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2. PRESENTACIÓ

La idea del curtmetratge sorgeix d’un relat previ, el qual és un capítol d’una novel·la, escrit per un dels integrants del grup. No obstant, tot i tenir

semblances amb aquest, la temàtica de la qual es parla en el curtmetratge és una altra. Així doncs, hem intentat representar l’abús sexual d’una

manera diferent en la qual es sol mostrar en projectes audiovisuals. Com? A través d’un suïcidi, a través d’un diari, a través d’una veu en off que

ens mostra els temors de la nostra protagonista i a través de la ignorància d’una mare que no s’ha adonat d’allò que li succeïa a la seva filla. Hem

intentat mostrar de la manera més realista possible un dur succés que, per desgràcia, viuen moltes persones.

El nostre és un projecte de ficció de curta durada. Per tant, estem parlant d’un curtmetratge amb una durada inferior als 10 minuts. Hem intentat,

de la millor manera possible, tractar cada una de les escenes amb el màxim detall possible per tal que allò que volíem transmetre a l’espectador

traspassés les pantalles i realment l’impliquéssim amb la història que estem explicant en el curtmetratge.

Per què hem volgut parlar d’abusos sexuals? Per què ho hem representat d’aquesta manera? Quina era la nostra intenció amb aquest

curtmetratge? Hem parlat d’abusos sexuals perquè és un tema actual, un tema atemporal en tant que sempre han tingut lloc i sempre tindran lloc

en la societat en la que vivim. Ho hem representat d’aquesta manera perquè realment no volíem només tractar la violació, sinó també allò que

sent la persona que ha estat violada, recordem l’emoció de les paraules escrites a la carta, i, a més a més, la ceguera de les persones que envolten

a aquells que han patit algun tipus d’abús sexual, doncs moltes d’aquestes no s’adonen d’allò que els hi ha succeït a la persona que ha estat



4

abusada sexualment. En aquest cas hem mostrat una mare que no ha sabut veure que la seva parella havia violat a la seva filla, una mare cega

que no ha estat capaç de protegir a la seva filla, una mare que llegeix una carta repleta de confessions de la seva filla, les quals són com

punyalades al cor.

Hem volgut mostrar, doncs, una història d’una violació i tot allò que por comportar haver estat violada, com ara, el suïcidi de la persona. És per

tot això que creiem haver estat capaços de crear una crua història real en tant que representa el dia a dia de moltes persones de la societat en la

que vivim.
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3. STORYLINE

Claudia, dies després d’haver llançat les cendres de la seva filla Elisabeth, juntament amb en Manuel, la seva parella, es dirigeix, per primer cop

des de la seva mort, a l’habitació de la seva filla. Allà hi troba el seu diari sobre l’escriptori, el qual conté una carta on l’Elisabeth explica

detalladament el perquè de la seva decisió de treure’s la vida: en Manuel abusava sexualment d’ella. Claudia, en acabar de llegir el relat, truca el

112 confessant que s’ha comés un assassinat.
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4. SINOPSI

Claudia i Manuel es miren sense saber del tot què dir. Claudia obre l’urna que els dos sustenten en les seves tremoloses mans, una suau brisa els

hi acaricia els cabells. Claudia llença una mirada compasiva a Manuel i els dos llencen les cendres sense dir ni una sola paraula.

Dies més tard, Manuel i Claudia es troben asseguts al sofà mirant la televisió. Claudia s’aixeca sense mirar en Manuel i es dirigeix a la porta de

la sala d’estar, la qual dona a un llarg i estret passadís. camina lentament per aquest fins que arriba a una porta la qual té una lletra E de color

rosa enganxada.

Es queda allà, sense moure’s, amb uns ulls inexpresius. Observa la fusta de la porta amb atenció on es llegeix la lletra E. Claudia es queda

immòbil amb el pom de la porta fred a la mà. La seva pell s’eriça. Els seus dits tremolen sobre la seva superfície i amb l’altra mà acaricia

suaument la inicial del nom d’Elisabeth.

