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Introducció 

Aquest projecte és el resultat, i pretén ser una mostra, dels coneixements tècnics i 

bagatge cultural que hem obtingut al llarg de quatre anys de carrera. Els autors de 

Serena, hem aportat les nostres inquietuds, aptituds i punts de vista per poder complir 

el nostre objectiu: plantejar un llargmetratge. Aquest llargmetratge aspira a ser un 

producte prou atractiu i professional per poder ser venut i produït, a més a més de 

servir com a carta de presentació al món laboral per tots els implicats. Al mateix 

temps, la pel·lícula també és fruit de la passió per un gènere cinematogràfic massa 

vegades oblidat i menyspreat: el fantaterror. El projecte consisteix en la planificació 

gènere, de sèrie B, espanyol, dels anys seixanta i setanta, pel qual sentim total 

admiració. Un cinema amb poques pretensions, fet que donava lloc a experiències 

insòlites. 

ra, 

que impregnen Serena de dalt a baix. La pel·lícula només es pot entendre com una 

producció dels Països Catalans. Vol fer créixer el nostre imaginari i difondre la nostra 

cultura a fora. Gràcies a la influència dels mites i llegendes nacionals, donem 

protagonisme als nostres paisatges i a la nostra llengua.  

Tanmateix, volem que aquest sigui un producte sòlid, accessible i amb potencial per 

en compte que calia explicar una història que funcionés pel que fa als ritmes narratius, 

que generés intriga i expectació i que comptés amb un subtext ric. Per aproximar-

nos-

e, ajudant-

la manera més clara possible. 

Així doncs, Serena és un projecte amb quatre pilars: és un homenatge al fantaterror, 

pensat per a un públic objectiu jove, en català i ple de referències a la mitologia 

de difusió i explotació econòmica.  
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Aquest treball és fill de quatre persones de diferents regions al llarg dels Països 

llengua. Hem volgut reivindicar-les, evitant una estandardització que sempre 

afavoreix un mateix dialecte, en detriment de la 

minoritzant la llengua en enfront del castellà, ens sembla més important que mai 

revalorar la nostra riquesa lingüística. Per aquest motiu, hi haurà apartats escrits en 

s pròpies del català occidental 

ebrenc i del nord del País Valencià.  
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Marc Teòric 

Estructura narrativa 

La proposta consisteix a fer un llargmetratge de narrativa convencional. Com a tal, se 

seguirà l'estructura plantejada per Albert Sànchez Piñol a Les Estructures Elementals 

De La Narrativa 

 

 

Estructura elemental de la narrativa (Sànchez, 2021, p. 87) 

Aquesta estructura està composta de diferents elements narratius, que cal explicar 

Com tota narració, consisteix en un relat compost per tres actes, cadascun format 

per elements diferents.  

presentació dels personatges (Pp) i un factor desencadenant (Fd), i es divideix en dos 

blocs narratius (Bn). La Sc i el Pp responen a qui protagonitzarà la història, és a dir, 

en qui recau el pes del conflicte dramàtic expressat al 1r gir narratiu, i on passa la 

història (Sànchez, 2021, pp. 23-24). El factor desencadenant és 

p. 26), és a dir, el que provoca el conflicte principal de la història.  
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ia en 

-se en forma de pregunta binària 

(

del 2n acte es troba el Midpoint (Mp). És un element opcional que apareix en el nostre 

principal responent a la pregunta que plantejava el 1Gn i plantejant-ne una de nova. 

Serveix per elevar la força dramàtica del relat i revitalitzar la història.  

Midpoint. La 

resta del tercer acte es dedica a tancar satisfactòriament la història, un cop el conflicte 

 

Tots els esdeveniments enquadrats dins aquest esquema estan, al mateix temps, 

ordenats a partir de blocs narratius, repartits entre els tres actes. El primer acte té dos 

blocs narratius, el segon en té quatre i el tercer en té un. Un bloc narratiu consisteix 

subordinada a la que genera el 1Gn, i que conclou amb una resposta a aquesta 

personatges o augmentant el conflicte dramàtic.  

Serena. 
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El fantaterror 

Tot i que Serena és més aviat una tragicomèdia romàntica en un context fantàstic, es 

planteja com un homenatge al fantaterror -

lo com a màxim referent estètic i temàtic.  

Per entendre exactament en què consisteix el gènere cal revisar el context històric en 

el qual va aparèixer, la trajectòria i la importància que va tenir en el seu moment. El 

concepte fantaterror es refereix al cinema fantàstic i de terror espanyol. El terme va 

ser popularitzat pel director de cinema i creador del gènere, Paul Naschy. Tot i que 

Euro-horror, cine bizarro, cine negre i cine fantàstic, 

fantaterror és el millor terme per definir-lo (Aldana, 2018).  

otació de 

l'àmbit estètic i a conseqüència dels pressupostos baixos, el gènere es recolza 

constantment en els trucatges casolans i solucions artesanals per a dur a terme els 

transnacional, la pel·lícula que proposem segueix al peu de la lletra aquestes 

característiques: una història violenta d'éssers sobrenaturals basats en llegendes 

catalanes, amb certs components eròtics, una producció amb un pressupost poc 

elevat i un tractament estètic on els efectes pràctics prenen força protagonisme. 

Context i història del fantaterror 

El fantaterror es popularitza en un context on Espanya acull moltes produccions 

Spaghetti Westerns de Sergio 

Leone i moltes altres produccions estatunidenques. La tendència és produir cinema 

pels mercats internacionals, però la indústria espanyola és incapaç per si mateixa 

savoir faire 

fins aleshores inaudit (Agudo, De Mac, Limón i Cesar 2019). Les pel·lícules de 

fantaterror, per tant, són coproduccions internacionals, amb equips i diners 

transnacionals, destinades sobretot al mercat nord-americà.  
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Aquesta mentalitat comercial fa que a Espanya es comenci a fer cinema de gèneres 

nous, que funcionaven econòmicament als Western, el 

fantaterror 

en les fórmules popularitzades per Universal Studios i Hammer Horror. Tot i això, a 

poc a poc es forma un imaginari propi inspirat en llegendes i mites orals nacionals, 

 

El cinema espanyol durant el franquisme juga amb el gran desavantatge que suposa 

la censura. El fantaterror en particular, té una relació curiosa amb aquesta. Al ser 

 al., 2019). Apareixen figures i temes com 

tirans malvats i religiosos corruptes, i la presència de despullats és constant i molt 

explícita (Aldana, 2018). Així i tot, es recorre constantment a les dobles versions, una 

versió pel mercat internacional i una de censurada pel mercat nacional (Balló et al., 

1990). Aquesta era una pràctica il·legal, però tolerada (Gubern i Font, 1975, p. 90). 

La mort de Franco suposa un punt d

siempre que esté 

exigido por la unidad total del film

ra, les sales especials, dedicades a acollir 

pornografia, apareixen com a mecanisme de control. A la pràctica, qualsevol film 

considerat conflictiu acaba en aquestes sales (Balló et al., 1990). En aquest context, 

el fantaterror gaudeix la seva època daurada de 1968 a 1980 (Aldana, 2018). 

A partir dels anys vuitanta, el fantaterror desapareix progressivament de les pantalles 

espanyoles. Les pel·lícules més destacades de la dècada passen sense pena ni glòria 

pels cinemes del país, tot i ser èxits de culte internacionalment. És el cas de Mil gritos 

tiene la noche (1982) i Slugs, muerte viciosa (1988) de Juan Piquer Simón. Fins als 

anys noranta i principis dels 2000 no torna a ressorgir el cinema de terror, quan autors 

com Álex de la Iglesia i Alejandro Amenábar, molt inspirats en el fantaterror, obtenen 

èxits aclaparadors amb El dia de la bestia (1995) i Tesis (1996) respectivament. 
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Tot i ja no ser considerats fantaterror, en aquesta època es produeixen bastants films 

de terror que comparteixen certes característiques i tenen una relació molt estreta 

amb el gènere. Les coproduccions espanyoles de Brian Yuzna i el segell Fantastic 

Factory, El laberinto del fauno, El espinazo del diablo i REC 

Treintaycinco mm, 2020).  
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Temes 

Fantaterror 

Entrant directament en els temes que tractava aquest gènere, García i Cordero (2017) 

afirmen que els punts diferenciadors respecte als referents que tenien les produccions 

de fantaterror 

crueltat, sexe i violència que difícilment podien ser trobades en aquelles produccions 

qu fantaterror 

 

Sexe i erotisme 

El sexe i l'e fantaterror, tant pel 

que fa al cinema nacional com internacional, puix que aquest ràpidament es va 

convertir en un dels principals al·licients perquè els espectadors consumissin aquest 

tipus de cinema

fantaterror, els únics nus que es podien veure eren femenins i, a més a més, dins del 

mercat nacional, mai eren de cos complet. La censura no ho permetia de cap manera, 

perquè atemptava contr

sovint aquestes produccions tinguessin dues versions: la internacional, on hi havia 

molt poca censura i podien aparèixer nus de cos complet sense problemes, i la 

nacional, versions igualment eròtiques, però molt més diluïdes (García i Cordero, 

2017). 

Per altra banda, també cal tenir en compte que la societat del moment era 

extremadament masclista, raó per la qual els productes estaven pensats i dirigits a 

homes heterosexuals. Això és molt important, ja que les pel·lícules de fantaterror molt 

rarament incloïen nus masculins, i les que ho feien normalment només deixaven al 

excepcions en algunes pel·lícules del gènere. 
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d'heterosexuals com homosexuals, aquestes últimes sempre eren dona amb dona i 

es veien amb certa freqüència (Garcia i Cordero, 2017). Pel que fa a escenes eròtiques 

cap dins del fantaterror. Aquest fet es pot atribuir a la moral de l'època, que feia 

impensable mostrar aquest tipus de relacions entre homes en públic. 

Finalment, cal 

plasmava en el fantaterror, les escenes eròtiques molt rarament obeïen a necessitat 

del guió ni de la trama i molt excepcionalment eren importants per al correcte 

 (Garcia i Cordero, 2017). 

Violència 

La violència que es mostrava en el gènere del fantaterror era molt exaltada, crua i 

2017). De fet, Aguilar ja afirma el següent respecte al comú denominador que 

compartien totes les produccions de fantaterror: 

En concret dins de l'horror espanyol, es manifesta mitjançant la 

prioritat de lo podrit, lo malaltís, lo deforme, lo sòrdid, lo immund, lo 

 

Per tant, pel que fa a la moral de 

 

Goticisme 

El goticisme és un dels punts claus dins de l'ADN del fantaterror clàssic, de fet és tal 

a Spanish Gothic Cinema. No obstant això, cal tenir en compte que en el fantaterror 

era molt normal agafar com a referents diferents monstres propis de l'estètica gòtica: 

homes llop, vampirs, zombis, etc. Sobretot aquells monstres que en el moment 



12 
 

estaven més de moda internacionalment i cridaven més l'atenció de l'espectador 

(García i Cordero, 2017), un fet que es podria atribuir a la simple necessitat de 

maximitzar els beneficis. 

Tot i que el fantaterror 

reinterpretaven el concepte dels monstres i els atorgaven certs tocs propis per tal 

-los dins de la seva visió artística i donar-los un estil més nacional (García 

i Cordero, 2017). García i Cordero consideren que un dels màxims exponents en 

aquest sentit seria Amando de Ossorio: 

quatre pel·lícules va aconseguir assentar en l'imaginari del terror 

(García i Cordero, pàg. 48, 2017) 

I és que dins del gènere del fantaterror no només era normal donar-li un punt més 

pel·lícula diferents monstres que poc tenien a veure entre ells (García i Cordero, 2017). 

Aquest fet es pot observar en diferents pel·lícules del gènere, com per exemple en La 

marca del hombre lobo (1968). El film representa la figura de l'home llop (amb el 

personatge de Waldemar Daninsky, interpretat pel mateix Paul Naschy) al costat 

ikhelov interpretat per Julián Ugarte). 

pertanyen a dues llegendes completament independents, les quals en els imaginaris 

col·lectius no estan en absolut entrellaçats. 

Amor 

Pel q

pel·lícules de fantaterror. Aquest tema tendia a aparèixer de forma més secundària, 

sobretot com a justificant de les escenes eròtiques. Normalment, la funció que 

complia era més aviat de subtrama, com és el cas de La marca del hombre lobo 

(1968), on apareix de rerefons una lluita indirecta entre Rudolph Weissmann i 
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 es fixen en la figura de la dona com a ésser 

 

d'una banda, la dona virginal (entesa com l'encarnació del bé, no 

necessàriament verge, però sí com a representació de l'amor 

redemptor), amb una alta càrrega de positivitat, que sol salvar al 

protagonista maleït, i, per un altre, la dona malvada, que enganya 

l'home perquè dugui a terme per ella (així no embruta les seves 

Cordero, pàg. 49, 2017) 

 

 

El fantaterror també tenia en el seu ADN certa crítica subversiva al règim de Franco. 

García i Cordero apunten el següent: 

-

se sota la dictadura del general Francisco Franco, podem trobar en 

pot entreveure subtexts culturals i, inclús, intuir-se certs traumes 

 

Finalment, un altre factor molt característic del que parlen Garcia i Cordero és que tot 

censura del règim franquista i per a facilitar la internacionalització dels productes: 
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pel·lícules no tinguessin res que pogués vincular-les geogràficament 

fronteres del país, els actors acostumaven a ser estrangers o amb 

pàg. 47, 2017) 

Aquest fet, junt amb què el règim franquista considerava el cinema de fantaterror com 

a subproducte cultural de poca importància, va permetre que la censura fos molt més 

 

Serena 

Pel que fa a la temàtica i contingut del nostre llargmetratge, guarda certes similituds 

amb els temes que tractava el fantaterror 

personatges, la nostra història es diferencia respecte al tractament canònic del gènere 

en el fet que la nostra proposta equilibra als dos personatges convertint-los 

respectivament tant en objecte de sexualització com a observador. També és cert 

que totes les temàtiques que Serena comparteix amb el fantaterror han estat 

interessants per a un públic jove. 

 

En Serena, a diferència de certes pel·lícules de fantaterror, el tema de l'amor serà una 

part 

en aquestes antigues produccions espanyoles. En el nostre llargmetratge, construïm 

it. 
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Bernat, un jove de disset anys, arriba en una masia abandonada al mig del camp. 

de la seva edat molt simpàtica i extravertida. 

intentarà apropar-se a aquesta. No obstant això, la Laia mai el considerarà com a tal, 

de fet, en els primers compassos de la trama, veurà al Bernat com una molèstia. No 

com un divertiment fins a arribar-lo a considerar un amic. 

Tanmateix, l'evolució del Bernat serà completament diferent. Aquest, en ser un jove 

molt cregut i inexpert en temes romàntics, idealitzarà ràpidament a la Laia i la veurà 

a convertir-se en millor persona. 

propa al tòpic literari de la Donna 

Angelicata, on el trobador veu la dama com un ésser de llum, totalment idealitzat i 

perfecte, que li resulta totalment inassolible. Per això, li predica amor etern com si fos 

el seu vassall. Així i tot, per no caure en certes dinàmiques sexistes, al mateix temps 

també es demostra a l'espectador que la Laia no és perfecta i molt menys una 

representació de la dama pròpia del Donna Angelicata: és una mica tosca, li costa fer 

amics i agafar confiança; el Bernat es trobarà amb una serena, una dona amb una 

naturalesa monstruosa i violenta. 

 

Sense cap mena de dubte és un dels grans temes de la literatura universal. Per al 

Shakespeare, intentant introduir els conflictes familiars per a justificar la impossibilitat 
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Tanmateix, és veritat que a diferència de la popular obra de teatre de Shakespeare, 

aquest amor que es retrata mai serà correspost per la Laia, que mai sentirà res més 

enllà que certa atracció sexual puntual pel físic del Bernat. 

No obstant això, la realitat que viurà el Bernat serà totalment diferent. Convençut de 

la viabilitat d'establir una relació romàntica amb la Laia, i sabent que els seus pares 

prohibida i se li plantejaran dubtes morals: Està bé trair el seu llegat familiar per un 

Aquests dubtes morals seran el motor de l'evolució del Bernat que a poc a poc anirà 

madurant. 

 

En Serena també trobem representats dos altres tòpics literaris sobre el tema de 

l'amor: odi et amor i la femme fatale. 

El primer es veurà en la relació que tindrà el Bernat amb la Laia. El Bernat descobrirà 

an descobreixi 

els obscurs secrets que amaga. Aquesta paradoxa entre amor i odi serà un tema 

prendrà decisions contradictòries condicionades per aquesta dualitat. 

Finalment, respecte a la femme fatale el nostre llargmetratge reinterpreta el concepte. 

En un inici la Laia es mostrarà com a un personatge místic i certament sensual. No 

quedarà clar què vol del Bernat, si li vol fer mal o si simplement té algun interès 

romàn

gran poder, ja se sentirà intimidat per aquesta i tendirà a mal pensar, interpretant-la 

com un ésser malvat. 

scobrirà que la Laia 

quan el Bernat finalment la traeixi, aquesta no tindrà pietat i acabarà assassinant-lo a 
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femme fatale, mai quedarà clar fins a 

quin punt la Laia realment és o no malvada. 

Creixement personal i conflicte personal 

A Serena també es tracta de forma molt detallada el tema del creixement personal, el 

com un jove va madurant a poc a poc per a acabar convertint-se en una persona 

adulta. Aquest és el cas del Bernat, un jove molt egocèntric i individualista, que en 

 

Aquest concepte de creixement personal, a la llarga portarà al Bernat a enfrontar-se 

als pares. El Bernat per a continuar evolucionant com a persona es veurà obligat a 

desobeir-los, no fer cas a les seves advertències, aprendre a volar pel seu compte i 

cometre els seus propis errors. Això es podrà observar sobretot en el moment en què 

es vegi obligat a trencar els valors familiars del seu llegat i prengui la decisió de seguir 

el seu propi camí mantenint-  

Per altra banda, també es tracta el tema de les obligacions familiars, en el sentit de 

com els pares sovint volen inculcar actituds, valors i idees de les quals no 

necessàriament els seus fills se senten representats i de les quals realment és difícil 

alliberar-se. Aquest fet es podrà veure sobretot en la mala relació constant que tindrà 

el Bernat amb la seva família derivada de les imposicions familiars. 

