en compte que el caràcter fictici de la trama de l’obra . Pel 

que fa a l’organisme català, ens interessen les aportacions reintegrables a projectes 

culturals, destinades a aportar liquiditat per a la “producció, distribució o 

explotació de béns de consum cultural”26. La convocatòria vigent finalitza el 4 

d’octubre de 2018. La nostra previsió és obtenir un 30% del finançament previst a 

través d’aquest tipus de subvencions (un 15% de l’ICAA i un 15% de l’ICEC). 

                                                             
26 http://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals-
00001?category=73da721c-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c&tipusNom=Ajuts%2C%20beques%20i%20subvencions. Consultat per darrera vegada el 
27/05/2018 

http://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals-00001?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&tipusNom=Ajuts%2C%20beques%20i%20subvencions
http://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals-00001?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&tipusNom=Ajuts%2C%20beques%20i%20subvencions
http://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-a-projectes-culturals-00001?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&tipusNom=Ajuts%2C%20beques%20i%20subvencions
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D’altra banda, tindrem en compte en tot moment, com a possible font addicional de 

finançament, els premis esmentats i descrits en l’apartat 2.3.2. d’aquest treball. 

La darrera font de finançament que contemplem és la inversió privada. Per això, 

creiem prou encertada la possibilitat d’iniciar una plataforma de micromecenatge 

a través d’alguna plataforma com Lánzanos, especialitzada en projectes culturals, o 

Goteo, en què els projectes de caràcter cultural també hi tenen un cert 

protagonisme. No volem tancar les portes a inversions privades més substancials, 

però això no ha de coartar en cap cas la llibertat creativa ni la integritat 

deontològica de l’obra. Tenint en compte que es tracta d’una via de finançament 

força volàtil, només li assignarem un 10% del total del finançament necessari. Sí 

que renunciem a altres tipus de finançament com els patrocinis o el product 

placement, que no tenen cabuda en projecte d’aquesta naturalesa. 

El finançament de l’obra, doncs, es distribuiria de la següent manera: 

Via de finançament Organisme Percentatge Quantitat (€) 
 
Cadenes de televisió 

Televisión Española 
(TVE) 

35% 57.179,25 

Televisió de 
Catalunya (TVC) 

25% 40.842,32 

 
 
 
Subvencions 
públiques 

Instituto de la 
Cinematografía y de 
las Artes 
Audiovisuales 
(ICAA) 

 
15% 

24.505,39 

Institut Català de 
les Empreses 
Culturals (ICEC) 

 
15% 

24.505,39 

Inversió privada i 
micromecenatge 

A través de 
plataformes com 
Lánzanos o Goteo 

 
10% 

16.336,93 

Taula 22: Pla de finançament. Elaboració pròpia. 
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Valoracions 

Un cop elaborades totes les parts d’aquest Treball de Final de Grau, la valoració 

global que en faig com a autor és força bona. El primer bloc del treball m’ha servit 

per aprofundir en la teoria del fals documental, conèixer-ne els elements narratius 

i formals, detectar-ne els límits i imbuir-me de la influència de molts referents 

audiovisuals. Així doncs, he passat de ser un mer espectador esporàdic de falsos 

documentals (un gènere que m’atreia per la seva capacitat de conciliar el 

llenguatge periodístic amb la ficció) a tenir una base teòrica molt més sòlida que la 

que tenia abans d’emprendre aquest projecte. 

Probablement la part del treball que més dubtes i dificultats m’ha generat, donada 

la meva manca d’experiència en aquest àmbit, ha estat la segona, relativa a l’anàlisi 

de mercat. Crec que l’examen de finestres d’explotació és prou complet (canals 

catalans, estatals i europeus; internet i plataformes de Video on Demand; premis i 

festivals), però, si algun dia em decideixo a dur a terme el projecte, potser 

reconsideraria la meva tria final (o com a mínim en tornaria a sospesar 

detingudament els pros i els contres). En aquest sentit, vull destacar, tal com he 

expressat a la matriu DAFO, que el fals documental és un gènere que presenta 

certes complexitats: es tracta d’una ficció amb vocació de realitat, explica una 

trama inventada però no és una pel·lícula com a tal. Sóc conscient que aquesta 

hibridació que a mi em sembla tan fascinant impliqui limitacions a l’hora de vendre 

el meu projecte. 