El color de les parets i totes les seves pertinences fan que Clàudia noti la presencia de la seva filla i ella mira cap els costats amb l’esperança de

trobar-la. Recorre l’habitació tot observant les fotografies i altres objectes personals d’Elisabeth. Finalment es Es dirigeix al llit perfectament fet.

S’hi asseu a sobre, intentant no arrugar els llençols. Els seus ulls es desvien cap a l’escriptori, on hi ha el diari de la seva filla. L’agafa

delicadament entre les mans i fulleja les seves pàgines. Arriba a les últimes pàgines, on un relat li crida l’atenció. Comença a llegir el que hi ha

escrit, trobant en ell la resposta que tant li costava trobar, el perquè de la seva decisió de posar fi a la seva vida.
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Mitjançant la veu en off d’Elisabeth i flashbacks del moment en què escrivia el relat a la seva habitació i d’altres on Manuel abusava d’ella, el

perquè del suicidi es fa més que evident, provocant una reacció en la mare, qui truca el 112 tot confessant que s’ha produit l’assassinat de

Manuel en el número 3 del carrer Balmes.
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5. TRACTAMENT O GUIÓ

ESCENA 1 – ACANTILADO EN EL MAR – EXT/PUESTA DE SOL

Claudia, con una URNA entre las manos, y Manuel se encuentran en el borde de un faro. Ambos

miran hacia el horizonte.

Con manos temblorosas, Anuel también coloca las manos en la urna. Claudia abre la urna

lentamente, mira compasivamente a Anuel un instante y ambos, con las manos, lanzan las cenizas

justo en el momento en el que una brisa marina acaricia sus cuerpos y ayuda a esparcir las

cenizas.

ESCENA 2 – SALA DE ESTAR/ESCALERAS/PASILLO– INT/DIA

Claudia está sentada en el sofá con la mirada perdida. Manuel está mirando el televisor

encendido. Claudia traga saliva y suspira. Inclina la cabeza hacia arriba un instante y acaba

por levantarse.
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Vuelve a quedarse quieta de nuevo. Suspira. Voltea su cuerpo y se dirige al pasillo del

apartamento, el cual recorre lentamente ayudándose con la mano en la pared hasta llegar a la

puerta de la que había sido la habitación de Elisabeth.

Observa la letra E de Elisabeth en la puerta y la acaricia con ojos inexpresivos. Con la mano

temblorosa y la respiración acelerada, Claudia dirige su mano hacia el pomo de la puerta, el

cual está frío y le produce una sensación extraña en el brazo. Sus dedos tiemblan encima de la

superficie metálica.

Dirige de nuevo la mirada al paño de la puerta y, con indecisión, la abre. Sus ojos se abren de

par en par al ver el interior de la habitación.

ESCENA 3 – HABITACIÓN ELISABETH – INT/DIA

Temblorosa, Claudia entra en la habitación y mira a su alrededor. Se fija en el color de las

paredes, en las fotos de su hija colgadas en ellas. Busca a su hija con los ojos.

Se dirige a la cama y se sienta en ella intentando no arrugar las sábanas. Intenta calmar la

tristeza que alberga en su interior.
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Sus ojos se desvían hacia el escritorio. En él se encuentra el diario de Elisabeth. Lo coge

lentamente con las manos y inspira el olor de sus páginas.

Claudia. - No sé cómo definir los sentimientos que habitan en mí, Beth. Hay algunos en

mí que nunca he experimentado. Es extraño no saber qué es lo que me sucede, (Traga

saliva un instante) el porqué de parecer que lo siento todo y a la vez no siento nada.

Claudia empieza a leer allí donde ha abierto el diario, dónde lee la fecha del último de sus

relatos: 28 de mayo de 2019, el día antes de su fallecimiento.

Con manos temblorosas empieza a leer.

Elisabeth (off). – 28 de mayo de 2019.