La ciutat contra el món rural 

És una lluita que es vol representar de forma molt reivindicativa i subversiva, un 

esperit heretat del fantaterror. El que es mostra és la dependència que ha adquirit el 

món rural cap al món modern o urbà, el qual indirectament es veu forçat a formar part 

de les seves dinàmiques globalitzadores i que mata a poc a poc les tradicions i la 

diversitat dels pobles rurals. Això es representa de forma molt més indirecta en petits 
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Airbnb per la poca rendibilitat dels seus camps, forçant-lo a acollir a la família del 

Bernat, que a la llarga serà la seva perdició. 

està conformat per gent més tradicional, que creu en éssers màgics i que és 

certament religiosa. En canvi, la família, que representa la ciutat, està conformada per 

gent moderna, científica i atea. En certa forma se segueix un subtext similar a Aigües 

Encantades (1907) de Joan Puig i Ferreter, amb la diferència de què Serena mostra 

certa nostàlgia al passat i situa a l'espectador a favor de la mentalitat del poble. 

La dona com  

Diferint completament amb el fantaterror 

situa a la 

ap de la família del Bernat, 

i dona sabia. A més a més, els tres personatges tenen personalitats totalment dispars: 

La Cristina és totalment autoritària, la Laia és molt a

resulta molt amigable i comprensiva. 

La mort 

És un tema que es fa molt present cap al final del llargmetratge. Es tracta de forma 

molt crua i directa, és totalment inesperada i en certa forma es tracta fins i tot de 

form omnia mors aequat recordant-

nos que tots, venim d'on venim, tenim assegurat el mateix destí, morir. Això 

que li ha vingut tot de forma indirecta. En certa forma és la manera de recordar que 

la realitat és dura i que vulguem o no tots estem exposats a la mort i ens pot arribar 

en el moment més inesperat i de la forma més sorprenent.  
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Referents audiovisuals 

narratiu ha estat el gènere sencer de fantaterror. Es poden extreure les 

característiques principals del gènere en què ens hem fixat per construir el projecte a 

partir de pel·lícules dels seus autors representants. Considerem que els màxims 

exponents del fantaterror 

Serrador i Jordi Grau. Els quatre autors han aportat aspectes propis al gènere, des 

de la creació per part de Paul Naschy, passant per la maduresa creativa i artística de 

et al. ta la seva obra, els films que més han influït sobre aquest 

projecte són Quién puede matar a un niño (1976), La marca del hombre lobo (1968), 

Vampyros Lesbos (1971), No profanar el sueño de los muertos (1974) i Pánico en el 

transiberiano (1972).  

¿Quién puede matar a un niño?: Realisme i violència injustificada 

Quién puede matar a un niño (1976) és un exemple de pel·lícula de fantaterror amb 

una ambientació fora de la cultura gòtica. Aquesta obra, dirigida per Narciso Ibáñez 

Serrador, està basada en el llibre El juego de los niños de Juan José Plans (Sapró, 

el 

fantaterror espanyol i que justament volia evitar els excessos gore de les últimes 

ill

Sota aquest pretext, desenvolupant una trama a plena llum del dia amb il·luminacions 

suaus i pocs efectes especials (Cordero, 2007), no només va aconseguir produir una 

pel·lícula certament terrorífica, sinó que també es va convertir un èxit absolut, una de 

les pel·lícules més vistes del cinema fantàstic espanyol (Sapró, 2018). No obstant 

ir un 

impacte tremend pel gènere terrorífic que, desgraciadament, no va ser seguit pels 

. Per això ens sembla de vital importància reivindicar la 
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-lo en un dels referents primordials del nostre 

llargmetratge per a perpetuar el seu llegat. 

¿Quién puede matar a un niño?, 

que demostra la viabilitat de produir fantaterror -lo 

acterístic, fet que també demostra de 

i en un ambient que ens resulta familiar (un poble marítim). Un concepte que hem 

aplicat en Serena, 

patern cap al Bernat. 

que en altres pelis 

sobrecarregada i barroca, és la que també busquem implementar en el llargmetratge, 

on intentarem generar un ambient realista inspirat en l'estètica dels pobles rurals. 

 

 

Si bé Narciso Ibáñez volia evitar realitzar una pel·lícula sagnant, això no impedeix que 

la pel·lícula sigui completament violenta i la genialitat del llargmetratge rau en la forma 

en què es presenta aquesta violència. En ¿Quién puede matar a un niño?, trobem 

moltes escenes violentes que tracten el tema de forma inclús banal, fet que és 

perceptible en el plantejament de la mateixa trama: dos adults queden atrapats en 
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una illa on els nens del poble han embogit i han començat a matar adults com si es 

situació de supervivència, adversitat o autodefensa que no els deixi més opció que 

assassinar. És violència per violència. Resulta interessant que aquesta violència 

gratuïta per part dels nens acaba posant contra les cordes a Tom (el protagonista de 

la història), que només veu com a opció acabar matant als mateixos nens. Una decisió 

que resulta especialment dura, ja que els nens són éssers que solem considerar dèbils 

i innocents. 

 

Nen del poble a ¿Quién puede matar a un niño? (Salvador et al., 1976) 

Aquesta sensació també la volem transportar al nostre llargmetratge, on els nostres 

éssers fantàstics, la Laia i el Ramiro, també perpetraran actes cruels contra animals 

supervivència. Els pares del protagonista, Carlos i Cristina, capturaran i assassinaran 

 

Finalment, també ens hem fixat en el fet que a ¿Quién puede matar a un niño?, els 

nens i nenes del poble a l'inici de la pel·lícula interactuen de forma natural amb els 

protagonistes i és a mesura que va avançant la pel·lícula quan descobrim les seves 

intencions ocultes. En el nostre llargmetratge també ho hem tingut en compte, fent 

que la Laia i el Ramiro hagin de conviure amb el Bernat, Cristina i Carlos: uns éssers 
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màgics perillosos a la mateixa casa que una família de caçadors. Això genera un 

ambient de tensió dins de la quotidianitat del seu dia a dia. 

 

Lewis Fiander com a Tom a ¿Quién puede matar a un niño? (Salvador et al., 1976) 

La marca del hombre lobo: El fantaterror més canònic 

Un dels exemples més canònics del que suposa l'estètica del fantaterror és La marca 

del hombre lobo (1968) dirigida per Enrique López Eguiluz. Justament aquesta va ser 

la primera obra del gènere (Aldana, 2018) i es va convertir en un referent 

la pel·lícula en 70 mm i en color (Cuéllar, 2015). Carlos Cuellar també afirma: 

èxit comercial tant en el mercat nacional com en l'internacional, va permetre que el 

gènere triomfés com a estratègia de producció en la indústria espanyola durant una 

dècada aproximadament (Cuellar, pàg. 82, 2015) 

Fet que demostra la importància que va tenir aquest film dins del panorama nacional. 

Al mateix temps reivindica la pel·lícula La marca del hombre lobo com una de les 

pedres angulars perquè el gènere del fantaterror s'arrelés dins del mercat espanyol. 

També cal tenir en compte que aquest film va ser molt rellevant per a impulsar la 
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La marca del hombre lobo (Molina, López, 1968) 

La marca del hombre lobo, conté una estètica audiovisual molt pura respecte al 

gènere, sobretot pel que fa als jocs de llums. El llargmetratge utilitza una il·luminació 

ambie

vibrant pel que fa a les persones i el seu vestuari i que es veu una mica més diluït en 

els objectes que componen l'escenografia. A Serena volem aplicar aquesta estètica, 

ja que dona molt de joc tan estètic com narrativament, i perquè és una constant dins 

del gènere: forma un punt clau dins de l'imaginari del fantaterror. 

 

Julián Ugarte com a Dr. Mikhelov a La marca del hombre lobo (Molina et al., 1968) 
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Finalment, de La marca del hombre lobo també extraiem la idea de la transformació 

física del monstre. Igual que el personatge de Waldemar Daninsky, en el nostre 

llargmetratge, la Laia també patirà certs canvis en el seu físic quan aparegui en 

pantalla com a serena i estigui de caça. 

Vampyros Lesbos: La hipersexualització dins del gènere 

A la banda contrària de l'espectre es troba Vampyros Lesbos (1971). Jess Franco era, 

segons les seves actrius i companys de professió, un enamorat del cinema amb 

habilitats limitades (Agudo et al., 2019). Carmen Carrión (Sola ante el terror, Camino 

Solitario) explica a Sesión Salvaje (2019) que Franco, tot i saber que estava fent 

pel·lícules dolentes, ho preferia a no fer-

consid

sèrie B i les pel·lícules de gènere, el cinema de Jess Franco i específicament 

Vampyros Lesbos és un exemple de sexual exploitation (Aldana, 2018), una de les 

claus del fantaterror.  

 

Soledad Miranda i Ewa Strömberg a Vampyros Lesbos (Heinz, Franco, 1971) 

El film, estrenat en una època en què el cine de destape començava a aparèixer a les 

pantalles espanyoles, mostra de forma explícita, constant i gratuïta nus femenins i 

tractament narratiu i estilístic, però intentant evitar les connotacions misògines que té 

el cine de destape de l'època.  
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No profanar el sueño de los muertos: Genialitat en els trucatges low-cost 

No profanar el sueño de los muertos (1974) és una pel·lícula dirigida per Jordi Grau, 

sorgida de la popularitat del gènere de zombis generada per Night of the living dead 

internacional va portar el títol The living dead at Manchester Morgue, en un intent de 

captar al mateix públic (Agudo et al., 2019). La pel·lícula va gaudir de certa popularitat 

extremadament eficient dels recursos de què disposa. Tot i tenir un pressupost molt 

limitat, Grau aconsegueix crear imatges i monstres sobrenaturals satisfactoris. Això 

és degut a la capacitat que té el director per amagar els efectes que grinyolen més 

mitjançant talls i angles de càmera. Els pocs efectes pràctics que ensenya són molt 

tueixin els aspectes sobrenaturals del film. És 

un exemple molt bo de maximitzar uns recursos molt limitats per obtenir uns resultats 

satisfactoris en un projecte prou ambiciós.  

 

Vito Salier a No profanar el sueño de los muertos (Pérez, 1974) 

Pánico en el Transiberiano: fantaterror convertit en superproducció 

Pánico en el Transiberiano (1972) és un exemple del potencial econòmic, narratiu i 

artístic del gènere. La pel·lícula dirigida per Eugenio Martín compta amb Christopher 

Lee (Dràcula, La guerra de les galàxies) i Peter Crushing (La guerra de les galàxies, La 
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maldición de Frankenstein) com a duo protagonista, dos actors de molt renom 

internacional.  

 

Pánico en el Transiberiano (Fisz, Rive, Martín, 1972) 

Amb un pressupost estimat de 300.000 dòlars (IMDb, 2022), és de les pel·lícules de 

fantaterror que més han transcendit les limitacions econòmiques del gènere i les 

barreres internacionals del mercat, considerada com fantaterror 

ra que les fórmules del fantaterror 

mainstream, 

poden donar resultats de molt alt nivell tant econòmic com artístic.  

Altres referents 

Més enllà de pel·lícules de fantaterror, també ens hem inspirat fortament en aspectes 

-les 

com a model per a qüestions més tècniques o específiques a la història que volíem 

explicar. Aquestes pel·lícules són The Shining (1980), de Stanley Kubrick, la 

filmografia de John Carpenter, més específicament The Thing (1982) i Prince of 

darkness (1987),  (2006), de Guillermo del Toro i Errementari (2017), de 

Paul Urkijo. 
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El cotxe dels Torrance enfila una carretera de muntanya a The Shining  

(Kubrick, 1980) 

The Shining, on el Jack, la Wendy i el Danny 

amí a 

pensada per ser gravada en pla general zenital, igual que a The Shining, de manera 

que es vegin les corbes de la carretera, fent una sensació de petitesa i feblesa dels 

 

 

Un dels efectes pràctics de The Thing (Stark, Carpenter, 1982) 

Pel que fa a la filmografia de Carpenter, la considerem, de la mateixa manera que 

Pánico en el Transiberiano, terror de sèrie B elevat. John Carpenter va dedicar gran 

part de la seva carrera a dirigir pel·lícules de terror de baix pressupost creant, al 

mateix temps, alguns dels films més icònics del gènere. De fet, amb Halloween (1978) 

va contribuir a la creació del gènere Slasher, Escape from New York (1981) i The Thing 

(1982) són considerades obres mestres de la sèrie B i Big Trouble in Little China (1986) 
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per a crear monstres horripilants i efectes sobrenaturals de tota mena. Aconseguint 

el model de Carpenter i construir pròtesis i solucions casolanes per a la gran majoria 

dels efectes de la pel·lícula, principalment les ales de les serenes.  

 

Efectes de maquillatge a The Prince of Darkness (Franco, Carpenter, 1987) 

El Laberinto del Fauno (2006)  és el principal referent narratiu, però també és una 

inspiració en l'àmbit estilístic perquè és una pel·lícula que comparteix diverses 

característiques amb el fantaterror, però produïda amb molts més recursos i molt més 

actual (Treintaycinco mm, 2020). La nostra pel·lícula comparteix molts temes amb El 

Laberinto del Fauno. La manera com Guillermo del Toro utilitza una història fantàstica, 

plena de monstres i criatures per a il·lustrar i alimentar un drama humà realista i 

el casament per conveniència de 

la mare amb el guàrdia civil, té molts paral·lelismes amb la nostra història. 
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et al., 2006)  

A Serena, lació del Bernat amb 

dulta són tots temes que 

 

 

El diable, construït a partir de maquillatge i efectes pràctics (Urkijo, 2017) 

Errementari. El herrero y el diablo (2017) és una pel·lícula basca de Paul Urkijo, prolífic 

a generós -i quasi inexplorat- 

llargmetra

una antologia de relats europeus sobre diables, burlats en el seu afany per caçar 
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Errementari, ens va captivar el seu ús, pràcticament 

ideològic pel que fa a la recuperació de mites propis, de llegendes i faules autòctones. 

, hem volgut reivindicar llegendes, 

monstres, criatures i espais de l'imaginari mitològic català, tant per la seva riquesa 

literària i potencial cinematogràfic com per la voluntat de revalorar el folklore català. 

A més a més, tornem a trobar una artesania magistral en la creació del diable 

mitjançant pròtesis i altres efectes pràctics, un pilar indiscutible del nostre projecte.   
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Bíblia Audiovisual 

Presentació 

Títol: Serena 

Tagline: Que la sang quedi en aigua 

Logline: Un càstig paternal porta al Bernat a una masia perduda al mig del bosc. Allà 

fantàstics i la Laia, una noia captivadora, però perillosa.  

Sinopsis: El Bernat és un desastre. Treu males notes i es fica en problemes 

constantment. No té gaire bona relació amb els seus pares, el Carlos i la Cristina, 

dues eminències científiques que només el veuen com una taca al bon nom de la 

-lo amb un mètode una mica 

-los en una de les seves 

expedicions en una petita masia allunyada de tota civilització i per fi complirà les 

pesades expectatives de la seva peculiar herència familiar. Resulta que la  carrera 

científica dels seus pares és tan sols una tapadora per amagar la seva verdadera 

vocació, la caça 

els reben els masovers, el Ramiro, un home de poble brusc i simple i la Laia, la seva 

la Laia són serenes, éssers màgics que el Carlos i la Cristina creien haver exterminat 

ja fa molt de temps.  
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Tractament narratiu 

Acte I 

Seqüència 0 

passeja frustrat amb el mòbil aixecat, intentant buscar cobertura. La seva dona 

 

Veiem una ombra corrents entre els arbres. Hi ha sorolls inquietants. En la foscor 

 

Mentre la parella discuteix, el seu gos (de raça petita) surt en silenci de la caravana.  

 

mira cap a dalt i es troba amb uns ulls brillants que el miren, és una serena.  

gos plora. El monstre li comença a menjar les potes de darrere, el gos agonitza. De 

seguida arriba a menjar-li els budells i el gos mor. La boca de la serena regalla sang i 

òrgans. Aleshores, de fons se senten les veus de la parella buscant el gos. La serena 

els sent. 

Seqüència 1 

El Bernat està a la porta principal del col·legi dels Jesuïtes de Sarrià, mirant preocupat 

un paper. Esbufega i es mou nerviós. Mentre ell està allà plantat, altres alumnes surten 

en massa del col·legi. Un parell de nois se li llencen a sobre. Són amics seus, Borja i 

Guille, que li pregunten per les notes. Tots tres presumeixen, en una competició per 

veure qui ha tret pitjors resultats i guanya el Bernat, qui comença a pegar-los de 

manera amistosa mentre marxen. 

Al metro està Bernat fent dominades en les ba

escolten música per un altaveu. El Bernat deixa anar la barra amb un esbufec. Els 

de la classe estaran a Titus i parlen sobre quina es volen lligar. El Guille farda sobre 
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 de decidir. No es vol enfrontar a la seva 

reacció.  

El Bernat i els seus amics estan dins de Titus, a la barra fent xarrups i brinden en 

 

El Bernat balla al mig de la pista de forma ridícula mentre mira de forma seductora a 

i un xic desconegut ballant junts. 

 

El Bernat està intentant lligar amb una noia que té arraconada, se li apropa molt 

recolzat a la paret, deixant-lo amb un pam de nas.  

missatges sense respondre que li ha enviat la seva mare.  

Seqüència 2 

El Bernat obre amb molta cura la porta de casa. Gira molt lentament les claus i en 

perfecte silenci tanca la porta. Al respirar alleugerit, vomita descontroladament. 

