
 
 

  



2 
 

Sumari 

 

 

1. Plantejament ............................................................................................................... 3 

2. Storyline ...................................................................................................................... 4 

3. Planificació .................................................................................................................. 4 

3.1 Procés de documentació...................................................................................... 4 

3.2 Pla de rodatge ..................................................................................................... 5 

3.3 Repartiment de rols .............................................................................................. 6 

4. Criteris tècnics de rodatge .......................................................................................... 7 

5. Conclusions ................................................................................................................ 8 

 

  



3 
 

1. Plantejament 

L’arquitecte Antoni Gaudí és una figura emblemàtica de la ciutat de Barcelona. No obstant 

això, la seva mort no és un assumpte d'interès actual. La versió oficial diu que Gaudí fou 

atropellat per un tramvia, fet que resulta curiós i que amaga un misteri que mai ningú s’ha 

atrevit a exposar. El nostre fals documental té com a objectiu indagar en la mort del famós 

arquitecte, construint una sèrie de conspiracions en clau de comèdia on els Güell, el Vaticà, 

els aliens i el besnét del conductor del tramvia en són protagonistes. 

 

Bàsicament, hem ideat vincles entre Gaudí i els possibles involucrats en la seva mort. 

Partint d’això, hem desenvolupat les diferents teories. Gaudí va construir la casa dels Güell 

i en documentar-nos sobre aquest fet, hem llegit que hi havia rumors que la família devia 

diners a l’arquitecte, per tant, hem decidit aprofitar aquestes enraonies per crear la primera 

teoria. Pel que fa al Vaticà, l’hem relacionat amb l’arquitecte per la construcció de la Sagrada 

Família, un temple cristià que es caracteritza per tenir unes formes sinuoses, extravagants 

i estrambòtiques, que hem considerat que podien no haver agradat a l’Església. Finalment, 

com s’ha comentat anteriorment, aquest fals documental s’ha decidit que seria en clau de 

comèdia, per tant, a l’hora de plantejar l’última teoria que involucra els aliens en la mort de 

Gaudí, hem incorporat una referència al programa Ancient Aliens i al famós presentador 

Giorgio Tsoukalos. 

 

Un cop plantejades les teories, hem decidit que per desenvolupar la nostra història seguirem 

el format del programa Crímenes Imperfectos. Per tant, combinem testimonis i recreacions 

que es graven utilitzant tècniques semblants a les utilitzades pel programa. Per altra banda, 

per mantenir el to humorístic, hem incorporat referències a altres obres audiovisuals com 

l’esmentada anteriorment d’Ancient Aliens, el Dr. Claw d’Inspector Gadget a l’hora de 

representar al Papa Pius XI i el planeta fictici Omicron Persei 8 de Futurama.  

 

Finalment, el nostre projecte audiovisual està dirigit a un públic adult, ja que, per entendre 

les referències que s’incorporen, es necessita tenir un bagatge ampli de continguts 

audiovisuals dels anys 90. Tot i això, el curtmetratge és apte per a tot tipus d’audiència 

perquè no s’incorpora cap element que es pugui considerar inadequat per nens. A més, ens 

dirigim a aficionats de l’humor absurd, cinèfils i fanàtics del programa Crímenes Imperfectos. 
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2. Storyline 

Un Tranvia Llamado Asesinato és un fals documental que investiga la mort d’Antoni Gaudí. 

Els arxius oficials afirmen que va morir atropellat per un tramvia, però una historiadora ho 

nega. A partir d’aquí s’exposen tres teories: els Güell el van enverinar per no pagar els 

deutes que tenien amb Gaudí, el Vaticà l’assassinà perquè no aprovava la construcció de 

la Sagrada Família o bé, els aliens van acabar amb ell per atribuir-se l’autoria de la catedral. 

Finalment, el besnét del conductor del tramvia desmenteix aquestes teories i revela que el 

seu besavi va assassinar a Gaudí perquè no comprava mai el bitllet del tram. 

 

URL del Projecte publicat a la xarxa: https://vimeo.com/169729392   

Contrassenya: gaudiecav 

3. Planificació 

3.1 Procés de documentació 

En el nostre projecte audiovisual el procés de documentació és molt important. Com s’ha 

esmentat anteriorment, les recreacions s’han ambientat als anys 20, quan es va produir la 

mort d’Antoni Gaudí. Per tant, el primer pas en el procés de documentació ha consistit a 

investigar la vida d’Antoni Gaudí, concretament, en esbrinar les circumstàncies de la seva 

mort. 

 

Per altra banda, també hem cercat la genealogia dels Güell per determinar els familiars vius 

en aquella època, l’edat que tenien i les seves característiques físiques. Amb aquesta 

informació hem concretat les bases del càsting i hem seleccionat els encarregats 

d’interpretar aquests papers. El procés de documentació s’ha fet a través d’Internet i s’han 

consultat llocs web com la pàgina oficial del Palau Güell o la de la Casa Batlló.  