ESCENA 4 – HABITACIÓN ELISABETH (ESCRITORIO) – INT/NOCHE

Elisabeth, que se encuentra sentada en el escritorio con una taza de té en la mano, escribe en

el diario.
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Elisabeth (off). - Incluso ahora, cuando expreso mis sentimientos entre palabras llenas

de tinta negra que se expanden en el papel, tu presencia me acecha como un lobo a su

presa, acorralándome, haciéndome sentir tan pequeña como una llama de una vela a punto

de consumirse.

Y es que mi alma se está consumiendo como esa llama en busca de oxígeno, un oxígeno

inalcanzable que sentencia a la llama a desaparecer por completo, siendo olvidada,

siendo consumida por la oscuridad de las tinieblas.

ESCENA 5 – COMEDOR – INT/DIA

Claudia, Elisabeth y Anuel están jugando a un juego de mesa pasándolo en grande

Elisabeth (off). - Así es como me siento: sin luz. Tu me la arrebataste, lentamente,

sin piedad. Y ahora tan solo puedo lamentar el hecho de que he dejado de quererme.

Intento recordar esos instantes de felicidad que protagonizaban mi vida antes de que

todo ocurriera, antes de darte el poder sobre el destino de mi vida. Me parecen tan

lejanos, tan irreales. Risas olvidadas con aquellos que quiero luchan por emerger en mi
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subconsciente, pero se pierden en un sinfín de sentimientos contradictorios que

deambulan por los recondijos de mi mente.

ESCENA 4 – HABITACIÓN ELISABETH – INT/NOCHE

Elisabeth, con el diario en la mano, acaricia las fotografías colgadas en su pared. Voltea su

cuerpo y se dirige a la cama, donde se sienta cogiendo de nuevo la taza y una galleta y dejando

el diario en la mesita de noche.

Elisabeth (off). - Sonrisas difuminadas, abrazos que nunca llegan a producirse, besos

que ni siquiera recuerdo sentir. Ojalá pudiera volver al pasado, saber qué se siente al

ser feliz.

Elisabeth deja la taza y un trozo de galleta en la mesita de noche y coge de nuevo el diario. Se

recuesta en la pared de la cama.

Elisabeth (off). - Desearía volver a sentirme viva. Pero nunca seré feliz de nuevo, y

tú tienes la culpa.
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Elisabeth empieza a llorar mientras los recuerdos invaden su mente. Escribe de nuevo en el

diario.

Elisabeth (off). - Recuerdo esa primera vez, esa primera mirada que heló mis piernas,

que hizo de mí un cuerpo en el que mi alma se había desnudado para ti.

Elisabeth (off). - Recuerdo el blanco de tus ojos, más nítido que nunca, tus pupilas

negras como el carbón…

ESCENA 6 – COMEDOR – INT/NOCHE

Mnuel, Elisabeth y Claudia están sentados en el sofá viendo la tele

Elisabeth (off). – acechándome por detrás de la puerta. Esos ojos inmóviles que se

fijaban en mi cuerpo. (Mientras Manuel toquetea la pierna de Elisabeth) Y aún me

pregunto cómo no dije nada, cómo fui tan estúpida de quedarme callada mientras tus ojos

ya no solamente me acechaban, sino que fantaseaban con mi cuerpo medio desnudo,

deseando poder verlo más de cerca.

Elisabeth mira la mano de Manuel y vuelve a mirar hacia delante paralizada.
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Elisabeth (off). – Tu respiración entrecortada, una respiración agitada y perturbadora

que delataba esas ansias por tocarme, por poder acariciar mi piel desnuda.

ESCENA 4 – HABITACIÓN ELISABETH – INT/NOCHE

Elisabeth deja de escribir en el diario.

Elisabeth (off). – Y, aun así, pese a ese terror que recorrió mis venas, no fui capaz

de decir nada.

Elisabeth se tumba de lado en la cama y se acurruca en ella, donde acaba por llorar.