Els seus pares el tenen assegut a la taula del menjador, mirant-lo amb els braços 

plegats i decebuts. Al Bernat el cap li fa voltes i veu doble. La Cristina comença a 

cridar-lo, el Carlos assenteix contínuament. El Bernat no entén la majoria de coses 

que li diuen, però veu que estan molt enfadats. Només sent frases soltes sobre 

res del que li estan explicant, està lluitant per no adormir-se i tot sembla un somni.  

Es desperta de cop quan sa mare fa un cop sobre la taula. Han decidit que se 
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a la seva tradició familiar. El Bernat reacciona indignat. Anar-

li arruïna  

Veiem el cotxe de la família sortint de la ciutat mentre apareixen els títols de crèdit. 

la família, amb en Bernat al darrere, avorrit, mirant el mòbil, fent-se fotos i penjant 

stories queixant-se de la situació. 

Seqüència 3 

Al cotxe, mentre en Bernat està distret, sons pares xerren sobre què esperen trobar-

se en la seva expedició. Sembla que vagin a buscar bolets, però en lloc de rovellons 

i 

 

El cotxe arriba a un petit poble de muntanya amb unes poques cases velles. A la plaça 

hi ha un bar on sols hi ha dos ancians fent un cafè. La Crist

i observen amb curiositat el cotxe.  

El Bernat veu des del cotxe com els ancians li donen indicacions. El Carles aprofita 

tat per intentar animar al seu fill, però el Bernat no està 

receptiu. La Cristina puja al cotxe i tanca la porta una mica massa fort.  

El cotxe fa un bot i el Bernat es fa un cop al cap amb el vidre. Fart, comença a queixar-

-se en una casa lluny de tot, i altres queixes que talla 

la Cristina. A la distància es veu la masia. 

Piquen la porta de la masia i els obre el Ramiro, que remugant els pregunta si són els 

de Barcelona. Bernat no el saluda, i el mira amb menyspreu i indiferència . El Ramiro 

comença a parlar amb els pares del Bernat, i ell no té interès per escoltar-los. Passeja 

una mica sense rumb i a la distància veu una noia jove treballant la terra, se la queda 

mirant amb curiositat i torna amb els pares, que estan entrant a la masia.  
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El Ramiro els ensenya la casa. Resulta xocant pels nouvinguts, sobretot per Bernat, 

é tampoc 

comoditats que donava per assegurades.  

El Ramiro els ensenya la cuina, on hi ha un gat assegut a la taula de tallar; en poques 

paraules els diu que el sopar serà cada nit a les vuit. El Carlos i la Cristina es miren el 

gat fastiguejats. També veuen el lavabo, el Ramiro els avisa que no té aigua calenta i 

que en poden escalfar a la cuina. Una aranya es passeja per la banyera. Finalment, el 

Ramiro passa per davant de la porta oberta del safareig, sense aturar-se. El Carles 

Ramiro si no tenen rentadora. El Ramiro el mira com si fos una obvietat, explica que 

tafanejant pel seu compte

punt inquietant, està decorada amb quadres antics i hi ha un cap de cérvol dissecat 

al menjador. Algunes fustes fan soroll. Bernat ho observa tot amb una mica de por. 

i fa un bot. És el Ramiro, que 

dóna a un celler.  

Seqüència 4 

El Carles, la Cristina i el Bernat estan asseguts sols a taula. El Bernat està mirant al 

tà de 

festa amb el seu camell), mentre se li escapa algun somriure. La Laia entra per la 

porta, torna de treballar tota bruta de fang. El Bernat alça la mirada i veu a la Laia, 

la 

distància. La Laia li torna la salutació desinteressada i hi ha un moment de silenci tens 

fins que el Ramiro la crida des de la cuina perquè ajudi a parar taula i la Laia hi va 

alleugerida.  

Es troben tots asseguts a la taula, ja parada amb una olla de faves al mig. El Ramiro 
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Cristina. Un silenci incòmode inunda el menjador. El Carles remena les faves amb una 

forquilla i la Cristina està de braços plegats, mira el Ramiro. La Laia menja amb gana 

i el Ramiro se les empassa pràcticament a grapats mentre fa bons glops de vi. El 

Bernat en prova una amb desconfiança i cada cop fa cullerades més grans. El Bernat 

li fa mirades no correspostes a la Laia, i li ofereix aigua quan veu el seu got buit. La 

Laia respon sempre seca. El Ramiro mira al Carles i la Cristina rient i els diu que poden 

respon amb un sospir. Li demana a la Laia que porti la safata amb el segon. La Laia 

posa sobre la taula una safata amb una quantitat excessiva de carn. Botifarres, 

 

Amb les postres a la taula, el Ramiro ja ha begut massa vi, i fa estona que explica 

anècdotes sobre gent de la ciutat al camp. Be

mirant a la Laia de tant en tant per veure si també riu. Aquestes mirades incomoden 

massa a la Laia, que acaba desviant la conversa del seu pare, i els pregunta a la 

família què han vingut a fer. El Carles explica amb un somriure que són botànics i 

volen recol·lectar plantes autòctones per estudiar-les, i que també gaudeixen de la 

cacera, així que sortiran alguns dies a buscar porcs senglars.  

 i fa un 

discurs sobre com la gent de ciutat no respecta el camp i la vida rural. Gesticula de 

dó 

-lo de forma afectuosa li treu amb 

faixa. Li trau també la faixa, les sabates, i el tomba al llit. El Ramiro de seguida 

-lo, i li estreny la mà amb estima. Obre 

-la per la meitat. La sang de la rata 

cau a la boca del Ramiro, qui desperta de sobte, i es disculpa, ja no està sota els 
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Acte II 

Seqüència 5 

El Bern

a acompanyar-los en la seva primera expedició.  

s.  

El 

Bernat obeeix, es queda plantat darrere dels seus pares ajupits. El Bernat no sap què 

allà hi ha una planta quasi invisible que atordeix els sentits de les persones amb les 

que buscaven. La Cristina i el Carles, aleshores, comencen a parlar amb termes 

tècnics sobre la planta, estan fascinats i acaben girant-  

El Bern -los atenció. Sent 

un soroll, i en girar-se veu un conill amb mans humanes mirant-lo. Té les mans juntes 

i els dits es mouen amb rapidesa. El Bernat es treu del tot la mascareta i es queda 

bocabadat. En inspeccionar-lo de més a prop, les mans han desaparegut, el Bernat 

està mirant un conill normal i corrent. Es frega els ulls amb les mans, una mica atordit.  

La Cristina aixeca la mirada de la planta i veu al Bernat trontollant i acariciant les fulles 

respon amb una bufetada. El Carlos li frega el braç per calmar-la i li demana sec al 

 

Seqüència 6 

La Laia està al camp del costat de la masia amuntegant brossa. Es fa enrere, somriu 

amb les dents molt esmolades. Els ulls se li fan vermells i de sobte el munt de brossa 
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es cala foc. Aleshores, sent un soroll i torna al seu aspecte més humà. Pren una aixada 

i dissimula treballant.   

El Bernat arriba a la masia encara sota els efectes de la falguera. La Laia el veu fer 

tombs i se li escapa un somriure murri. En Bernat se li apropa i, en veure-li el somriure, 

brint uns 

com unes taronges i el mira amb desig, el repassa de dalt a baix i acaba mirant la 

seva erecció. De cop espavila quan veu que el Bernat està pegant- aixada 

haver destrossat el bancal. Els ulls de la Laia són vermells i se li veuen els ullals 

era. El 

enfadada. 

Seqüència 7  

diu cansada que baixarà al poble a 

-li un cop de mà amb la botiga. Pregunta si 

dels seus per la ressaca.   

La Laia està sortint al carrer quan de sobte escolta al Bernat cridar-la. La Laia es frena 

 i 

continua caminant cap al poble. El Bernat no es rendeix i la segueix.  

Arribant al poble el Bernat està a mitja frase sobre les discoteques de Barcelona i li 

pregunta a la Laia que fan al poble per divertir-se. La Laia li respon de forma 

sarcàstica, al 

al Bar i li diu mordaçment que intenti no emborratxar-se aquest cop.  
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Al Bar, derrotat a la barra, en Bernat demana a la cambrera, Ivet, una Coca-Cola Zero 

mentre esbufega. La Ivet li porta i li pregunta sobre la seva relació amb la Laia. El 

explica que la Laia ha tingut una vida difícil, i anima al Bernat a intentar entendre-la. 

Li fa pena que la La

-Cola. 

scala i 

recrimina a la Laia que no li hagués parlat del seu nou amic. Els anima als dos a anar 

a la Festa Major del poble i li diu al Bernat que a la Laia li fa molta il·lusió anar-hi.  

Seqüència 8 

Són les dotze de la nit. El Bernat està fent un bony entre els llençols amb el coixí, per 

fer veure que encara està dormint. Tanca la porta 

intentant no fer soroll. Travessa el passadís fins a la porta del menjador de puntetes 

 a una cadira, contra el caliu la 

xemeneia. El Bernat s'adona que és el Ramiro i es queda mirant-lo quiet. Té un 

aspecte intimidador, sobretot per les ombres que la llum li dibuixa al rostre. El Ramiro 

ixeca rient per sota el nas. Se li 

recula lentament. El Ramiro li agafa la mà i li deixa el que tenia en el puny tancat. És 

 

Bernat

està castigat. El Bernat li explica la seva escapada i la Laia riu burleta. De fons 
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n a l'Encarna i la Ivet comentar com de bonica que es veu la parelleta. La 

estiuegen al poble.  

 al 

Parlen sobre lo bé que està no haver de preocupar-se de com vas vestit per anar de 

festa. Una de les noies assenyala la roba de la Laia com a exemple i diu que enveja 

Intenta somriure i una mica sarcàstica diu que deu ser una merda viure a la ciutat. La 

a gràcia, 

intenta animar- Laia no 

està convençuda així que el Bernat es posa a ballar. Està sonant El vals del obrero, 

però el Bernat, que no està acostumat a aquesta música, intenta ballar com sempre 

ho ha fet, de forma seductora. Tot i no seduir a la Laia, sí que li fa molta gràcia. El 

 

omença 

una frase queixant-se de sa mare, però es queda a meitat mirant-la, i li pregunta per 

la mare de la Laia. Ella es queda sorpresa, però passats uns segons, una mica tallada, 

li explica que la mare va desaparèixer quan ella tenia només dotze anys. En Bernat 

es queda sorprès i intenta que la Laia li conti més, però ella es tanca. Ella canvia de 

e qui 

ressaques. Comencen a xerrar distesament sobre totes les coses que els molesten 

dels seus pares i contra tot pronòstic, troben similituds entre ells. Ja comença a 
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rialles. El Bernat es deixa caure al llit, esgotat. 

Seqüència 9 

acompanyar-los en la sev

reconeixen el so i comencen a seguir-lo. Es van apropant als sorolls, fins que, de cop, 

buscar.  

El Bernat aprofita per allunyar-

sadament observa el seu entorn impressionat per la 

quietud del bosc. Un cop acaba, sent un ocell alçar el vol entre les fulles, que vola en 

El Bernat impressionat per la 

territori li ensenya les seves dents afilades mentre deixa anar un crit amenaçador. El 

Bernat cau de cul a terra i els 

xarxa. 

Els pares celebren la captura, mentre en Bernat encara està processant que el que li 

llet per dissecar-

éssers fantàstics que es trobin per analitzar-los i eliminar-los si resulten perillosos. 

Finalment, la Cristina treu el maletí i li dona instruccions amb precisió científica per 

capturar i preservar en perfectes condicions una mostra de fauna fantàstica. Li indica 

que li trenqui 

-
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mans, el torna a posar a una nevera criogènica. Per fora sembla una nevera portàtil 

-la. El 

deixa a

 

Seqüència 10 

als exposats de manera 

meticulosa. El Carlos i la Cristina tenen una mirada obsessiva. Truquen a la porta. És 

el Ramiro, que els crida per sopar. Cristina respon amb tranquil·litat que ara hi aniran. 

El Ramiro veu la nevera i els pregunta que han trobat a 

acostar-hi, però el Carlos la tanca de cop i amb un somriure forçat, explica que no ha 

sigut un dia gaire fructífer. El Ramiro estranyat, els repeteix que soparan aviat, tanca 

la porta i reflexiona. Comença a sospitar alguna cosa.  

A la cuina, la Laia està rentant els plats. El Ramiro se li acosta i li treu el tema del 

Bernat. Estan passant cada cop més temps amb ell. Li recorda que el Bernat no sap 

que és una serena i que no oblidi les seves responsabilitats. La Laia, dolguda, es gira 

 trist. Mira la 

pica plena de plats bruts i surt de la cuina. 

Bernat dubta què fer, però decideix aixecar-se per buscar-la. Els seus pares es miren 

qüestiona la seva ajuda. Diu que ell no 

en sabrà d ajudar-la, perquè és un noi infantil, superficial i egocèntric. Li recrimina 

que els seus problemes no el fan especial, que ella pateix el doble que ell. Això fereix 

al Bernat, que marxa sense dir res.  
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Seqüència 11 

El Bernat i el Ramiro estan a la furgoneta de camí cap al poble. El Ramiro li pregunta 

al Bernat incòmode i brusc sobre la seva relació amb la Laia. El Bernat respon poca 

cosa, li diu que es porten bé. El Ramiro remuga i continuen el viatge en un silenci 

incòmode.  

Al poble, en Bernat surt de la furgoneta, però el Ramiro es queda a dintre. A la plaça 

hi ha uns vells mirant-los. En Bernat passa per davant i els sent comentar entre ells 

 

res productes per a les 

la Laia. El Bernat sospira. Li explica que no entén què ha canviat, que pensava que 

 

tza. Coneix a la Laia des de fa molt temps i li assegura que, pel 

que sap, ella ja el considera un amic. Està sota molta pressió des de petita i no és la 

primera vegada que perd els papers. Li recomana deixar-li espai i donar-

de què es disculpi. Té la certesa de què ho acabarà fent perquè, a ella, ell li importa. 

Seqüència 12  

La furgoneta arriba a la masia i Bernat corre emocionat cap a la casa. Està davant la 

-hi i parlar amb ella. Allarga el 

braç fins al pom i obre la porta de bat a bat. La Laia no porta samarreta ni sostens i 

té les ales desplegades. De seguida fa tot el possible per cobrir-se les ales amb les 

mans, mentre tartamudeja sorpresa. El Bernat mira embadalit els pits descoberts de 

uns segons en un silenci incòmode.  

-

-li 
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està molt preocupat per perdre la seva amistat, està a punt de plorar. La Laia es 

i fa que recolzi el seu cap en la seva espatlla. És un moment tendre i íntim. El Bernat 

demana permís per fer-li una pregunta, la Laia li dona. Pregunta si és un àngel, la Laia 

riu.  

Apareixen els seus pares, que el fan acompanyar-los a la seua habitació. Allà, li 

en

estan emocionats per això, fins que recorda que és igual que les plomes de la Laia. 

Carlos i Cristina, parlant molt fluix, li diuen que és una ploma de serena, uns éssers 

sense escrúpols, poderosos i venjatius que creien haver exterminat. Amb la seva 

tres tenen la missió de capturar aquell animal. 

Seqüència 13 

De nit, el Bernat dorm alterat a la seva habitació. Somia amb un ocell gegant passejant 

de la seva finestra, picant-

guit es deixa caure volant de manera maldestra, com una 

gallina. 

El Bernat està al bosc, neguitós i amb mica de fred, mira al seu voltant. La Laia li 

provoca un crit quan salta per darrere i el convida a seguir-la. El bosc resulta tenebrós, 

amb la llanterna en Bernat no veu gran cosa. Al llarg de la nit la Laia li ensenya els 

secrets del seu món: fardatxos voladors que congelen fulles, serps peludes que 

respon

cova, el Bernat està tremolant de fred i la Laia encén un foc amb la mirada. El Bernat 
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se sorprèn molt, però finalment apropa les mans per escalfar-se, i es queda mirant-la 

als ulls embadalit. 

la segueix amb calma. El cérvol veu a la Laia arribar i comença a córrer però la Laia 

i veu com ella el devora 

amb ganes. En acabat, la Laia se li arrima amb la boca ensagnada i li fa un petó a la 

-

darrere seu perseguint-  als arbres. Els dos riuen. 

Es fa de dia i els pares desperten al Bernat, qui està molt cansat. El Ramiro els veu 

e les urpes de la Laia i amaga 

-se al cérvol 

mort i intenta convèncer a sons pares que ha sentit alguna cosa per desviar-los, però 

només poden ser de serena i en inspeccionar-lo de més a prop, hi troben cabells 

humans. El Carlos i la Cristina es miren emocionats. El Bernat fa cara de preocupat 

darrere seu.  

Seqüència 14 

a Cristina. Té davant la nevera que no li havien 

deixat mirar. Està observant-la i palpant-ne tots els racons fins que descobreix un 

mecanisme amagat i la nevera s'obre, deixant anar fum i un soroll de descompressió. 

Allà descobreix tots els animals i plantes que els pares del Bernat havien recollit. 

 

La Laia està a la seva habitació llegint un llibre. El Ramiro obre la porta de cop i li diu 

que han de marxar. Està tens i molt preocupat. Li explica que ja la va advertir sobre 

deixant al Ramiro amb la paraula a la boca. No té temps per anar darrere seu quan 

sent com arriben els Montés a la masia. 
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Els intercepta a la cuina. El Carlos i la Cristina estan armats amb fusells. Hi ha un 

silenci tens i mirades de menyspreu. Comença una conversa on cada bàndol intenta 

 El Ramiro els comenta irònic que no sabia 

que calien fusells per collir floretes. La Cristina li pregunta amb malícia on és la seva 

dona. El Ramiro intenta no perdre el control, però els ulls se li comencen a encendre. 

ls ha perdut res i els exigeix marxar directament 

ensenya les dents. La Cristina comenta que els seus ulls malva faran joc amb els de 

la seva filla penjats a la paret. El Ramiro completa la transformació en serena i es tira 

 

Seqüència 15 

El Bernat està fent voltes per la masia buscant a la Laia, mentre crida desesperat el 

seu nom. Mira a la seva habitació, però no hi és. Comença a obrir les portes del 

passadís fins que troba la porta de la bodega entreoberta, respira profundament i 

entra.  