Pel que fa a l’obra en si, crec que pot complir perfectament amb els tres objectius 

que m’he marcat a la introducció del treball: sensibilitzar sobre problemes reals o 

factibles, qüestionar la legitimitat i la credibilitat del discurs dels mitjans de 

comunicació i crear un producte atractiu i impactant des del punt de vista 

purament narratiu. Segurament, la part del treball de la qual estic més orgullós (i 

amb la qual més he gaudit, ja que m’ha permès una major llibertat creativa) és tota 

la concepció argumental del projecte: des de la sinopsi fins a l’escaleta, passant pel 

llistat de fonts i personatges i la tria de localitzacions. Es tracta del primer projecte 

audiovisual en què treballo i estic força satisfet del resultat. 
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També ha estat gratificant, tot i que en ocasions una mica complicat, realitzar els 

plans de producció, rodatge i postproducció, així com fixar l’equip humà i la 

maquinària necessaris. El pressupost m’ha servit per acabar de comprendre la 

complexitat logística i econòmica d’un projecte audiovisual. Era la primera vegada 

que en realitzava un d’aquesta magnitud. He intentat esmenar la meva 

inexperiència amb el màxim rigor possible. Potser hi ha aspectes del pressupost 

que podrien ser més acurats, però crec que el resultat per capítols i final s’ajusta 

bastant a la realitat. 

Possibilitats de futur 

Ja he explicat més amunt que, si acabo materialitzant el projecte, un dels elements 

més susceptibles de ser revisats seria el de les conclusions de l’anàlisi de mercat. 

La intenció, a priori, és fer una coproducció entre Televisión Española i Televisió 

de Catalunya. No és que em desdigui d’aquesta possibilitat, però considero que es 

tracta d’una decisió sobre la qual cal reflexionar molt. M’agradaria rodejar-me de 

persones que tinguin una trajectòria dilatada dins del món de la televisió (i 

concretament dins del sector documental) per tal que em poguessin orientar de 

manera fonamentada sobre aquesta qüestió tan transcendent. 

Una altra possibilitat seria sondejar mercats televisius de fora d’Espanya. Em 

sembla especialment atractiva l’opció d’ARTE, un canal francoalemany 

especialitzat en continguts culturals que va produir un fals documental molt 

prestigiós: Opération Lune. Si optés per aquesta via, caldria revisar alguns 

elements de la trama, principalment la subtrama que té lloc a la ciutat de 

Barcelona. També es podria valorar una coproducció entre una cadena local (TVE o 

TVC) i una cadena de fora d’Espanya (ARTE o RT Documentary, un altre canal del 

qual he parlat a l’anàlisi de mercat i que seria una bona finestra per explotar el 

meu producte). 

Sigui com sigui, tot i ser conscient de la relativa poca incidència que té el fals 

documental com a gènere, estic convençut que aquest projecte pot despertar 

l’interès de l’espectador des de la seva doble vessant: la periodística i la narrativa. 

Considero que es tracta d’una obra que pot impactar i al mateix temps 
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sensibilitzar. Aquesta combinació només es pot concebre, des del meu punt de 

vista, com una fortalesa. 

D’altra banda, crec que la flexibilitat i l’aprenentatge constant també són 

necessàriament fortaleses. El projecte que presento en aquest Treball de Final de 

Grau està acabat però en cap cas tancat del tot. Fins que no es materialitzi, per tant, 

serà un projecte en construcció, obert a canvis, a nous enfocaments i a noves idees. 
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