Elisabeth (off). - Llegué a pensar, incluso, que tan solo fueron imaginaciones mías,

que malinterpreté aquello que había visto.

Elisabeth (off). - Y esa chica que sonreía incluso en sus sueños más profundos dejó que

la oscuridad de la intimidación la consumiese lentamente…
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ESCENA 7 – COCINA – INT/NOCHE

Elisabeth (off). – (fregando utensilios de cocina) Tan poco a poco que no pudo hacer

nada para impedir que las tinieblas nublasen su futuro.

Elisabeth continúa limpiando. Manuel pasa tras ella y se le pega a la espalda, le aparta el pelo

del cuello y lo huele.

Elisabeth (off). – Me pregunto cómo he llegado a este instante, a escribir estas

palabras de tinta oscura que describen aquello que recorre mi mente.

ESCENA 4 – HABITACIÓN ELISABETH – INT/NOCHE

Elisabeth. – (volteando su cuerpo, cerrando los ojos un instante y abriéndolos) Y

mientras mi felicidad menguaba entre miradas y caricias deseadas hacia un cuerpo que

nunca te ha pertenecido, aunque tú te adueñaste de él, mi estima hacia aquello que

consideraba que era mío y de nadie más desapareció.

Elisabeth desvía la mirada y voltea su cuerpo de nuevo.
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Elisabeth (off). – Sí, dejé de quererme porque ya no era dueña de mi cuerpo.

(Alterándose al imaginarse a Manuel en la habitación) Me quitaste la felicidad, me

quitaste mi estima, e incluso me quitaste aquello que pensaba que nadie podría llegar a

arrebatarme jamás: (abriendo los ojos) mi alma.

Elisabeth (off). – (llorando de nuevo). Aún recuerdo el asco subiéndome por la

garganta, esa sensación de querer vomitar sin nunca llegar a hacerlo. (Mientras Manuel

entra en la habitación). Una sensación que se pegó en mi cuerpo y de la cual no voy a

poder desprenderme nunca.

Elisabeth (off). – (Entrando Manuel en la habitación sin decir nada, caminando

lentamente hacia la cama y quitando las sábanas de encima de Elisabeth) Ese día en el

que entraste en mi habitación, sin siquiera dirigirme la palabra. Ese día en el que te

creíste superior a mí. Ese día en el que mi alma dejó de pertenecerme y formó parte de

uno de tus deseos enfermos. Ya no era su dueña. Tan solo era un cuerpo que no tuvo ni

el valor de luchar. Y es que tenía miedo. Noté tus manos recorriendo mi piel, y ni

siquiera dije nada. Recuerdo cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. Tan solo

quería que todo terminara, y aún ahora lo sigo deseando.
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ESCENA 8 – HABITACIÓN ELISABETH – INT/DÍA

Elisabeth (off). – (Mientras el diario de Elisabeth golpea el suelo). Quiero poder

desprenderme del odio, del asco, de todo lo que me has hecho sentir. Que todo termine.

Que no puedas adueñarte nunca más de mi cuerpo.

Claudia, con manos temblorosas contiene la respiración con los ojos cerrados. Inspira para

calmar la respiración, pero no lo consigue.

Elisabeth (off). – Es triste pensar que sólo así conseguiré liberarme de ti, Manuel.

Claudia coge el teléfono y hace una llamada.

Claudia. – Ha habido un asesinato en la calle Balmes número 3… Manuel, Manuel

Hernández.

Claudia se levanta de la cama y sale de la habitación.
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6. GUIÓ TÈCNIC O STORYBOARD
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7. ACTORS PARTICIPANTS

7.1. Si es tracta d’una història de ficció:

7.1.2. Càsting d’actors i actrius protagonistes i principals. Justificació de la elecció i breu biofilmografia.

Per tal de començar amb la producció del nostre projecte audiovisual vam procedir a realitzar un càsting amb el

propòsit de seleccionar aquells actors que més s'ajustessin al paper dels protagonistes de l’obra per a mostrar un

missatge el més real i empàtic dins la ficció. Per tal de començar amb la selecció d’actors vam fer un cartell amb les

dades del dia del rodatge: dates, localització, gènere i franja d’edat dels actors que necessitàvem, informació sobre la

no remuneració i el pagament dels desplaçaments.