Al final de la bodega es topa amb un barril lleugerament mogut. Darrere hi ha un forat 

a la paret. En passar-hi arriba a u

un expositor amb els caps 

aristòcrata francès, un cavaller templer, un viking, dos homes actuals, dos pots buits 

i un guàrdia civil franquista). El Bernat està en xoc.  

 i la veu ajaguda a terra mirant 

immediatament es gira i comença a caminar de pressa cap a la sortida del celler. La 

Laia continua intentant aturar-lo i donant explicacions. El Bernat li diu atemorit que és 

una assassina, igual que el seu pare. La Laia respon desesperada que només maten 

mateixa posició que el Bernat ha utilitzat en lligar amb la noia en la primera seqüència). 

La Laia li explica que tots els caps exposats eren caçadors de serenes, entre ells els 



47 
 

assassins de la seva mare. El Bernat no vol sentir-ho, espantat li recrimina que ella és 

s pares. De cop se sent un tret. Els dos es 

miren sorpresos i surten disparats cap on han sentit el soroll.  

Arriben a la cuina, on es troben el Ramiro transformat, estirat a terra amb el cap 

completament ensangonat. És mort. La Laia de seguida arrenca a córrer cap al bosc. 

El Bernat es queda amb els seus pares a la cuina, en xoc. La Cristina de seguida surt 

darrere seu, però veu que el Carlos està parat, mirant fixament al Bernat. El crida 

ropa al Bernat. Sap que 

onciliadora i el fa 

El Bernat diu que no els ho explicarà, mirant a la Cristina de forma desafiant. La 

p del seu fill. La 

Cristina torna a preguntar. El Bernat, amb llàgrimes corrent per la cara i sanglotant, 

decidit el que passarà. El Bernat es resigna. Explica que la Laia li va ensenyar una 

cova al mig del bosc, i els dona indicacions per accedir-hi, perquè segurament la 

serena haurà anat allà. La Cristina dona un cop al cap al Bernat amb la culata de 

Cristina el fa callar.  

Acte III 

Seqüència 16 

El Bernat es desperta a una habitació desconeguda. Intenta obrir la porta, però està 

 

El Carlos i la Cristina ja han arribat a la cova. Miren a dins, però la Laia no hi és. 

Darrere seu senten un cruixit de branques, es giren i veuen a la Laia que marxa 

corrents. Comencen una persecució.  

El Bernat empeny fort la porta, intentant obrir-la.  
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La Laia arriba fins a un penya-segat. La Cristina comenta que per fi acabaran la feina. 

La Laia serà l'última serena. La Laia es gira, diu que ja té dos pots preparats pels seus 

caps, li ensenya les urpes i ullals a la Cristina i al Carlos. Ells aixequen les escopetes. 

  

penjant. Cristina cau de genolls a terra i Carlos crida el seu nom. La Laia agafa la 

tirada li arrenca la columna. El Carlos deixa anar 

bocins. 

El Bernat per fi arriba a la clariana. La Laia està ajaguda al costat dels cossos dels 

mà. El Bernat està tartamudejant. Repeteix moltes vegades que ell no volia trair-la. 

Ella acaricia el coll del Bernat, qui està paralitzat, i se li apropa a poc a poc. Estan uns 

segons mirant- Bernat 

amb els seus braços. El comença a besar suaument. Primer, el Bernat no reacciona, 

estirada la Laia li arrenca la llengua amb la boca. El Bernat cau a terra convertit en 

cançó.  
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Tractament estètic 

Pel tractament estètic ens hem inspirat en pel·lícules referents del fantaterror dels 

anys seixanta i setanta , i en altres films succ

que fa als efectes pràctics i el color. Ho combinarem amb una estètica més suau i 

clara en les escenes quotidianes. Aquest contrast aconseguirà que els dos tipus 

tat intensifica la diferència. A 

més a més, un tractament estètic molt lluminós, blanc i aparentment tranquil genera 

 

Fotografia  

Color 

El tractament del color canviarà al llarg de la pel·lícula. En les escenes que tenen lloc 

a la ciutat, serà una mica apagat, poc saturat. La roba dels personatges, els escenaris 

on es trobaran i la decoració de les localitzacions, sobretot la casa del Bernat, 

tendiran cap a tons grisos i freds. 

Durant el viatge cap a la masia aquests grisos se substitueixen a poc a poc per verds 

vius, que prendran molt de protagonisme en les escenes als boscos. Un cop han 

arribat al món rural els colors seran més intensos i contrastats. A la natura es 

marcaran molt els verds i els blaus. 

Les edificacions del camp (el poble i la masia) seran de colors terra per fora i per 

 

La saturació arribarà al seu punt màxim en els moments de més màgia per reforçar la 

Utopia 

(2014), on les escenes són força saturades i això genera intranquil·litat. Això, combinat 

amb la violència explícita, li dona un caràcter particular. 
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Utopia (Featherstone, Kelly, 2014) 

Il·luminació 

En la ciutat es buscarà una il·luminació suau i freda, així que el rodatge serà un dia 

ennuvolat. A les escenes nocturnes la llum serà artificial i arribarà al punt màxim de 

fredor al metro. A la discoteca es jugarà amb les llums de colors i intermitents per 

crear una estètica atractiva. La casa dels pares tindrà una temperatura de color freda 

i una llum molt suau. 

Tot canviarà en arribar al poble. La llum natural serà intensa, blanca, amb molt de 

protagonisme als exteriors. En escenes com el camí cap a la masia després de la 

es busca una llum estiuenca, que recordi a xafogor, com a Call me by your name.  
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Fotograma 1 de Call me by Your Name (Guadagnino, 2017) 

diferent: Midsommar (2017). Aquí ocorre el mateix que amb Utopia, és un joc de 

contrastos. La il·luminació 

uncanny valley

sembla pertorbador, sinó tot el contrari. Tanmateix, alguna cosa no ens acaba 

que tot sigui tan perfecte. 

 

Fotograma de Midsommar (Andersson, Aster, 2019) 
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Per altra banda, el bosc serà frondós i no hi haurà aquesta llum aclaparadora, sinó un 

casa i del poble. 

llum càlida i tènue que donarà lloc a molta penombra, sobretot en les habitacions 

llum per poder amagar les costures.  

A la nit de la revetlla, la plaça estarà decorada amb llums de colors. Estarà il·luminada 

la zona on estan els personatges, però la resta restarà en penombra, simbolitzant això 

la celebració dels misteris. A les escenes nocturnes, com la tornada a casa després 

camí. Aquests duran llanternes, amb les que es jugarà a crear misteri.  

tensió, com 

enlluernaments o contrallums força marcats que donaran lloc a confusions o que 

r 

Aquests són recursos comuns a les pel·lícules de fantaterror. 

 

Errementari (Urkijo, 2017) 
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Càmera 

realitzats amb dron 

diferents escenaris tindran força protagonisme, seran gairebé un personatge més. 

els seus exteriors, el bosc o el poble amb els personatges interactuant-hi. Això ocorre 

també en Call me by your name, on destaca el caràcter del poble i de la casa. 

 

Fotograma 2 de Call me by your name (Guadagnino, 2017) 

Els plans més tancats seran força importants. Ajudaran a generar tensió, seran els 

més immersius i els que millor mostraran les emocions dels personatges. A més a 

més, ajudaran a deixar fora de quadre les evidències dels efectes especials. Per a tot 

açò també es farà ús dels plans picats i contrapicats exagerats.  

força típic en les pel·lícules de terror, però amb el que es pot experimentar molt encara 

perquè donen molt de joc. També es combinaran amb els picats i contrapicats, que 

inquietud. 
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-Smith, Muschietti, 2017) 

tabilització massa estricta. Encara 

-les, es volen mantenir les inestabilitats naturals 

que sorgeixen amb el moviment. El resultat és més immersiu i més orgànic. Un 

cessiva estabilització de la 

La Casa 

del Caracol (2021). És un film amb diverses semblances a Serena, on hi ha escenes 

que ens serveixen com a referents, però en el cas de les persecucions nocturnes al 

punt de vista subjectiu que vagi acord a un perseguiment difícil i atabalat, per generar 

incertesa, per donar a entendre que el perseguit se salva pels pèls.   

Muntatge 

Bernat. Un ritme pausat també servirà per sostenir la tensió que hi ha entre ell i Laia. 

evidenciarà la incomoditat que hi ha entre els dos personatges per una atracció sexual 

no resolta.  

El ritme pujarà notablement en les escenes on hi ha més acció i violència, sobretot al 

moment del clímax. També hi haurà un ritme accelerat en les seqüències de 

muntatge, com és el cas de les escenes de festa o la nit màgica que comparteixen el 



55 
 

Bernat i la Laia. Serà útil per explicar en pocs minuts una diversitat de fets que ocorren 

en un període llarg de temps.  

del Bernat, on es pot jugar intercalant o superposant plans per fer un efecte oníric i 

després saltar a la realitat, quan es desperta i veu que només era la Laia a la seva 

finestra. 

To 

El to de la pel·lícula ve influenciat pels seus referents. En exagerar certs temes 

fantaterror no busca aquest ridícul, hi és fruit de 

la naturalesa del gènere. En el cas de les pel·lícules de sèrie B, aquest absurd sí que 

es busca. Nosaltres també el buscarem. Tot i això, qüestions més serioses es 

tractaran amb una mica més de dramatisme, sense victimitzar massa a ningú ni 

donar-li excessiu protagonisme a aquell tema. Els personatges tenen una profunditat 

ent atemorits en certs moments de la pel·lícula, encara 

riure.  

Dins de la ridiculització dels personatges, aquests es veuran sexualitzats en algunes 

escenes. Tot i que són personatges amb un món interior, inquietuds i desitjos 

profunds, a vegades es mouran per impulsos molt bàsics. També això és part de 

fantaterror 

dones les úniques en ser sexualitzades i els homes els qui acostumen a ser els 

observadors. Vampyros Lesbos 

volem trencar aquesta dinàmica equiparant a la Laia i al Bernat en aquest aspecte, al 

llarg de la peli els dos seran objecte i observador. 

Música 

La banda sonora de la pel·lícula es constitueix en dos elements: una banda sonora 

original composta a mida i algunes cançons ja publicades. 
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Banda sonora original  

r

relació no podria ser tan estreta si només utilitzéssim música preexistent. 

Generalment, treballaríem amb el/la compositor/a per obtenir una música de fons que 

ens ajudi a mantenir i desfer la tensió, accentuar les persecucions, generar malestar 

que Javier Navarrete va assolir per a El Laberinto del Fauno.  

Cal destacar també els usos del silenci i dels sorolls: calmes intranquil·les, un 

personatge nerviós en un bosc tranquil, ocells, branques que es trenquen, petits 

 

proximitat entre els personatges. En tots dos casos, el silenci musical i ambiental 

donaria pas a la respiració del protagonista, transmetent-

 

Soundtrack 

Puntualment, ens interessa emprar música preexistent, que generalment caldrà 

llicenciar per al muntatge final.  

El grup australià King Gizzard & the Lizard Wizard va fer públic el 2017 

Polygondwanaland, un àlbum de rock psicodèlic/progressiu amb temes com 

Crumbling Castle o The Fourth Colour que veiem molt adequats per a escenes amb 

àlbum és que els seus autors van decidir alliberar-lo perquè qualsevol el pogués 

utilitzar inclús amb fins comercials, per tant, no tindria impacte en el pressupost. 

Lia Sampai és una cantautora tortosina que té cançons com o La Nit del Foc 

que ens agraden per a escenes més dolces. Sobretot, la primera, també per la seva 

lat: 
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A mi em van dir un bon dia 

que la màgia no existia 

que els reis eren els pares 

(Ibáñez, 2019) 

Escenes com la de la discoteca o la de la nit de revetlla requereixen música comercial 

típiques de festes populars com són La Revolución Sexual de La Casa Azul, Marta, 

Sebas, Guille y los demás Princesas, de Pereza, Zapatillas de El Canto del 

 

Per als crèdits finals, enllaçats amb la cançó que taral·leja la Laia tot just arrancar-li la 

llengua al Bernat, hem pensat en Free at last de Pup. El pop punk encaixa a la 

 

Efectes especials 

En una pel·lícula amb elements fantàstics i que vol ser un homenatge al fantaterror i 

la sèrie B, és evident que els efectes especials hi seran primordials. Per començar, 

seves ales, però també amb els seus poders. 

Hi ha dos motius pels quals volem basar el gruix dels efectes especials en els efectes 

pràctics com són les pròtesis, el maquillatge o els trucatges: el fet d'homenatjar els 

tant això, no podem negar-nos en rotund als efectes digitals, 

però sí limitar-los al mínim més estrictament necessari. 

Definint alguns dels efectes principals, les ales de les serenes tindran un aspecte 

Aquestes plomes seran amples i 

brillants, gairebé fent la sensació que són fulles. Les serenes també tindran algunes 
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 titelles fets a mida 

versemblants.   

Un altre aspecte que requereix la nostra atenció són les mutilacions i el gore en 

general. Novament, volem recórrer als recursos ja clàssics de la sèrie B (pròtesis, 

que potser ens podrien donar els efectes digitals.  
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Personatges i càsting 

Personatges Protagonistes 

Bernat Montés 

El Bernat és un noi de disset anys, guapo, alt i prim, però 

en forma. Està fent el batxillerat científic als Jesuïtes de 

immadur i no està gens centrat en els estudis, però intenta 

construir una imatge de fortalesa i masculinitat per 

fer-se veure com el més valent i graciós. Les poques 

inseguretats que no en la confiança i el respecte. Aquests 

amics solen fer-li befa dels seus intents frustrats per lligar 

amb les noies de la classe; no fa més que intentar aplicar 

tècniques de seducció molt qüestionables que troba en 

vídeos per internet. La seva falsa seguretat es desmunta fàcilment, perquè arrossega 

moltes inseguretats, sobretot pel que fa als seus pares, que semblen constantment 

decebuts per ell. 

emprendre una carrera en la ciència, encara que ni li agrada ni hi té cap traça. Per 

això té un professor particular, amb qui passa infinites tardes repassant. Amb tot això, 

ell no té ni idea sobre a què es vol dedicar, només sap que el que li manen els seus 

pares no ho suporta. 

estona amb els seus pares ni haver-

contracor perq

que comenci a conèixer-se millor a ell mateix, a tenir ganes de mostrar-se tal com és, 

i a acceptar les seves vulnerabilitats, encara que li costa molt i és bastant sapastre, 

Álvaro Requena 
Font: yolandafuster.com 
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en aqu -se de sons pares, però des 

 

-

se i posar- isa i texans o amb 

una samarreta i unes bermudes; això sí, tota la seva roba sempre és de marca. 

encarnar el personatge del Bernat, sobretot pel que fa al seu aspecte físic que quadra 

adequadament amb la idea del personatge.  

Álvaro Requena és un jove actor català amb poca experiència i molt polifacètic, 

actor per a anuncis i va participar en diversos curtmetratges de diferents gèneres 

(demostrant que té capacitats per a actuar en diversos registres) majoritàriament 

personatges principals de la sèrie Los Espabilados (2021), creada per Albert Espinosa 

i emesa a Movistar Plus. Una sèrie que va clarament dirigida a un públic adolescent. 

mateix any) ha finalitzat la seva part del rodatge en una TV movie de Joan Miró de 

TV3. 

Tenint en compte aquests fets, es considera que Álvaro Requena seria un molt bon 

fitxatge per Serena 

capacitat per ser polifacètic, haver participat en produccions de caràcter professional, 

la relació amb TV3 (un dels nostres principals socis pel finançament del projecte) i la 

incipient base de fans que està construint a les seves xarxes socials. 
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Laia Raventós  

complexió mitjana, molt guapa i amb el cabell entre ros i 

pèl-roig. És una serena, com la seva difunta mare i el seu 

pare. Han de mantenir-ho en secret, per això, quan està en 

públic, amaga les seves ales amb una faixa i vestint 

samarretes amples.  

És una noia brusca i seca amb desconeguts, però jovial i 

extravertida un cop agafa confiança. És molt treballadora, 

es dedica a ajudar al seu pare amb el camp i la casa. A 

més, sempre que pot, dona un cop de mà a la gent del 

-se de la 

càrrega física i emocional que suposa viure amb el seu pare i l'absència de la seva 

mare. La càrrega emocional de la mort de la mare que ella i Ramiro arrosseguen és la 

és un home deprimit.  

a seva edat i a vegades se sent una 

relacionar-se amb els joves que venen de vacances, encara que no hi acaba de 

connectar. També li agrada passejar pel bosc i xerrar amb la gent del poble, a més 

rock i power metal que 

-

més tranquil·la i en la intimitat, li agrada escoltar música 

poc coneguts. Vesteix senzilla, amb roba còmoda de treball: unes botes, samarreta 

-la bruta de terra i suor de treballar 

al tros. 

Tot i que li agrada molt la vida al camp, també considera que el seu pare la 

creu que no pot gaudir de la joventut. Quan arriba el Bernat, el veu com a una manera 

Laia Manzanares 
Font: mubi.com 
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de desfer-se de certes obligacions i passar- mb un noi de la seva edat. En 

certa manera, enveja la despreocupació del Bernat. Li fa gràcia, el veu com una 

novetat i es diverteix ensenyant-li coses de la seva vida que a ella li resulten òbvies, 

er millor persona, encara 

que li suposa més un passatemps que no una connexió emocional. Per ella, mai serà 

més que una trobada efímera. 