 

A més, hem sigut molt cautelosos a l’hora d’escollir el vestuari i l’atrezzo per evitar 

anacronismes. En aquest procés de documentació hem comptat amb la col·laboració de 

l’Associació Retrofuturista Nautilus, que recrea esdeveniments d’època. Aquesta associació 

ens ha informat sobre el tipus de vestuari que es portava als anys 20 i el protocol que se 

seguia a les festes que organitzava la burgesia catalana a Barcelona. 

 

Finalment, també hem cercat imatges per ambientar i reforçar escenes concretes de 

l’audiovisual. A l’hora d’escollir-les hem tingut en compte que siguin lliures de drets, per això 

https://vimeo.com/169729392
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hem consultat diversos arxius i bases de dades. Per exemple, les imatges de tramvies en 

blanc i negre corresponen a la Memòria Digital de Catalunya. Per altra banda, també cal 

esmentar que els vídeos d’arxiu utilitzats s’han obtingut de Flickr i aquests tenen una 

llicència Creative Commons que ens permet el seu ús en el nostre projecte.  

3.2 Pla de rodatge   

El rodatge s'ha dividit en dues parts: testimonis i recreacions. Per als testimonis hem utilitzat 

el plató i el croma de la Facultat i per a les recreacions hem gravat a la Casa de la Seda, 

un lloc emblemàtic de Barcelona declarat Monument arquitectònic-artístic d’interès 

nacional. En total el procés de gravació ha durat dos dies, un per a cada localització. Així 

doncs, el rodatge s’ha organitzat de la següent manera: 

 

RECREACIONS 

 

SE. PLA. TIPO ACCIÓN DIÁLOGOS PERSONAJES ATREZZO 

1 1 PD Planos de la sagrada familia   

Gaudí 

planos sagrada 

familia 

 

1 2 PM 
Gaudí trabajando muy agobiado, 

se levanta, coge la chaqueta 

Narrador: A 

principios de 

Junio de 1926, el 

famoso 

arquitecto Antoni 

[...] 

1 3 
PD 

chaqueta 
Gaudi cogiendo la chaqueta 

1 4 PG 
Se pone la chaqueta y se 

marcha 

2 2 PD Carta/invitación      Invitación fiesta 

3 1 
GPG 

travelling 
Fiesta de los Güell   Figuración   

3 4 PM 
Los Güell cuchichean entre sí y 

se acercan a saludar a Gaudí 
  

Gaudí + Güells 

+ Figuración 

  

  

3 5 PP Los Güell saludan  a Gaudí     

3 6 PD 
Le pone veneno en la copa a 

Gaudí. 
  copa + veneno 

4 1 PG 

En el Vaticano, el Papa y varios 

curas miran los planos de la 

Sagrada Familia y se indignan 

mucho. 

Narrador: El 

Vaticano había 

[…] 

Papa + Curas 
planos  

sagrada familia 

4 2 PD Curas mirando los planos 

4 3 PD los planos en la mesa  
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TESTIMONIS 

 

SE. PLA. TIPO ACCIÓN DIÁLOGOS PERSONAJES ATREZZO 

3 7 
PM 

frontal 
Testimonio Cura 

Gaudí no 

acudió[…] 
Cura   

4 4 
PM 

frontal 

Eso es sólo una 

[…] 
Cura   

4 8 
PM 

frontal 

Testimonio Nieto 

Narrador:  Nieto   

4 9 

PM 

frontal y 

zoom in 

Pero… ¿Cómo 

aliens?, […] 
Nieto   

4 9 

PM 

frontal y 

zoom in 

Entrevistador: 

[…] 
Nieto   

4 10 PP Sí, que se […] Nieto   

2 1 
PM 

frontal 

Testimonio Historiadora 

Según los 

archivos oficiales 

[…] 

Historiadora   

2 4 
PM 

frontal 

Era bien sabido 

que la familia […] 
Historiadora   

4 5 
PM 

frontal 

El Vaticano no 

fue. […] 
historiadora    

4 7 
PM 

frontal 
El único […]. historiadora   

3.3 Repartiment de rols  

La creació d’aquest projecte audiovisual ha estat possible gràcies al treball en equip. Tots 

els components del grup hem contribuït en la creació de la història que conforma aquest 

curtmetratge i a l’hora de portar-lo a la pantalla hem repartit les tasques que realitzaria cada 

integrant de la següent manera:  

- Direcció: Rubén Cantón 

- Compositor musical: Antoni M. March 

- Guió: Rubén Cantón 

- Producció: Iris Aldeguer, Juancris Bravo i Ariadna Pagès 

- Càmera: Rubén Cantón, Mateu March i Ariadna Pagès 

- Foto fixa: Ariadna Pagès i Dayana Rodas 

- So: Juancris Bravo, Dayana Rodas i Mateu March 

- Script: Iris Aldeguer i Dayana Rodas 

- Postproducció: Rubén Cantón i Mateu March 

- Disseny gràfic: Mateu March  
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4. Criteris tècnics de rodatge 