Per a ampliar la visibilitat del nostre càsting obert, contactem amb un perfil d'Instagram anomenat Esquirolactors en

la qual publicaven càstings perquè els actors que els seguien contactessin amb les persones anunciants en cas d'estar

interessats en el curtmetratge. Una vegada penjat la nostra oferta de càsting vam rebre missatges de nombroses

persones interessades. Per tal de posar-nos en contacte amb els candidats i rebre els seus videobooks vam crear un

correu electrònic per facilitar la comunicació i els tràmits.

https://www.instagram.com/esquirolactors/
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En un primer moment vam pensar en un càsting presencial a la Universitat, no obstant, degut a l’empitjorament de la Covid-19, les noves

mesures sanitàries ens ho va impedir, així que vam demanar als candidats que ens enviessin algun tipus de videobook per tal de veure el seu

llenguatge corporal així com la seva aparença, d’aquesta manera podiem visualitzar-los i anar fent una primera selecció a aquells perfils que

consideravem més pertinents per als papers dels protagonistes.

En total, vam rebre 25 correus de persones interessades en el càsting en les franges d’edat establertes. En un principi, els candidats que ens

agradaven més i associavem més als nostres personatges eren Fina Lòpez, Alvaro de Tovar i Alba Castellví. Lamentablement, les dates que

estaven establertes per el rodatge no els hi anaven bé i al reorganitzar-nos per fer el rodatge en altres dates els actors ja estaven ocupats, el que va

suposar un gran contratemps i va suposar que anessim a contrarellotge per tal d’escollir nous actors i alhora reorganitzar el rodatge i les

localitzacions per tal d’arribar a entregar el rodatge en les dates establertes. Així que, vam escollir uns altres actors per protagonitzar els nostres

personatges en les dates i la franja horaria prevista que estiguessin disposats a vindre a Barcelona per a rodar, òbviament totes les despeses tant

de transport com de dietes eren pagades. Elisabeth finalment va ser representada per la candidata Ariadna Zuliani, Manuel va ser protagonitzat

per Albert Ponsa i el paper de Claudia va ser interpretat per Mari Santalla. Tres actors que s’ajustaven a les franges d’edats que desitjavem i

alhora tenien experiència en el món artístic, el que va suposar una ràpida familiarització amb els personatges i una interpretació més realista de la

història.

https://vimeo.com/379542224
https://www.youtube.com/watch?v=JJBX6A06mIA&ab_channel=AlvaroDeTovar
https://www.youtube.com/watch?v=E5ECTI6pBTU&ab_channel=AlbaCastellvi
https://www.youtube.com/watch?v=v5UEWGqPQA8&ab_channel=zulyanneRzulyanneR
https://www.youtube.com/watch?v=jgC0j7vc5KU&feature=youtu.be&ab_channel=JorgePe%C3%B1afiel
https://www.youtube.com/watch?v=jgC0j7vc5KU&ab_channel=JorgePe%C3%B1afiel
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Un cop escollits i confirmats els intèrprets de l’obra, vam procedir a tramitar els documents jurídics per constar la cessió de drets i l’autorització

per part dels actors d’utilitzar la seva presència en càmera així com la veu, un cop firmat el document, vam procedir a la gravació del

curtmetratge.