Quant al càsting, Laia Manzanares seria l'escollida per a interpretar el personatge de 

-se físicament, compta amb una trajectòria força 

interessant. Es creu que seria la millor opció gràcies a la seva fama entre el públic 

personatges que ha encarnat en els seus últims treballs, que demostren la seva 

capacitat per interpretar papers de dones fortes, atractives i amb caràcter, que és 

justament el que ha de transmetre el personatge de la Laia.  

Laia Manzanares ha treballat de primera mà amb TV3 en produccions com Cites 

(2015)  (el seu debut a la televisió) i Merlí (2015) 

el cas de El dia de mañana (2018), Proyecto tiempo (2018), Hache (2019), etc. 

Aquestes són obres dirigides per cineastes espanyols com Isabel Coixet, amb 

projecció nacional i internacional. Recentment, ha participat en la pel·lícula Alegria 

(2021), estrenada en la secció oficial del Festival de Sevilla i debut de la directora 

Violeta S

està establerta a la indústria, com és el cas de Serena.  

Compta amb diferents projectes en els quals ha participat i encara no han sortit a la 

llum, com La noche mas larga o La desconocida. Per altra banda, també és important 

a joves. 

Laia Manzanares seria el fitxatge estrella de Serena. És la peça clau del projecte per 

acabar de fer patent que Serena és una pel·lícula local, catalana, feta per joves i per 
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a joves. A més a més, és una actriu ja establerta en el panorama nacional amb una 

base de fans molt rellevant que aportaria una empenta definitiva a la producció. 

Personatges principals 

Cristina Vila 

-cinc anys, 

és alta i porta el cabell tenyit de ros. És una dona molt  

màgics. 

internacional i treballa de coordinant el Grup de Recerca 

eva 

lliure cuida amb delicadesa una col·lecció de plantes estranyes que estudia 

contínuament. De fet, sempre ha sigut més delicada amb les plantes que no amb el 

seu fill.  

El seu llegat familiar es

pares li posaven una pressió immensa per destacar que es va acabar interioritzant i 

encara perdura. Ara comença a transmetre-la a en Bernat. 

de necessitar controlar-ho tot, li costa confiar que els altres puguin fer les coses prou 

 mateixa com 

sent superior. 

Lorena Franco 
Font: yolandafuster.com 
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Es preocupa molt per la imatge de la seva família i sempre es mostra tranquil·la, 

encara que per dins se senti trista o rabiosa, ella negarà qualsevol emoció. 

Evidentment, això no és sostenible i, a vegades acaba esclatant. També per la imatge 

de la família és molt exigent amb el Bernat, ell difícilment compleix les seves 

relació, 

seu marit, la relació és bona; porten gairebé vint anys casats i mai han tingut cap 

-se com una parella que tot 

just comença a festejar. 

Vesteix elegant i sòbria, sovint la trobarem amb bruses de colors neutres, terra, 

pantalons a joc i sabates o sandàlies planes. Li agrada llevar-

que pot fer més feina i aprofitar millor el dia, fins i tot els caps de setmana i quan té 

vacances. 

donar vida al personatge de la Cristina, sobretot tenint en compte la seva fisonomia 

ge i transmet certa autoritat. 

participat en diversos curts i llargmetratges que han arribat a tenir prestigi 

internacional, com Beloved Stranger (2018), que va aconseguir el premi a millor drama 

reconeixement en altres festivals de Los Angeles. L'última producció on ha participat 

és Paharganj (2019), del director Rakesh Ranjan Kumar, un llargmetratge que ha estat 

tot un èxit a Prime Video Índia. 

Quant al mercat nacional, Lorena Franco ha participat com a presentadora, tertuliana 

i entrevistadora en diferents programes de la televisió espanyola, entre ells Telecinco 

¿Digame? (2007) l li va arribar mitjançant la col·laboració en 

dues de les telenovel·les més importants del moment: Gavilanes (2010) i El secreto de 

Puente Viejo (2011). 
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Si bé és veritat que Lorena Franco no destaca per tenir un currículum molt arrelat al 

producte nacional català, sí que és una cara molt reconeixible dins del panorama 

estatal, i això diversificarà el públic potencial de Serena. L'actriu compta sense cap 

mena de dubte amb les capacitats per a poder realitzar adequadament el paper, i 

veient el tipus de produccions en les quals ha estat participant últimament ens porta 

a pensar que podria estar interessada en les característiques del nostre projecte. 

Carlos Montés 

En Carlos és el pare del Bernat, té quaranta-vuit anys i 

cabells blancs i és baixet i poc corpulent. És enginyer 

biomèdic i treballa a un laboratori gestionant patents.  

Sovint parla de la importància de la família i està disposat a 

tot per a defensar-la, però més com a un concepte que no 

a les persones individuals que formen part de la seva família. 

En aquest sentit, tot i que és tendre i pacient amb el seu fill, 

-lo de veritat, no sap quines 

ill, la Cristina assevera i el Carlos assenteix, sense 

mostrar mai la iniciativa; pren un paper de mediador, tot i estar sempre del costat de 

la seva dona, per mirar de mantenir la tranquil·litat a la casa. 

nculcar molt profundament els costums i 

fer-ho igual amb el seu fill. 

encarnar al personatge d

sobretot el seu aspecte físic. Es buscava a una persona que els seus trets fisiològics 

empàtic i sense capacitat per impos

Marc Cartes 
Font: revistadevic.cat 
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característiques.  

Pel que fa a Marc Cartes, és un actor andorrà amb molta experiència en el teatre i la 

televisió. Destaca sobretot la seva col·laboració en la sèrie Com si fos ahir (2017) de 

important, ja que TV3 esdevindrà un dels socis primordial del nostre projecte i podria 

esdevenir un factor clau per al fitxatge de l'actor. A més a més, és una de les cares 

més visibles del panorama televisiu català, fet que encara remarcaria més el caràcter 

local de Serena. 

Ramiro Raventós 

En Ramiro és el masover de la masia que acull els Montés, a 

més de ser una serena i el pare de la Laia. Té seixanta-set anys 

i és un home alt, gras, calb i barbut que, per la seva complexió, 

imposa bastant. 

És un home tossut, barroer i difícil de tractar, no li preocupa 

-

se en si mateix. No obstant això, és un home molt treballador; 

se li veu a les mans i a la cara que fa dècades que treballa 

gairebé diàriament al camp. Menjador afamat i bevedor de 

mena; sovint els seus excessos el fan ser un bocamoll. És bastant aspre i una mica 

groller tant amb els forasters, com amb la gent del poble. Poca gent en veu la seva 

cara amable, només la seva filla Laia, amb qui conviu i té una relació afectuosa i de 

cures mútues, i la seva difunta esposa.  

 Tot i que mai va 

 el va afectar 

profundament i mai ha tornat a ser el mateix; intenta ser fort i continuar endavant, 

Pep Cruz 
Font: sapiens.cat 
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amb les més petites tasques del dia a dia o fins i tot amb la seva higiene personal. 

de les tasques li permeten buidar de pensaments la ment i arribar prou cansat a casa 

eva personalitat aspra i hostil 

amaga una profunda tristesa. 

personatge del Ramiro, tenint en compte el seu físic i el tipus de personatge que ha 

encarnat en anteriors produccions. Pel personatge de Ramiro buscàvem a una 

persona que tingués una fisiologia dura, de camp, que en certa forma fos agressiva a 

primera vista, però que al mateix temps fos tendre i simpàtica.  

 

carrera en el teatre, dirigint la companyia Tei Sant Marçal, a través de la qual va acabar 

dirigint i actuant en aproximadament 30 obres diferents. Aquest també compte amb 

una llarga carrera en la televisió i el cinema, participant en projectes tan prestigiosos 

com Cuéntame cómo pasó (2001), Hospital Central (2000), El dia de Mañana (2018), 

El amante bilingüe (1993), etc. I en llargmetratges catalans com Arnau (1994), El cafè 

de la Marina (2014) o Vida privada (2018) 

Pep Cruz és una de les cares més reconeixibles del panorama audiovisual català i 

Serena una 

aura de pel·lícula de culte i prestigi. A més a més, compta amb una comunitat de fans 

establerta i ha col·laborat de primera mà en produccions de TV3 com Ventdelplà 

(2005). Finalment, tenim en compte que acabaria de reforçar la idea de pel·lícula local 

i catalana. 
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Personatges secundaris 

Encarna 

poble. Té seixanta-tres anys i és coneguda i estimada 

per tots els seus veïns per la seva dolçor i la cura amb 

què tracta a tothom. 

És una de les poques persones amb qui la Laia té una 

de figura materna. La Laia hi confia per explicar-li els 

desacords que pugui tenir amb son pare, però també 

altres qüestions, com les relacions amoroses i els seus 

plans de futur. 

Fuster, i que pel que fa a la seva fisiologia entra dins dels paràmetres del personatge 

Matrtians go home! La venganza de Sara 

Clockwork (2006), una producció de Chaparra Entertainment que comparteix molts 

referents amb el nostre projecte. 

Buenafuente, un fet que ajudaria indirectament a promocionar la part més humorística 

tinuar reforçant la 

idea de llargmetratge català i local. 

Maite Buenafuente 
Font: lafarandulactores.com 
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Ivet 

La Ivet té vint-i-set anys i és una de les noies que viuen al 

també treballa a la barra de les festes. És riallera i alegre, 

tot i que viu cansada per les inacabables hores de feina que 

li dona el bar. 

És l'única persona del poble amb qui la Laia es porta bé, 

tot i que no acaben de connectar, ja que sol passar més 

temps amb altres persones del poble, amb qui la Laia no té 

gens d'interès. 

a donar vida al personatge de la Ivet, tant pel seu aspecte fisiològic com per la carrera 

en compte que formés part de 

 

Miriam Lladó ha participat en diverses obres de teatre catalanes i ja ha debutat en la 

televisió i cinema, formant part de produccions nacionals com: El dia de Mañana 

(2018). També ha participat a Moebius (2021) una sèrie de TV3, a més de diversos 

curtmetratges. 

Creiem que seria una peça important pel projecte i que a més a més aportaria certa 

diversitat al càsting en ser no-binària. Això dotaria de més caràcter al personatge de 

la Ivet i ajudaria a normalitzar la presència de les persones no normatives.  

  

Miriam Lladó 
Font: yolandafuster.com 
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Guille 

El Guille té divuit anys i és un amic de tota la vida del 

Bernat: han anat junts a classe des que tenien sis anys i 

han jugat al mateix equip de futbol des dels deu. Tot i que 

preocupacions més profundes i sembla que, en realitat, 

gairebé ni es coneixen. Pel que fa a aparença i manera de 

 

seria el més adequat per a encarnar el personatge del 

Guille, sobretot pel similar que és fisiològicament al Álvaro Requena (Bernat).  

 

El Bosc, curtmetratge que li va permetre guanyar 

el premi INEXPERT al millor actor. Aquest ha participat des de petit en diferents obres 

teatrals i també ha entrat en el món del cinema i la televisió amb produccions com: El 

fotògraf de Mathausen (2018), El inocente (2021) i Mira lo que has hecho (2018). 

També guarda relació amb TV3, participant en la popular telenovel·la La Riera (2010), 

on va donar  

Creiem que seria un fitxatge important per la seva experiència i la relació que té amb 

TV3. 

  

Adrià Salazar 
Font: yolandafuster.com 
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Borja 

En Borja fa tot just un any que va arribar a Barcelona de 

Madrid, es va haver de traslladar per la feina de sa mare. 

En arribar li va costar una mica fer amics, però poques 

Es nota molt que és el no

i que no tenen la mateixa confiança amb ell que entre ells 

dos, però per la seva personalitat encaixa molt bé en el 

 

Respecte al càst

 

El Dídac Calpe és un actor català emergent fortament relacionat amb les arts 

escèniques. Ha col·laborat en la sèrie Mira lo que has hecho (2018), un fet clau, ja que 

per a desenvolupar correctament el paper de Borja és interessan

conegui amb el del Guille, Adrià Salazar, que també ha format part de la mateixa sèrie. 

Recentment, en el 2021, ha format part del rodatge Boundless i 

RTVE. 

carrera, reforçar la idea de producte jove i català, i establir dinàmiques positives entre 

  

Dídac Calpe 
Font: yolandafuster.com 
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Món 

A Serena hi ha tres entorns contraposats: la ciutat, el poble i el bosc. Tots tres 

manera racional: és propera a la tecnologia, és una nit il·luminada on tot es veu i no 

hi ha cap misteri. El poble representa el respecte cap a les tradicions i la vida en 

comunitat. Està present el saber ancestral i les creences tant religioses com mítiques. 

Així que li donen una oportunitat als misteris, com les serenes, encara que algunes 

poble és un entorn degradat i diluït per 

la influència de la ciutat. Finalment, tenim el bosc, on també està la masia de Ramiro 

i Laia, un lloc màgic que posa en dubte tot el que hi ha establert. És el misteri, el 

dubte, el que és completament oposat a la ciutat.  

Ciutat 

entats per joves del 

seu mateix estrat socioeconòmic.  

només ho aprofita per a fer-se valer entre els seus amics. A casa hi ha un ambient 

molt rígid i controlat. Només està relaxat quan està sol, perquè és aleshores quan no 

pretén ser allò que no és.  

Entorn rural 

Siurana del Boix és un lloc tranquil, amb poques coses a fer on es pot dur una vida 

més contemplativa que no a la ciutat. Hi ha poca gent i tothom sap qui és qui, la vida 

personal esdevé pública. Els judicis són una constant, per a bé o per a mal.  

És un entorn que es va degradant perquè és absorbit per la ciutat, i paradoxalment, 

apropiant-se dels costums i diluint la identitat del lloc. 
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també el freqüenta poc, però perquè li és hostil. La Laia hi està ben integrada, es 

dinàmiques. 

Món màgic 

mitologia i les llegendes pròpies dels Països Catalans, que en són moltes i de molt 

diverses. Considerem que hi ha pocs referents en el món audiovisual (i fins i tot literari) 

són les seues característiques i dinàmiques.  

Serenes 

aquesta zona geogràfica. La Laia i el Ramiro són les serenes protagonistes de la 

història. Físicament, són semblants a les persones, però tenen amagades sota la roba 

unes petites ales. Poden tenir alguna ploma pel cos que es trauran igual que els 

humans es treuen el borrissol. Quan les seues emocions es descontrolen o quan volen 

usar total la seua força i poders, apareixen més plomes, les seues mans es 

transformen en urpes i les ales augmenten al doble o fins i tot el triple de la seua 

grandària. El seu aspecte i intel·ligència els permet conviure i integrar-se amb el món 

humà, encara que es limiten a habitar zones properes a un entorn salvatge per a poder 

caçar i per la seua verdadera naturalesa en secret.  

climatologia de la zona i les característiques de cada animal. Tenen molta força física, 

poden arrencar un arbust des de les arrels sense cap ferramenta. Són també més 

ràpides i àgils que els humans, es mouen amb destresa felina. Tanmateix, moltes 

vegades no saben mesurar els seus actes: són imprudents i acostumen a acabar en 

situacions ridícules. Són caçadores nates, en la seua dieta predomina la carn crua, 
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provoca efectes al·lucinògens, i han aprés a tractar-lo amb respecte.  

Il·lustració d'una serena,(Anònim, n.d.) 

ni poblats. Tot i això, es coneixen entre si i mantenen el contacte, reunint-se a 

vegades. Segles enrere tenien una llengua compartida, que anà morint, però de la 

que es c

 

Aquest ésser està inspirat en la llegenda de La Serena, una dona transformada en 

ocell que vola i ataca els passejants de la Serra de Pàndols, a la Terra Alta. Per tractar 

i estudiar aquest mite, és necessari comprendre una mica la seua evolució. Joan Soler 

i Amigó ho explica ben bé en a 

(1991)

les muntanyes. Inicialment, aquestes llegendes les protagonitzaven éssers que res 

tenien a veure amb la lluita entre el bé i el mal, si no que eren representacions de la 

fertilitat, la bellesa i la naturalesa.  
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Tanmateix, la religió catòlica, per acabar-

 

“Tot allò en el que sempre creien, ara era fals o maligne. [...] De 

fades benefactores que havien estat, van esdevenir fades maleïdes, 

bruixes sinistres. Ja no se’ls atribuïa la virtut de fer néixer i fruitar, de 

donar vida i bellesa a la natura, sinó la malícia de congriar 

tempestats i pedregades, d’escampar plagues damunt les collites i 

malures al bestiar”. (Soler i Amigó i Martín i Saurí, 1991) 

embogí. Un temps després, la gent  deia haver-la vist volant per la serra, tenia ales, 

plomes i bec. Amb una arpa tocava música i cantava per encegar els homes que 

acabarien sent devorats (Royo i Meia i Aubà, 1999). Es pot veure com aquest és un 

mite fosc, on els encants de la dona seran la condemna dels homes. Es desconeix si 

 

Animals 

Al món de la pel·lícula hi haurà animals fantàstics que es regeixen per les normes de 

la naturalesa. Van més enllà de la concepció cristiana del bé i el mal, simplement 

on és més fàcil passar desapercebuts. No hi ha cap comunitat ni societat avançada 

paral·lela a la humana més enllà dels petits nuclis familiars de serenes. Els animals 

petits han aconseguit camuflar-

però sobretot insectes i pl

-Terra 

Alta), com el fardatxo. És una sargantana a la qual se li han atribuït qualitats màgiques 

(Perucho, 2003). A 

una gran riquesa a les Rondalles Valencianes recollides per Enric Valor. 
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En El castell del Sol (Valor, 1964) el protagonista de la història es troba amb una cova 

plena de pardals. Va a fer- -

però que no saben res de res, no tenen resposta a cap pregunta. També els mancarà 

el bec: tindran una boca sem

poden fer molt de mal. 