Per realitzar aquest projecte audiovisual hem tingut en compte les necessitats tècniques 

des d’un primer moment. Per les recreacions hem decidit gravar diferents tipus de plans i 

moviments de càmera com tràvelings verticals o horitzontals per disposar de molt material 

brut amb el qual poder editar. Aquests plans, els hem gravat càmera en mà i hem decidit 

augmentar l’ISO de la càmera perquè la imatge quedi bruta i s’emfatitzi que el que s’està 

mostrant és una recreació. Cal destacar que aquest recurs també s’utilitza a Crímenes 

Imperfectos, el programa amb el que està inspirat el nostre curtmetratge. 

 

Durant el procés de postproducció, hem modificat la velocitat dels plans tenint en compte el 

ritme extern de l’audiovisual. Així doncs, s’aporta dinamisme a les accions i s’acostuma a 

l’espectador a un ritme elevat que contribueix a augmentar el misteri de la peça. A més, 

com que les recreacions estan ambientades als anys 20, s’ha incorporat un filtre sèpia a les 

imatges que ajuda a distingir entre el metratge d’època i l’actual. Paral·lelament, el vestuari 

i les localitzacions també ajuden a recrear l’ambient d’època. 

 

Per altra banda, els testimonis els hem gravat amb un pla fix i hem utilitzat llum artificial, 

seguint el tipus d’il·luminació que s’utilitza a les entrevistes: un projector a cada lateral i una 

llum posterior. A més, hem utilitzat el croma per incorporar diferents backgrounds per a cada 

testimoni. Per crear els fons, hem fotografiat espais de la Casa de la Seda relacionats amb 

la professió de cada personatge i els hem inserit al croma amb el programa After Effects.  

 

Finalment, per enregistrar el so dels testimonis hem utilitzat un micròfon amb una perxa i 

una gravadora. En canvi, per les recreacions hem decidit prescindir d’aquest material i 

enregistrar el so directament des de la càmera, ja que a les recreacions s’incorpora una veu 

en off que narra tota la història i el so de l’escena només es deixa de fons. A l’hora de 

muntar el so hem realitzat J-Cuts i L-Cuts per aportar continuïtat als canvis de pla. A més, 

hem incorporat sons d’arxiu com el d’un tramvia quan surt el títol del fals documental. Fins 

i tot, hem comptat amb la col·laboració d’un compositor musical que ha creat la banda 

sonora del projecte.  
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5. Conclusions 

Aquest projecte audiovisual és fruit del treball en equip, que ens ha servit per posar en 

pràctica els coneixements assolits al llarg d’aquests dos anys de carrera. A més, aquesta 

matèria ens ha aportat una sèrie de coneixements que ens han ajudat pel procés de creació 

del nostre curtmetratge.  

 

Els tallers ens han servit com a pràctica per tractar els diferents aspectes d’un projecte 

audiovisual. En general, aquestes classes ens han ajudat a desenvolupar la nostra obra. 

Sobretot el taller de màrqueting, ja que hem aprofitat el pòster per promocionar el 

curtmetratge i la informació del pla de màrqueting per establir el target i adquirir un to 

determinat per realitzar el projecte.  

 

Per altra banda, durant la realització se’ns han presentat una sèrie de problemes. A l’hora 

d’escriure el guió vam plantejar diverses teories que finalment hem sintetitzat per ajustar-

nos als temps. Un altre problema que hem enfrontat ha estat durant el càsting. Molts dels 

actors que en un primer moment ens han dit que col·laborarien en el nostre projecte, 

finalment no ho han fet i hem hagut de buscar altres actors o interpretar nosaltres mateixos 

els personatges. En última instància, hem hagut d’improvisar el vestuari del personatge 

Papa Pius XI utilitzant teles blanques i vermelles i optant per fer un pla tancat de la seva 

mà.  

 

En general, hem pogut assolir tot el que ens hem proposat des d’un primer moment. El 

nostre curtmetratge manté l’essència del programa en què s’inspira i s’han aconseguit unes 

recreacions fidels als anys 20. Tot i això, no s’han obtingut alguns materials d’atrezzo 

d’aquella època per la mancança de diners.  

 

En conclusió, la matèria de Projectes I és una aproximació al que ens trobarem al món 

laboral i ens permet posar en pràctica tot el que s’ha assolit al llarg d’aquests anys. A més, 

el fet que es realitzi en grup ens ajuda a acostumar-nos a una dinàmica de treball diferent 

de la que estem acostumats, ja que en moltes matèries s’opta per impulsar el treball 

individual.  

 