En el nom de les actrius i en el del actor trobareu un vídeo de referència de la seva filmografía.
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8. PRODUCCIÓ

8.1. Gestió de drets Drets necessaris per a la producció del projecte audiovisual.

Per a la reserva del material de rodatge, vam omplir la sol·licitud pertinent del campus virtual, en dues ocasions, ja que vam gravar dos caps de

setmana en localitzacions diferents. Seguidament, veiem les dues sol·licituds respectives al primer i segon cap de setmana del rodatge. L’adreça

mencionada a les sol·licituds era provisional però no es corresponen a les localitzacions finals.
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A més del material audiovisual, prèviament mencionat, vam haver de contactar i reservar l’estudi de so. Els rodatges es van dur a terme en dues

localitzacions, encara que per enregistrar la veu en off requeríem d’aquest equipament. A continuació podem veure la sol·licitud realitzada per

tal de fer ús de l’estudi de so.
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Entre d’altres, el guió, la música, les contractacions, i els recursos a obtenir.
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8.2. Localitzacions

La idea principal del lloc de rodatge del nostre projecte eren dos escenaris: un interior i un exterior. Pel que fa l’espai interior, el que volíem era

gravar en una casa gran amb dos pisos i amb escales. Degut a les circumstàncies de la Covid, ens ha sigut molt difícil aconseguir un establiment

amb les dimensions que necessitàvem i dins de la nostra mobilitat. Així doncs, vam buscar un “segon plat” per rodar. Aquest “segon plat” va ser

el pis d’estudiants del director del nostre curtmetratge, Sergio Pascual. Al fer un canvi a les dimensions del pis, vam haver de fer uns retocs de

guió per tal d’adaptar-lo a la nostra nova localització. Per exemple, vam haver de suprimir les escenes on hi apareixien les escales perquè no

disposavem d’elles.

Pel que fa al paisatge d’exterior, volíem un lloc íntim on es veiés el mar i que fos un mirador o un precipici. Primer de tot, vam pensar en un lloc

de costa i muntanya per poder gravar les primeres escenes on surten els dos protagonistes llençant les cendres de la seva filla. Entre les nostres

possibilitats hi havia: Roses (Alt Empordà) i el far de Calella de Mar (Maresme). Finalment, ens vam decantar per aquesta última ja que els

actors vivien relativament al costat de Calella de Mar i ens va ser més fàcil moure’ns tot l’equip al lloc de rodatge. Així doncs, per tal de poder

gravar en el Far de Calella de Mar, ens vam posar en contacte amb l’ajuntament de Calella. De manera molt receptiva, ens vam posar en contacte

amb l’encarregat de l’ajuntament per telèfon, li vam haver d’enviar les nostres necessitats per correu i després van aprofitar un ple que tenien

programat el mateix dia i ho van comentar. Tan bon punt van acabar el ple, l’encarregat ens va trucar i ens va donar la total llibertat i
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consentiment per poder gravar en el Far de Calella. A més, volem aprofitar aquest apartat per agraïr la col·laboració de l’Ajuntament de Calella

perquè en tot moment van ser molt amables i ens van facilitar molt els tràmits de permisos.
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8.3. Calendari de producció i rodatge → Pla de rodatge

Material tècnic utilitzat: gelatines de colors, focus de llum, trípode, claqueta, càmera, micròfon de perxa i steadycam.
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8.4 Pressupost
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9. REALITZACIÓ I TRACTAMENT DE LA IMATGE I DEL SO

9.1. Breu explicació i justificació de la proposta de fotografia, sistema i format de gravació.

La fotografia del curtmetratge respon, principalment, a la necessitat imperiosa de narrar amb claredat la seva historia, sense filigranes ni piruetes

tècniques degut a la introducció de flashbacks al guió. Una fotografia més virtuosa ens hagués dut a la confusió de l’espectador. D’aquesta

manera, dominen els plans neutres, sense moltes angulacions. La fotografia també ofereix plans detalls, centrant-se en les accions dutes a terme

pels personatges o per remarcar emocions i gestos en els rostres, tal com ho fan els primers plans, els quals també trobem.