Un ocell amb cara de mico (DeRemer, 2014) 

En El amor de les tres taronges (Valor, 1964), veiem una dona capaç de convertir a 

una noia en colom clavant-li una agulla de punta negra en el cap. Les serenes podran 

fer quelcom semblant: transformaran un animal en un altre (per exemple, un ocell en 

conill), amb el mateix procediment, introduint una llarga agulla en el crani. Podran fer-

la girar, i a cada volta hi haurà una transformació. Si la transformació dona lloc a un 

 

L t estil gore-fantàstic, amb 

insectes que xuclen el cervell de petits mamífers, flors que arruixen verins corrosius i 

ocells amb queixals. Aquesta última característica també està present en el llibre de 

Joan Soler i Amigó. De fet, és el títol del sisé capí

(Soler i Amig ́ i Mart ́n i Saur ́, 1991). 
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Alguns dels animals tindran una morfologia inusual: hi haurà mamífers amb escates o 

conills tindran mans, podran fer salts increïbles i botar pels arbres. Els insectes tindran 

tendència a buscar introduir-se per orificis. En general, tots els animals tendiran a ser 

una mica entremaliats i més intel·ligents del que acostumen a ser.  

Plantes 

Les creences populars li atribueixen propietats medicinals i màgiques a moltes 

plantes comunes. En el món de la pel·lícula, aquestes propietats estaran molt 

potenciades quan les plantes són manipulades per una serena o altres éssers màgics. 

identificables i abunden al llarg de tot el territori. Compten amb propietats, curatives, 

per enamorar i aporten riquesa o bona sort. 

A  (Soler i Amigó i Martín i Saurí, 

1991) es parla amb més profunditat de la falgue

 (Soler i Amigó i Martín i Saurí, 1991). La 

seua aparença és canviant i discreta. Afirma que es deu tractar de la falguera perquè 

és una planta sense flor, fruit ni llavor. Aquells que puguin recollir un ram de falguera 

a la mitjanit de Sant Joan seran més 

riquesa. Tanmateix, afirma que no és fàcil arreplegar-

sentirà envoltat de sorolls estranys i agressius [...] perquè és la nit fetillera com cap 

 (Soler i Amig  i Martín i Saurí, 1991). 

En la nostra història té propietats embriagadores. Dispersa unes espores al seu 

voltant que dormen, desconcentren i produeixen un efecte semblant a la intoxicació 

etílica. Per això, un humà que no està acostumat a aquesta planta serà incapaç 

-se que està envoltat de petits éssers fantàstics. 
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solen sobreviure allà on es troba aquesta planta. Els habitant

 

Caçadors 

Els Brelladors Comtals, històricament, eren aquells qui, al servei dels comtes de 

cercar els éssers màgics que hi habitaven. Els comtes i les famílies de caçadors es 

res, els 

-se 

a 

són les serenes. 

Des de la desaparició dels comtats, els brelladors treballen per lliure, sense jurar-li 

fidelitat a cap monarca, encara que mantenen molt bones relacions amb les altes 

enriquiment 

la seva estirp, on tenien poder polític, riqueses i van tenir poder de caçar i extingir 

s i polítics. 

Els negocis amb els generals també van proporcionar-los propietats de luxe a 

 

sagrada, en una identitat. Per això, els brelladors acostumen a relacionar-se i a 

contraure matrimoni entre ells. Per una banda, per la complicitat que els uneix i per 

de la caça. Això, a poc a poc, està fent que els sigui més difícil formar famílies i cada 

-lo i aprofitant 

el seu estatus social per dedicar-se a altres activitats més segures i lucratives. 
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creixement de les ciutats i el deteriorament dels entorns naturals ha fet que amb el 

pas dels anys molts dels animals i plantes amb propietats màgiques estiguin en perill 

màgic racional i el que històricament més han perseguit els brelladors. Les 

generacions actuals les creuen extintes, estan segures que es van caçar totes durant 

el franquisme. Tanmateix, encara hi ha una família amagada a Siurana del Boix. 

Cristina Vila i Carlos Montés mantenen encobert el seu ofici de brelladors sota 

que hi fan els garanteixen un bon estatus social i econòmic. Però experimentar amb 

les troballes no els agrada tant com capturar-les, assassinar-les i col·leccionar-les.  
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Localitzacions 

els espais en tres grans blocs on ocorren tots els esdeveniments de la història. 

Aquests blocs són la ciutat on viu el Bernat, Siurana del Boix (el poble on es troba la 

per triar les localitzacions són una barreja de decisions pràctiques i artístiques. 

Sempre hem tingut en compte les dificultats que podria presentar gravar en segons 

quines localitzacions i per això hem seleccionat espais als quals sabem que tenim 

 podria aconseguir de forma realista. Per altra banda, també hem 

seguit un criteri artístic, amb el que hem valorat que les localitzacions funcionin el 

millor possible estilísticament i narrativament. Per tant, en alguns casos farem ús de 

la geografia ideal per a aprofitar característiques concretes de cada espai, com podria 

mateix lloc en la història.  

La ciutat: el dia a dia del Bernat 

Aquest bloc apareix sobretot al primer acte, on es presenten els personatges del 

-

lo, era clau pensar en espais que transmetessin cert estatus social, comoditat i 

benestança i alhora, denotessin un aire de superioritat i elitisme. Concretament, els 

la discoteca on va per escapar dels seus pares.  
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Casa dels Montés (Tiana, Barcelona) 

 

Exterior de l'habitatge (Spathios, 2022) 

Aquesta localització està treta del portal Spathios, de lloguer de cases per a rodatges 

dues hores de rodatge, era assumible 

finestres que donen al jardí i per on entra molta llum natural, cuina americana, 

terrasses amb vistes al mar, jardí, piscina, ascensor, pàrquing i un petit gimnàs. És 
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Interior de l'habitatge (Spathios, 2022) 

Institut del Bernat (Sarrià, Barcelona) 

 

- Sant Ignasi, 2022) 

d'ostentositat i elitisme, ja que per requisits del guió ha de quedar clar que el Bernat 

est

compti amb arquitectura local i de caràcter tradicional per tal de reforçar la idea del 

tradicionalisme dins de la família del Bernat. 
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la (BB2B, 2021) 

proposta seria viable, ja que es podria vendre la col·laboració com una possible 

oportunitat de promoció de la seva institució, que junt amb un petit acord econòmic, 

podria ser una proposta acceptable. 

de dies lectius per poder disp

fet no suposaria cap dificultat perquè la gravació preferiblement es duria a terme en 

estiu. 

Discoteca: Espai Titus i Titus Carpa (Badalona, Barcelona) 

Titus en compte les característiques 

bàsiques del Bernat: Un noi jove, de família rica, de Barcelona i extremadament 

ostenta aquesta popular discoteca de Mataró, que ja té fama d

persones que representen el personatge del Bernat. 

espai exterior com interior, per tal de poder tenir dos espais diferenciats i amb 

característiques diferenciades per a poder desenvolupar l'acció. Titus compleix 
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aquest requeriment, ja que compta amb dos espais ben diferenciats: Espai Titus (que 

recondicionat com a bar d

que seria òptima per a poder oferir una acció més polivalent. 

 

 

ici, s'ha tingut en 

estètica del Fantaterror, puix és un espai que només servirà per a descriure en Bernat. 

pia del fantaterror des 

 

diumenges i algunes 

vigílies de festius. És raonable pensar que es podria arribar a un acord amb els 
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Metro: Estació de Foneria, L10 (Barcelona) 

 

Foneria de la línia L10 Sud (TMB, 2022) 

ja que volem donar a entendre que la parada en qüestió és al barri del Bernat, raó per 

 

 

Un metro de Barcelona buit (CAF, 2022) 

realisme, raó per 

-hi cap canvi 

en el seu aspecte. 

ar una autorització 
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els permisos corresponents.  

El poble: un racó amagat entre muntanyes  

 accions 

de la Garrotxa amb la posada en escena del poble de Castellfollit de la Roca, els 

pit, místic i 

en què els espais transmetessin conceptes com: naturalesa, salvatge, passat, 

misticisme, etc. 

Carretera de Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès, Barcelona) 

 

Carretera de Santa Agnès de Malanyanes entre Santa Agnès i Sant Carles 

(Elaboració pròpia) 

Per la localització de la carretera ha estat vital buscar un tram que tingui vegetació 

-se endinsant a un bosc espès. També, ha estat 
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molt important tenir en compte que el tram no passi a prop de cap poble ni ciutat, per 

tal d'emfatitzar en el fet que els personatges estan abandonant la zona urbana (la 

esulta inhòspita. 

urar la seguretat 

talls en la circulació del trànsit entre presa i presa. 

Zona geogràfica: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (La 

Garrotxa, Girona) 

Aquesta localització tindrà molta presència al llarg de Serena perquè totes les accions 

que es realitzin en entorns naturals durant el segon i tercer acte estaran rodades en 

aquesta zona geogràfica. 

 

El paisatge volcànic de la Garrotxa (Vallecillo, 2017) 

Per a escol

el tipus de vegetació i naturalesa que volíem que envoltés la masia del Ramiro i la 

Laia. Aquesta havia de ser frondosa per a poder amagar éssers fantàstics i amb una 

paleta de colors molt verdosa i rica. Per tant, es van descartar zones més àrides, com 
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la Terra Alta, zona originària de les serenes, o zones més muntanyoses i fredes com 

els Pirineus. A més a més, la presència de volcans afegeix al misticisme de la zona, 

que encaixa 

les mateixes característiques, la Garrotxa és de fàcil accés amb cotxe i facilitaria tota 

la producció.  

Ubicació exterior: Castellfollit de la Roca (Girona) 

 

Fotografia de Castellfollit de la Roca (Turisme Garrotxa, 2022) 

-segat. L

localitat transmet les sensacions de naturalesa salvatge i misticisme que busquem. 

stes característiques. Les cases i els 

carrers estan en molt bon estat i el poble té cert aire de modernitat que no encaixa 

ideal per sumar la vista aèria de Castellfollit de la Roca als carrerons i cases del poble 

de Fondespatla.  
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Ubicació interior: Fondespatla (Teruel) 

 

Fondespatla (Fontvila, 2007) 

Els carrers i cases de Fondespatla compleixen amb els requeriments necessaris. Tots 

comparteixen una arquitectura antiquada, amb moltes construccions de pedra vista i 

a l'estar situat a Teruel, seria molt més àrid que a la Garrotxa. També és prou petit i 
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poble. A part, la plaça del poble és adequada per a rodar-hi les escenes de la revetlla 

i festes locals.  

Pel que fa a la viab

totes les gestions necessàries.  

Bar Restaurant: Bar de Paco (Laspuña, Huesca) 

conceptes claus apareixen: Taules amb mantells de plàstic, una barra de bar 

descuidada, cadires de plàstic, infraestructura de pedra, una quantitat de mosques 

important, etc. 

El Bar de Paco compleix completament amb aquest estereotip, tant pel que fa a la 

seixanta.  

 

La façana del Bar de Paco (Nabatiando, 2010) 
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completament aïllat de les tendències del món modern. 

Finalment, pel que fa a la viabilitat, rodar al bar de Laspuña seria molt fàcil, és un 

espai que fora de temporada alta tendeix a estar bastant buit. A més a més, el poble 

compte que un dels membres del grup és familiar de l'alcalde del poble, raó per la 

qual seria fàcil obtenir tots els papers necessaris per rodar a l'emplaçament i també 

té una relació estreta amb el propietari del bar. 

Casa/Botiga Encarna: Casa Marcelina (Laspuña, Huesca)  

procurat transmetre aquesta idea d'atemporalitat i cert abandonament. Per aquesta 

 

A més a més, aquesta tenda compta amb la particularitat del fet que està connectada 

am

 

 

Exterior de la masia: Can Pica (Tordera, Barcelona) 

La masia del Ramiro i la Laia ha de ser una casa de camp de tota la vida, amb un 

camp a prop on conrear fruites i verdures per a guanyar-se la vida. Ha de tenir un 

sensació que normalmen

admetre turistes per a guanyar uns diners extres. Són moltes característiques i molt 

utilitzar la geografia ideal per a construir la masia del Ramiro i la Laia a partir de dos 

espais diferents: la masia de Can Pica, a Tordera i Can Llobet, una casa familiar a la 

Roca del Vallès.  



92 
 

Can Pica és una casa rural propietat de la Diputació de Barcelona, on solen haver-hi 

projecte, ja que està envoltada de bosc i camps, i té un aspecte rústic i rural. 

Logísticament, el fet que sigui de propietat pública i estigui relativament poc 

concorreguda entre setmana facilita molt les gestions necessàries per poder obtenir 

els permisos de rodatge. A més a més, hi ha un lligam personal amb un dels membres 

la zona, la gent del poble i els encarregats actuals.  

 

Exterior de la masia de Can Pica, a Tordera (Can Pica, 2022) 
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Interior de la masia; Can Pica (Tordera, Barcelona) / Can Llobet (La Roca 

del Vallès, Barcelona) 

 

Interior de la masia de Can Pica a Tordera (Can Pica, 2022) 

També es podrien aprofitar alguns interiors de Can Pica, però està adaptada per a 

acollir desenes de persones. Això xoca amb la imatge que ha de transmetre la masia 

del Ramiro i la Laia. La majoria dels interiors es rodaran a Can Llobet.  

 

Menjador de Can Llobet (Elaboració pròpia) 
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La casa fa més de cinquanta anys que és propietat de la mateixa família i, com que 

dècades. Té un aspecte antiquat, tant per arquitectura com per equipaments. La 

cuina va amb gas butà, hi ha un safareig i els mobles del menjador i les habitacions 

 

 

La cuina i una habitació de Can Llobet (Elaboració pròpia) 
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Moodboard 
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Pressupost 

ant tècnic com 

-

1,8, per tal de captar millor talent (Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2021; 

Unión de Actores, 2022). La inversió publicitària representa la següent despesa, és 

important invertir-hi per millorar les possibilitats de tenir èxit comercial. Segueix el 

quip tècnic, a més 

de tots els vehicles necessaris. A continuació tenim les assegurances, on la despesa 

més gran recau en la seguretat social de tots els contractats. També representa una 

ics que 

annex es pot consultar el detall de cada capítol. 

CAP.01. GUIÓ I MÚSICA 34.000,00 

CAP.02. PERSONAL ARTÍSTIC 124.896,49 

CAP.03. EQUIP TÈCNIC 474.505,48 

CAP.04. ESCENOGRAFIA 131.000,00 

CAP.05. EST.,ROD/SO I DIVERSOS PRODUCCIÓ 35.650,00 

CAP.06. MAQUINÀRIA, RODATGE I TRANSPORTS 148.700,00 

CAP.07. VIATGES, HOTELS I ÀPATS 55.000,00 

CAP.08. PEL·LÍCULA VERGE 3.000,00 

CAP.09. LABORATORI 40.000,00 

CAP.10. ASSEGURANCES 131.599,27 

CAP.11. DESPESES GENERALS 50.000,00 

CAP.12.  280.500,00 

TOTAL 1.508.851,24 
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Pla de finançament 

finançament. El projecte té dos eixos pels quals confiem a rebre la confiança de 

diversos agents:  

En primer lloc, el fet de ser una producció en versió original en català ens col·loca en 

una posició privilegiada respecte a la majoria que es fan a Catalunya, que es 

produeixen en castellà; la llengua ens obre la porta a una major implicació dels actors 

 Televisió de 

Catalunya. 

atractiu per a les diferents finestres de distribució i que inclús té potencial per a 

adaptar-se a noves entregues. 

r la principal font de finançament. El 2021, les seves 

subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics van atorgar entre 

2021). Per això pensem que podríem comptar amb uns 600.000   de la seva part. 

Si bé al llarg dels últims anys, ha reduït la inversió, Televisió de Catalunya continua 

participant habitualment en la producció de llargmetratges en qualitat de 

preveiem que podríem obtenir-ne uns 

 

La resta del finançament el buscaríem a RTVE que, de la mateixa manera que TVC, 

per ser televisió pública està obligada per llei a destinar un 6% dels seus ingressos a 

produccions audiovisuals europees (Jefatura del Estado, 2010). Creiem que podríem 

 

Finalment, tenim a Filmin, la plataforma de VOD catalana que ja ha participat en 

diverses pel·lícules com ¡Corten! (2021) o  (2013) (Filmin, 2021). 

D  
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La resta del pressupost el podrem cobrir amb els estalvis que comporten els incentius 

realitzen al seu territori i que ronden entre el 20 i el 25% segons la quantitat a deduir 

(Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 2022).  
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Teaser 

teaser mitjançant 

escenes de pel·lícules referents i altres de compleme

unitat estètica i cert sentit narratiu.  

El teaser es pot veure a través del següent enllaç: https://youtu.be/dPOWrG5uT04  

 

  

https://youtu.be/dPOWrG5uT04
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Memòria de producció 

Serena és un projecte de nínxol, és evident. Tot i això, té un potencial econòmic 

històric de molta importància i èxit. Un recorregut que deu gran part del seu 

convertit en pel·lícules amb reputació de culte arreu del món. La història ens ensenya 

 

Tot i ser un nínxol, a Catalunya i Espanya existeix un circuit de cinema de terror i 

públic i unes finestres d'exhibició suficients 

espanyol hi ha cinc festivals dedicats exclusivament al cinema fantàstic i de terror, 

Sitges Film Festival, el 

GALACTICAT de Tàrrega, el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, la Semana de 

Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián i el Festival de Cine Fantástico de Bilbao 

(Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España, 2022). 

És cert que Serena no encaixa amb la proposta dels cinc festivals. El GALACTICAT, 

per exemple, tan sols accepta produccions inèdites a les terres de Lleida. Altres 

festivals, en canvi, donen més oportunitats a productes com el nostre. És el cas del 

festival de Sitges, que atorga premis a directors que presentin les seves òperes 

primes. Sitges compta amb els premis Citizen Kane al director revelació i Noves 

Visions, més enllà de tots els premis estàndard on també encaixa Serena. De tota 

s i de productores com Filmax i Zentropa, que 

treballen amb productes semblants a Serena exemplifica la gran salut de què compta 

 

Si contem que la naturalesa del projecte ja es dona a fer una distribució internacional, 

el nombre de festivals possibles es multiplica exponencialment. Només contant els 

festivals més destacats que es dediquen específicament al cinema de terror i fantàstic 

trobem: Brussels International Film Festival (BIFF), Fantasporto, Frightfest, Bucheon 

International Fantastic Film Festival, Screamfest, Toronto After Dark Film Festival, 
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Imagine - Amsterdam Fantastic Film Festival, Atlanta Film Festival, Fantastic Fest, 

Fantaspoa Film Festival, Fantastik Film Festival, Festival Buenos Aires Rojo Sangre, 

Neuchatel International Fantastic Film Festival (NIFF), Ravenna Nightmare Film 

Festival, Telluride Horror Show, Abertoir Horror Film Festival, Atlanta Horror Film 

Festival, Buried Alive Horror Film Festival, Dead by Dawn, Dragon Con Independent 

Film Festival, Grimm Up North Int. Horror Festival, Freak Show Horror Film Festival, 

Horrible Imaginings Film Festival, Killer Film Fest, Leeds International Film Festival 

(LIFF), Motelx - Lisbon International Film Festival, New York City Horror Film Festival, 

Raindance Film Festival, Sacramento Horror Film Festival, Shriekfest, Yubari 

International Fantastic Film Festival i Strasbourg European Fantastic Film Festival 

(Raindance, 2019).  

No està fora de lloc pensar que una pel·lícula com la que proposem té cabuda en els 

it previ a escala mundial del gènere que 

fantaterror. Paul Naschy, el creador del gènere va ser premiat al llarg de la 

premiar als Fangoria Chainsaw Awards, el 1982 es va endur tres premis al Fantasporto 

i el 1992 un més i finalment, el 2008 el van premiar als Rondo Hatton Classic Horror 

Awards (Imdb, 2022). De la mateixa manera, Juan Piquer Simón va ser nominat per 

Fantasporto i Narcíso Ibáñez Serrador va guanyar 

el premi de la crítica al  de 1977 (Imdb, 2022).  

festivals dedicats a fomentar el cinema en català on la nostra pel·lícula encaixa a la 

perfecció. Es tracta del Fic-Cat (Festival Internacional de Cinema en Català) i el Premi 

pepón Coromina Acadèmia del Cinema Català.  

re un seguit de 

trobem Márgenes,  , s8 (Muestra de Cinema Periférico de la Coruña), i el 

. A més a més del Festival Opera Prima, dedicat a fomentar el cinema de nous 

autors i directors (MdCyD-GdE, 2022).  
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Pel que respecta les plataformes de streaming, també suposen una finestra 

Serena. Filmin i FlixOlé 

seu catàleg. Filmin té una col·lecció 

anomenada Cine Trash: Oda a la serie Z, que compta amb diversos films de fantaterror 

i altres propostes similars, com les produccions de Dani Moreno i Chaparra 

Entertainment, una productora independent de cinema de monstres espanyol. FlixOlé 

pel·lícules i autors de fantaterror. Les grans empreses de streaming internacionals 

també són un canal de distribució potencial gràcies a la nova 

govern espanyol obliga a les plataformes de streaming a reservar un 30% del seu 

seran en llengües oficials de les comunitats autònomes (Gobierno de España, 2021).  

Ens trobem, per tant, amb un augment enorme de les facilitats per distribuir cinema 

en català amb relació a anys anteriors. Fins i tot a les sales de cinema, tot i que no les 

r, el cinema espanyol 

de terror gaudeix de relativa bona salut. El 2020, el terror va ser el cinquè gènere més 

produït del cinema espanyol (Statista, 2020) i entre els anys 2018 i 2019 el 6% 

a veure cinema 

de terror (MdCyD-GdE, 2019).  
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Memòria de direcció 

Serena és un llargmetratge ideat expressament per a reivindicar i reinventar un tipus 

de cinema que ha caigut a l'oblit i que el gran públic desconeix: el fantaterror i la Sèrie 

B. Les pel·

provocadores i ben estranyes.  

 

harpia) que acabarà assassinant-

fantaterror dels anys 

seixanta. Tant el Bernat com la Laia seran observadors i objecte sexual. La manera 

de tractar aquestes escenes també serà diferent: es tindrà molta cura de no violentar 

observador, per ridiculitzar-lo, en lloc del personatge que està sent observat, per no 

sexualitzar-lo. També prendran protagonisme creixent les escenes sangonents i 

grotesques, que posen la pell de gallina al mateix temps que resulten gracioses per 

fruit de la seva exageració. 

Els trucatges artesans seran clau en Serena, però no tan sols per imitar ferides i morts 

impossibles, sinó per donar-li vida a éssers inexistents. Hi haurà flors invisibles, serps 

macroproduccions de Hollywood on saps que tot el que surt a pantalla és real i que 

Considerem que els efectes especials artesans són una part fonamental de la màgia 

que caracteritza el cinema i creiem que són un art en si. Ens importa més homenatjar 

ent 

del color i la il·luminació, donant-li a Serena una estètica pròpia. 
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Un dels punts claus del nostre producte és que el tractament estètic té dos corrents 

diferenciats: un dedicat als successos naturals o reals, i un dedicat als successos 

punt clau per a transmetre les sensacions, i volem que en el nostre llargmetratge sigui 

un punt clau per a mostrar la lluita entre dos mons completament oposats, la realitat 

i la màgia. Les situacions en el món real i naturals estan dominades per colors clars, 

coming of age, però aquesta temàtica amable es veurà enterbolida per 

que a 

mesura que avança la pel·lícula serà més explícit. Per aquests successos en el món 

fantaterror amb una 

il·luminació dura i obscura, dominada per tonalitats blaves i vermelles molt saturades. 

Els colors del vestuari es tornen més vibrants i saturats, i passen a destacar-se molt 

més sobre una escenografia amb colors obscurs i poc llampants. En aquestes 

escenes, es buscarà transmetre sensacions d'angoixa, malestar i tensió. 

Les trames del fantaterror 

-nos 

de banda l'ADN humorístic i sexual d'aquests dos subgèneres. Per començar, 

la família, el desig i el deure, i cada element té la seva força i li dificulta la tria. 

Tanmateix, no tot és tan senzill: no hi ha prou en què el protagonista triï. La Laia li ha 

enamorada, però ajudarà al Bernat a madurar i la relació entre els dos millorarà. Això 

no obstant, aquesta redempció no el salvarà. Al final de la història, Bernat trairà a la 

serena i els caçadors aniran a la seva cerca, però no en sortiran vius. La Laia 

llen

també li està llançant el missatge de què, per molt que Bernat hagi canviat, encara li 

queda molt de camí per fer, perquè encara és un noi insuportable pel qual mai sentirà 
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res. O, pot ser, aquest acte de venjança significa que la serena va arribar a confiar en 

el Bernat, i que la traïció li ha fet molt de mal, li ha importat.  

En Serena hem construït una sèrie de subtrames que es construeixen al voltant dels 

personatges principals i que alimenten lentament el conflicte fins al seu punt més 

àlgid.  Això també reflecteix la realitat humana, que rarament és senzilla i està plana 

de biaixos de tota mena. Per altra banda, tenim el conflicte parental, que no té res a 

 

uperat de la mort de la seva dona. Açò no ho justifica, ja que la 

pare i filla. Per això, quan el Ramiro intenta advertir-la de què no tot és de fiar en els 

nouvinguts, la Laia se li rebota i es posa del costat del Bernat, que li genera més 

simpatia.  

Hem volgut limitar aquelles bromes que puguin resultar ofensives per minories, grups 

vulnerables i altres sensibilitats. Més que res, perquè trobem aquestes bromes 

desfasad

personatges exagerats que se sotmetin a situacions on estan fora de lloc. El cas més 

per una masia -

el Ramiro en converses inoportunes i incomodes.  

Aquesta suma de característiques tant estètiques com narratives amb moltes textures 

artístic únic.  
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Annex 1 - Estructura primordial del tractament narratiu 

Presentació de personatges: La Laia està de cacera, és una serena, un ésser màgic 

perillós. El Bernat està de festa molt begut i intenta  lligar sense èxit. A casa estan els 

seus pares esperant per a esbroncar-lo. Quan el Bernat hi arriba, els pares li expliquen 

 

Factor desencadenant: Els pares 

mostres de flora i fauna màgiques, castigar-lo pel seu mal comportament i que 

comenci a fer honor al seu llegat familiar. espavilar-lo i que comenci a seguir el camí 

familiar 

Situació Contextual: El Bernat i la seva família arriben a la masia de la Laia i el 

Ramiro. Els nouvinguts no estan molt còmodes a la casa, que és ben rústica, i el 

es plantes, les quals amb les seves 

espores són capaces de distreure l'atenció dels humans..  

1r Gir narratiu: 

na 

serena? 

MidPoint: Sí, el Bernat descobreix que la Laia és una serena. No obstant això, amb 

relació. En Bernat trairà el llegat de la seva família per amor? 

2n gir narratiu: No, el Bernat trairà a la Laia a canvi de la seva pròpia vida, no pel 

llegat familiar. 

Els blocs narratius 

Bloc narratiu 1 (Coincideix amb Pp): La Laia està de cacera. És una serena, un ésser 

màgic perillós. El Bernat està de festa a Titus molt borratxo intentant lligar sense èxit.  
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Pregunta: Tindrà conseqüències el seu comportament? 

El Bernat torna -lo. Quan el Bernat 

arriba, els pares li expliquen que formen part d'una llarga tradició familiar de caçadors 

 

Resposta (coincideix amb el Fd)

viatge per recol·lectar mostres de flora i fauna màgiques i així castigar-lo i fer 

que comenci a fer honra al seu llegat familiar. 

Bloc narratiu 2 (Coincideix amb Sc): La família arriba a la masia, situada en un poble 

de muntanya molt aïllat i amb molta vegetació. Pel camí, en Bernat no fa més que 

esbufegar. A la masia els rep el Ramiro, i els ensenya la casa, on pareix que no hi ha 

res interessant a fer. Al Bernat li sembla que aqeust serà el viatge més avorrit del món.  

Pregunta: Realment hi ha quelcom extraordinari en aquest poble? 

El Ramiro els ensenya el camp on veuen a la Laia treballant de lluny. Més tard, la Laia 

i el Ramiro els hi han preparat la taula amb menjar i sopen junts. El Bernat veu a la 

Laia de prop per primera vegada i es queda embadalit. Acaben la menjada i la Laia 

gita a son pare al llit, on es veu que és una serena.  

Resposta

enamorat a primera vista. 

Primer gir narratiu: 

noia que estima és una serena? 

Bloc narratiu 3 Descobrirà el Bernat que la Laia és una serena intentant lligar-

se-la?  

No ho descobrirà. El Bernat intenta guanyar-se-la de forma maldestra. La Laia 

ell passarà a veure-la com més que una conquesta sexual i la Laia comença a 

considerar-lo un amic.  
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Bloc narratiu 4 Descobrirà el Bernat que la Laia és una serena ara que ella ha 

abaixat la guàrdia?  

Sí, en un moment en què la Laia està desprevinguda el Bernat pot veure a 

 

MidPoint (resposta al 1GN): Sí, el Bernat descobreix que la Laia és una serena. No 

separen. En Bernat trairà el llegat de la seva família per amor? 

Bn 5  El Bernat trairà a la seva família guardant el secret que la Laia és una 

serena?  

Sí, el Bernat no els ho dirà als seus pares. La Laia li mostrarà el seu món i la 

relació entre els dos arribarà a un nou nivell. La relació amb la Laia arriba a un 

ot canvia quan el Bernat 

descobreix el soterrani secret on amaguen els caps decapitats de caçadors de 

serenes.  

Bn 6  

qui corre per 

contar-li-ho tot als seus pares mentre la Laia el persegueix per justificar-se. 

Però, quan els dos arriben a la casa, troben que els pares del Bernat han matat 

al Ramiro. La Laia desapareix sense deixar rastre. Els pares li demanen al 

Bernat  

2n Gn (Resposta al MidPoint): Sí, 

Laia, però amenaçat amb una escopeta pels seus pares, finalment es veu obligat a 

dir-ho.  

Bn 7  

Si, aconseguirà matar-los als dos i es venjarà del Bernat menjant-li la llengua perquè 

no ho pugui explicar a ningú més. A més a més, entenent que un caçador de serenes 

i una serena no poden viure junts. 
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Annex 2 - Pressupost desglossat 

RESUM 

CAP.01. GUIÓ I MÚSICA 34.000,00 

CAP.02. PERSONAL ARTÍSTIC 124.896,49 

CAP.03. EQUIP TÈCNIC 474.505,48 

CAP.04. ESCENOGRAFIA 131.000,00 

CAP.05. EST.,ROD/SO I DIVERSOS PRODUCCIÓ 35.650,00 

CAP.06. MAQUINÀRIA, RODATGE I TRANSPORTS 148.700,00 

CAP.07. VIATGES, HOTELS I ÀPATS 55.000,00 

CAP.08. PEL·LÍCULA VERGE 3.000,00 

CAP.09. LABORATORI 40.000,00 

CAP.10. ASSEGURANCES 131.599,27 

CAP.11. DESPESES GENERALS 50.000,00 

CAP.12.  280.500,00 

TOTAL 1.508.851,24 
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CAPÍTOL 01- Guió i música 

  
REMUNERACIONS 

BRUTES  DIETES 
S. SOCIAL TOTAL 

 01.01. Guió     

01.01.01. Drets d'autor     

01.01.02. Argument original     

01.01.03. Guió 15.000,00   15.000,00 

01.01.04. Traduccions     

01.01.05. Revisió guió 2.000,00   2.000,00 

 01.02. Música     

01.02.01. Drets autor músiques     

01.02.02. Drets autors cançons 5.000,00   5.000,00 

01.02.03. Compositor música de fons 10.000,00   10.000,00 

01.02.04. Arreglista     

01.02.05. Cantants     

01.02.06. Assessorament musical 2.000,00   2.000,00 

TOTAL CAPÍTOL 01 34.000,00   34.000,00 
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CAPÍTOL 02 - Personal artístic 

     
REMUNERACIONS 

BRUTES DIETES 
s.social empresa TOTAL 

 02.01. Protagonistes        

 NOM PAPER sessions import     

02.01.01.  Bernat 20 1514,56 30.291,12  2.223,32 30.291,12 

02.01.02.  Laia 15 1514,56 22.718,34  1.667,49 22.718,34 

 02.02. Principals        

02.02.01.  Cristina 13 1102,63 14.334,14  1.445,16 14.334,14 

02.02.02.  Carlos 13 1102,63 14.334,14  1.445,16 14.334,14 

02.02.03.  Ramiro 11 1102,63 12.128,89  1.222,83 12.128,89 

 02.03. Secundaris        

02.03.01.  Encarna 3 827,21 2.481,62  333,50 2.481,62 

02.03.02.  Ivet 2 827,21 1.654,42  222,33 1.654,42 

02.03.03.  Borja 2 827,21 1.654,42  222,33 1.654,42 

02.03.04.  Guille 2 827,21 1.654,42  222,33 1.654,42 

 02.04. Petites parts        
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02.04.01. Diversos Petites Parts 15 330,88 6.795,00  1.667,49 6.795,00 

 02.05. Figuració        

02.05.01. Agrupacions        

02.05.02. Figuració  165 100 16.500,00   16.500,00 

02.05.03. Permisos        

02.05.06. Proves vestuari  5 70 350,00   350,00 

02.05.07. Coordinació figuració        

 02.06. Especialistes        

02.06.02. Especialistes        

 Total CAP.02   124.896,49  10.671,94 124.896,49 
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CAPÍTOL 03- Personal tècnic 

         
REMUNERACIONSB

RUTES DIETES 
S. Social 

empresa 
TOTAL 

 03.01. Direcció            

  Prep. Rodatge Postpo SETMANES SOU MES IMP. MES     

03.01.01. Director 10 4 10 24 3000 5,6 12.900 72.000,00  7.405,51 72.000,00 

03.01.02. 1 ajudant direcció 10 4  14 1455,23 3,3 6.257 20.373,19  4.319,88 20.373,19 

03.01.03. Secretari de rodatge 2 4  6 888,41 1,4 3.820 5.330,45  1.737,73 5.330,45 

03.01.04. 2 ajudant direcció 7 4  11 636,28 2,6 2.736 6.999,10  2.281,71 6.999,10 

03.01.05. Aux. de direcció 5 4  9 589,09 2,1 2.533 5.301,77  1.728,38 5.301,77 

03.01.06. Director Càsting 3   3 969,17 0,7 4.167 2.907,52  925,69 2.907,52 

03.01.07. Ajudant casting 3   3 523,88 0,7 2.253 1.571,63  512,35 1.571,63 

 03.02. Producció            

03.02.01. Productor executiu     T.A.   22.000,00  5.320,00 22.000,00 

03.02.02. Director producció 10 4 2 16 1958,17 3,7 8.420 31.330,66  4.937,00 31.330,66 

03.02.03. Cap producció 8 4  12 1497,44 2,8 6.439 17.969,26  3.702,75 17.969,26 

03.02.04. 1 ajudant prod.Rodatge 6 4  10 888,41 2,3 3.820 8.884,08  2.896,21 8.884,08 
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03.02.05. Regidor 7 4 1 12 888,41 2,8 3.820 10.660,90  3.475,45 10.660,90 

03.02.06. Ajudant prod.Loc.            

03.02.07. cost controller 6 4 2 12 900 2,8 3.870 10.800,00  3.520,80 10.800,00 

03.02.08. Secretaria producc. 10 4 2 16 589,09 3,7 2.533 9.425,38  3.072,67 9.425,38 

03.02.09. Auxiliar producció 4 4 0,2 8,2 589,09 1,9 2.533 4.830,51  1.574,74 4.830,51 

03.02.10. Auxiliar producció 1 4  5 589,09 1,2 2.533 2.945,43  960,21 2.945,43 

03.02.11. Localitzador     T.A.   3.000,00   3.000,00 

03.02.12. Runner(mes)  1,5  1,5 1500 1,5 1.500 2.250,00  733,50 2.250,00 

03.02.13 Meritori (mes)  1,5  1,5 1500 1,5 1.500 2.250,00  733,50 2.250,00 

 03.03. Fotografia            

  Prep. Rodatge Postpo SETMANES SOU MES IMP. MES     

03.03.01 Director de fotografia 2 4 2 8 1675,44 1,9 7.204 
13.403,52  

2.468,5

0 
13.403,52 

03.03.02 2º operador     1172,81  5.043     

03.03.03 Ajudant (foquista) 0,2 4 0,2 4,4 902,81 1,0 3.882 
3.972,36  

1.294,9

9 
3.972,36 

03.03.04 Auxiliar de càmera 0,2 4 0,2 4,4 589,09 1,0 2.533 2.591,98  844,98 2.591,98 

03.03.04 Fotògraf escenes  4  4 624,28 0,9 2.684 2.497,10   2.497,10 
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 03.04. Decoració            

03.04.01 Director Artístic 10 4  14 1675,44 3,3 7.204 
23.456,16  

4.319,8

8 
23.456,16 

03.04.02 Ambientador 3 4  7 969,17 1,6 4.167 
6.784,22  

2.159,9

4 
6.784,22 

03.04.03 Ajudant decoració 8 4 1 13 648,29 3,0 2.788 
8.427,74  

2.747,4

4 
8.427,74 

03.04.04 Atrezzista rodatge 2 4 0,2 6,2 816,37 1,4 3.510 
5.061,51  

1.650,0

5 
5.061,51 

03.04.05 Atrezzista muntatge 4 4  8 816,37 1,9 3.510 
6.530,98  

2.129,1

0 
6.530,98 

03.04.06 Tapisser            

03.04.07 Constructor-cap     729,94       

03.04.08 Assistent muntatge 4 4  8 589,09 1,9 2.533 
4.712,69  

1.536,3

4 
4.712,69 

03.04.09 Assistent rodatge 1 4 0,2 5,2 589,18 1,2 2.533 3.063,72  998,77 3.063,72 

 03.05. Sasteria            

03.05.01. Figurinista 8 4 1 13 1151,856 3,0 4.953 14.974,13  4.011,32 14.974,13 

03.05.02. Cap sastrería 2 4 1 7 816,372 1,6 3.510 5.714,60  1.862,96 5.714,60 



127 
 

03.05.03. Ajudant 6 4 1 11 624,276 2,6 2.684 6.867,04  2.238,65 6.867,04 

03.05.04 Auxiliar  4  4 624,276 0,9 2.684 2.497,10  814,06 2.497,10 

 03.06. Maquillatge            

03.06.01. Maquillador 1 4  5 969,174 1,2 4.167 4.845,87  1.542,81 4.845,87 

03.06.02. Ajudant 1 4  5 648,288 1,2 2.788 3.241,44  1.056,71 3.241,44 

03.06.03. Auxiliar  4  4 589,086 0,9 2.533 2.356,34  768,17 2.356,34 

 03.07. Perruqueria            

03.07.01. Perruquer 1 4  5 888,408 1,2 3.820 4.442,04  1.448,11 4.442,04 

03.07.02. Ajudant 1 4  5 624,276 1,2 2.684 3.121,38   3.121,38 

03.07.03. Auxiliar  4  4 589,086 0,9 2.533 2.356,34   2.356,34 

 

03.08. Efectes especials i 

efectes sonors        
    

03.08.01. Cap Efectes esp. 6 4 4 14 

1151,85

6 3,3 4.953 
16.125,98   16.125,98 

03.08.02. Ajudant (2) 4 8  12 624,276 2,8 2.684 7.491,31   7.491,31 
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  Prep. 
Rodatg

e Postpo 
SETMAN

ES SOU MES 
IMP. 

MES     

03.08.03. Cap efectes sonors            

03.08.04. Ambients            

03.08.05. Efectes sala            

 03.09. So            

03.09.01. Cap 1 4  5 1151,86 1,2 4.953 5.759,28  1.542,81 5.759,28 

03.09.02. Ajudant  4  7,6 902,81 1,8 3.882 6.861,34  2.236,80 6.861,34 

03.09.03. Auxiliar  4  4 589,09 0,9 2.533     

03.09.04 Reforços sessió            

 03.10. Muntatge            

03.10.01. Muntador   16 16 1440,67 3,7 1.441 23.050,66  1.747,56 23.050,66 

03.10.02. Ajudant     648,29       

03.10.03. Auxiliar  4  4 589,09 0,9 589 2.356,34  178,64 2.356,34 

 

Coordinador de 

postpo   16 16 1440 3,7 1440 
5.358,14  1.746,75 5.358,14 
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03.11 

Electricistes 

 i maquinistes        

    

  Prep. Rodatge Postpo SETMANES SOU MES IMP. MES     

03.11.01. Cap electricistes 1 4 0,2 5,2 731,74 1,2 3.146 3.805,03  1.240,44 3.805,03 

03.11.02. Electricistes (3) 0,6 12 0,6 13,2 624,28 3,1 2.684 8.240,44  2.686,38 8.240,44 

03.11.03. Cap Maquinistes 0,2 4 0,2 4,4 729,94 1,0 3.139 3.211,72  1.047,02 3.211,72 

03.11.04. Maquinista  4  4 624,28 0,9 2.684 2.497,10  814,06 2.497,10 

03.11.05. Reforços            

 

03.12. Personal  

complementari        
    

03.12.01. Assistència Sanitària     T.A.   6.000,00   6.000,00 

03.12.02. Guardes     T.A.   6.000,00   6.000,00 

03.12.03. Peons     T.A.   6.000,00  1.956,00 6.000,00 

 03.13. Segona unitat            
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03.13.01. Segon operador Sessió            

03.13.02. Foquista sessió            

03.13.03. Rodatge de paisatges            

 
TOTAL CAPÍTOL 03 

   
474.505,48  98.927,33 

474.505,

48 
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CAPÍTOL 4- Escenografia 

  TOTAL 

 04.01. Decorats i escenaris  

04.01.01. Construcció i muntatge de decorats en plató  

04.01.02. Enderrocament de decorats  

04.01.03. Construcció en exteriors  

04.01.04. Construcció en interiors naturals 10.000,00 

04.01.05. Maquetes 5.000,00 

04.01.06. Forillos  

04.01.07. Lloguer de decorats  

04.01.08. Lloguer d'interiors naturals 15.000,00 

04.01.09. Lloguer d'exteriors naturals 5.000,00 

 Petits materials  

 04.02. Ambientació  

04.02.01. Mobiliari llogat 7.500,00 

04.02.02. Atrezzo llogat 7.500,00 

04.02.03. Mobiliari adquirit 2.000,00 
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04.02.04. Atrezzo adquirit i Grafisme 7.500,00 

04.02.05. Jardineria  

04.02.06. Armeria (inclòs personal) 7.000,00 

04.02.07. Vehicles en escena 3.000,00 

04.02.08. Menjars en escena 500,00 

04.02.09. Material efectes especials (incluit personal) 50.000,00 

 04.03. Vestuari  

04.03.01. Vestuari llogat 3.000,00 

04.03.02. Vestuario adquirido 500,00 

04.03.03. Sabateria 300,00 

04.03.04. Complements 1.000,00 

04.03.05. Materials sastreria 1.000,00 

04.03.06. Bugaderia 200,00 

 04.04. Semovents i carruatges  

04.04.01. Animals 3.000,00 
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04.04.02. Transport d'animals  

04.04.03. Quadres i pinsos  

04.04.04. Carruatges  

 04.05. Diversos  

04.05.01. Material perruqueria 1.000,00 

04.05.02. Material maquillatge 1.000,00 

 
TOTAL CAPÍTOL 04 131.000,00 
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CAPÍTOL 05- Estudis de rodatge/sonorització i diversos producció 

  TOTAL 

 05.01. Estudis de rodatge  

05.01.01. Lloguer de platós  

05.01.02. Rodatge en exteriors estudi  

05.01.03. Flux elèctric de l'estudio  

05.01.04. Instalacions complementàries  

05.01.05. Consums  

 05.02. Muntatge i sonorització  

05.02.01. Sala de muntatge 2.000,00 

05.02.02. Sala de projecció 2.000,00 

05.02.03. Sala de doblatge  

05.02.04. Sala d'efectes sonors  

05.02.05. Gravació mescles 7.500,00 

05.02.06. Gravació sound-track 7.500,00 

05.02.07. Transcripcions magnètiques  

05.02.08. Repicat a fotogràfic  
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05.02.09. Sala gravació cancions  

05.02.10. Sala gravació música fons  

05.02.11. Lloguer instruments musicals  

05.02.12. Efectes sonors arxiu  

05.02.13. Drets discogràfics música 5.000,00 

05.02.14. Drets d'imatge  

05.02.15. Subtítols Cat/CAST/ENG 1.500,00 

 05.03. Diversos producció  

05.03.01. Còpies de guió 100,00 

05.03.02. Fotocòpies de rodatge 200,00 

05.03.03. Telèfon en dates de rodatge 200,00 

05.03.04. Lloguer camerinos exteriors B&M 1.000,00 

05.03.05. Lloguer infrastructures  

05.03.06. Lloguer oficina exteriors 2.000,00 

05.03.07. Magatzems diversos  

05.03.08. Garatges en dates de rodatge  

05.03.09. Missatgeria 150,00 
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05.03.10. Neteja, etc., llocs de rodatge 500,00 

05.03.11. Comunicacions en rodatge 1.000,00 

05.03.12. Taxes de rodatge 1.500,00 

05.03.13. Compres divereses  

05.03.14. Programa gestió 500,00 

05.03.15. Diversos producció 2.000,00 

05.03.16. Imprevistos  

05.03.17 Material sanitari 1.000,00 

 TOTAL CAPÍTOL 05 35.650,00 
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CAPÍTOL 06- Maquinària de rodatge i transports 

  TOTAL 

 06.01. Maquinària i elements de rodatge  

06.01.01. Càmera principal 30.000,00 

06.01.02. Càmera secundària 10.000,00 

06.01.03. Objectius especials i complementaris  

06.01.04. Accesoris  

06.01.05. Fungibles 3.000,00 

06.01.06. Material il·luminació llogat 20.000,00 

06.01.07. Material il·luminació adquirit  

06.01.08. Material maquinistes llogat 7.000,00 

06.01.09. Material maquinistes adquirit  

06.01.10. Desperfectes de rodatge 2.000,00 

06.01.11. Grues  

06.01.12. Càmera Car  

06.01.13. Plataforma (hunes)  

06.01.14. Grup electrògen 15.000,00 
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06.01.15. Carburant grup  

06.01.16. Helicòpters, avions, etc.  

06.01.17. Consum HMI  

06.01.18. Steadycam 6.000,00 

06.01.19. Equip de so principal 6.000,00 

06.01.20. Equip de so complementari  

06.01.21. Fluxe elèctric (enganxaments)  

06.01.22. Equips per a postproducció  

 06.02. Transports  

06.02.01. Cotxes de producció  

06.02.02. Cotxes de producció  

06.02.03. Cotxes de producció  

06.02.04. Gratificació cotxes d'equip 3.000,00 

06.02.05. Lloguer cotxes sense conductor 10.000,00 

06.02.06. Furgoneta de càmera  

06.02.07. Furgoneta de producció  

06.02.08. Minibusos  
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06.02.09. Camió d'elèctrics 7.000,00 

06.02.10. Camió de decoració 7.000,00 

06.02.11. Camió de vestuari 7.000,00 

06.02.12. Camió de maquinista 7.000,00 

06.02.13. Autobusos  

06.02.14. Taxis en dates de rodatge 1.500,00 

06.02.15. Facturacions/ Sobrepes  

06.02.16. Aduanes i fletatges  

06.02.17. Tren i metro 200,00 

06.02.18. Gasolina 5.000,00 

06.02.19. Pàrquing 2.000,00 

06.02.20. Altres transports  

06.02.21. Peatges  

 TOTAL CAPÍTOL 06 148.700,00 
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CAPÍTOL 07- Viatges, hotels i àpats 

     TOTAL 

 07.01. Localitzacions     

07.01.01. Despeses de localització    1.000,00 

07.01.02. Despeses de preparació     

07.01.03. Despeses de càsting    2.000,00 

      

 07.02. Viatges     

07.02.01. I/V tècnics    

07.02.02. I/V actors    

 07.03. Hotels i Àpats     

07.03.01. Facturació en hotel    10.000,00 

07.03.02. Àpats en dates de rodatge    36.000,00 

07.03.03. Dietes Actors    3.000,00 

07.03.04. Àpats figuració    3.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 07 55.000,00 
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CAPÍTOL 08 - Pel·lícula verge 

  TOTAL 

 08.01. Negatiu  

08.01.01. Negatiu de color  

08.01.02. Negatiu de color  

08.01.03. Negatiu de blanc i negre  

08.01.04. Negatiu de so  

08.01.05. Internegatiu  

08.01.06. Duplicating  

 08.02. Positiu  

08.02.01. Positiu imatge color  

08.02.02. Positiu imatge BiN  

08.02.03. Positiu primera còpia estàndard  

08.02.04. Positiu segona còpia estàndard  

08.02.05. Interpositiu  

08.02.06. Lavender  

 08.03. Magnètic i diversos  
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08.03.01. Magnètic 35/16 mm (nou)  

08.03.02. Magnètic 35/16 mm (usat)  

08.03.03. Magnètic 1/4 polzada  

08.03.04. Cintes per a Màsters  

08.03.05. Material fotografies escenes  

08.03.06. Altres materials  

08.03.07. Cintes VHS  

08.03.08. DISCOS DURS 3.000,00 

 TOTAL CAPÍTOL 08 3.000,00 
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CAPÍTOL 09 - Laboratori 

  TOTAL 

 09.01.  Revelat  

09.01.01. De so  

 09.02. Positivat  

09.02.01. D'imatge color  

09.02.02. D'imatge B. y N.  

09.02.03. D'internegatiu  

09.02.04. De Lavender  

09.02.05. De primera còpia estàndard  

09.02.06. De segona còpia estàndard  

 09.03. Diversos  

09.03.01. TANT alçat per a Laboratori 30.000,00 

09.03.02. Descarte  

09.03.03. Classificació i arxiu  

09.03.04. Sincronització negatius  

09.03.05. Kinescopat  
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09.03.06. CGI 10.000,00 

09.03.07. Títols de crèdit  

09.03.08. Laboratori fotografies  

09.03.09. Animació / 2D i 3D  

09.03.10. Imatges d'arxiu  

09.03.11. Transfers  

09.03.12. Etalonatge  

 TOTAL CAPÍTOL 09 40.000,00 
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CAPÍTOL 10 - Assegurances 

  TOTAL 

 10.01. Assegurances  

10.01.01. Assegurança combinada cinematografia 10.000,00 

10.01.02. Assegurança de materials de rodatge  

10.01.03. Assegurança de responsabilitat civil  

10.01.04. Assegurança d'accidents  

10.01.05. Assegurança d'interrupció de rodatge  

10.01.06. Assegurança de bon fi  

10.01.08. Seguretat Social (Règim General (Quotes d'empresa) 109.599,27 

10.01.09. Seguretat Social (Règim Especial) (Quotes d'empresa)  

10.01.10. Prevenció riscos laborals 3.000,00 

10.01.11. E & O 3.000,00 

10.01.12 Certificat mediambiental 6.000,00 

 TOTAL CAPÍTOL 10 131.599,27 
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CAPÍTOL 11 - Despeses generals 

  TOTAL 

 11.01. Generals  

11.01.01. Total despeses generals T.A. 50.000,00 

11.01.02. Copisteria  

11.01.03. Missatgeria  

11.01.04. Correus i telègrafs  

11.01.05. Telèfons  

11.01.06. Taxis, despeses locomoció fora dates rodatge  

11.01.07. Llum, aigua, neteja  

11.01.08. Material d'oficina  

11.01.09. Àpats en postproducció  

11.01.10. Gestoría Seguretat Social  

11.01.11. Confecció projecte  

 TOTAL CAPÍTOL 11 50.000,00 
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CAPÍTOL 12 -  

  TOTAL 

 12.01. CRI i còpies  

12.01.01. Còpies 20.000,00 

 12.02. Publicitat  

12.02.01.  200.000,00 

12.02.02. Premsa i comunicació 50.000,00 

12.02.03. Cartell 1.000,00 

12.02.04. Tràiler (*) 3.000,00 

12.02.05. Making of 1.500,00 

 12.03. Interessos passius  

12.03.01. Interessos passius i despeses de negociació de préstecs oficials  

12.03.02 Auditoria 5.000,00 

 TOTAL CAPÍTOL 12 280.500,00 
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RESUM COMPLEMENTARI 

  TOTALS OBSERVACIONS 

Cap. 01 ................................. 34.000,00  

Cap. 02 ................................. 124.896,49  

Cap. 03 ................................. 452.505,48 Excepte Productor executiu 

Cap. 04 ................................. 131.000,00  

Cap. 05 ................................. 34.150,00 Excepte subtítols 

Cap. 06 ................................. 148.700,00  

Cap. 07 ................................. 55.000,00  

Cap. 08 ................................. 3.000,00  

Cap. 09 ................................. 40.000,00  

Cap. 10 ................................. 131.599,27  

COST DE REALITZACIÓ 1.154.851,24 Subtotal 

Productor executiu.................. 22.000,00 Límit màxim: 5% del subtotal 

Despeses generals (Cap.11).............. 50.000,00 Límit màxim: 7% del subtotal 

Publicitat (Cap.12.02.)............ 255.500,00 Límit màxim: 30% del subtotal 
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Interessos Passius (Cap. 12.03).. 0,00 Límit màxim: 10% del subtotal 

Còpies (Cap. 12.01.).................. 20.000,00  

Doblatge/Subtitolat.................. 1.500,00  

Informe E. Auditoría................. 5.000,00  

COST TOTAL ...... 1.508.851,24  
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