La il·luminació sí que ha jugat un paper més artístic i atrevit. Per poder contrastar la forta il·luminació de l’escena inicial amb l’habitació de

l’Elisabeth, hem introduït en aquesta tons més freds i foscos, com són els tons blaus i violetes, per tal de lligar les emocions amb el seu entorn

més proper i el que, en teoria, hauria de ser també el més segur, però no és així. Volíem pretendre reflectir la seva presó emocional en aquesta

habitació.

A part d’això, ens hem servit dels focus per omplir de llum alguns espais interiors que mostraven carències, com són la sala d’estar (llum

rebotada) o el passadís, en què hem volgut recrear llum de dia a les habitacions contigües, col·locant-t’hi els quarsos, amb un molt bon resultat.

Pel que fa a les qüestions tècniques de format i sistema, ens hem ajustat als estàndards d’alta definició, gravant a 1080p i 25 fotogrames per

segon. La gravació es va dur a terme amb càmeres nostres, ja que ens vam adonar que les de préstec no oferien la qualitat que desitjàvem.
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9.2. Breu explicació i justificació de la proposta de so: efectes sonors i música.

La major part de so que sentim en el curtmetratge final, està gravat in situ amb el micròfon de pèrtiga. En postproducció, sí que hem afegit

alguns sons detall, com poden ser les passes o el so de la porta i el pany de l’habitació, ja que no s’apreciaven correctament amb la gravació

inicial. Els sons ambients i room tones també han estat presos en els llocs mateixos de la gravació.

La peça musical que hem triat ha estat agafada d’una base de sons lliures de copyright. Entre diverses candidates, hem escollit la que finalment

sentim, que mostra cert dramatisme i tensió que es va acumulant, adients per al ritme de la narració del nostre curtmetratge.

9.3. Breu explicació del procés, la imatge general, els problemes concrets que han aparegut. Explicació i justificació del muntatge, l’edició, el

grafisme, i la narració.

Com sol passar en qualsevol rodatge, ens hem hagut d’adaptar als diferents contratemps i imprevistos propis de la seva realització. Com hem

comentat en el punt anterior, revisant els vídeos del primer cap de setmana de rodatge, ens vam adonar que les càmeres prestades de la

universitat mostraven un qualitat molt baixa, per sort ja havíem gravat els plans amb càmeres nostres i vam poder salvar la jornada.

Com és habitual, també ens vam haver d’adaptar a la disponibilitat de les actrius i l’actor, de tal manera que algunes escenes les vam gravar

sense l’ordre corresponent al guió. Això ens va portar a ser molt curosos amb el raccord i amb la preparació emocional que requereixen els

actors.
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Hem sigut conscients de bon principi del repte que suposaria per al muntatge l’ús de flashbacks que es van introduint a través del diari de

l’Elisabeth. En aquest sentit, el so i la imatge han anat molt lligats per l’ús de la veu en off, fet que ens aporta limitacions però també un ajut per

organitzar el muntatge.

Pel que fa a l’etalonatge, s’ha procurat balancejar els blancs dels plans per mantenir els tons i la continuïtat entre ells. El grafisme utilitzat és

senzill i minimalista, sense colorits, ja que no s’adequaria al curtmetratge.
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10. COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ

Procés de comunicació a seguir per tal de donar visibilitat al projecte: Imatge gràfica del projecte amb el pòster corresponent. Intencions de

difusió i d’emissió

El nostre curtmetratge es titula La Última Tinta, un títol suggeridor que, alhora, dóna pistes sobre el que succeeix en la història. Ja que la trama

és descoberta a través de l'última pàgina del diari de la víctima després del seu suïcidi.

En tractar-se d'una història en la qual una noia és destrossada física i emocionalment després de ser violada pel seu padrastre, hem plantejat una

pregunta que funciona com a eslògan: “Estás preparada para dejar de ser mujer?” un plantejament impactant i que al seu torn genera intriga per

la temàtica del curtmetratge. Amb aquesta pregunta volem mostrar que la protagonista se sent vulnerable, perd el seu dret sobre ella mateixa

davant l'abús de poder d'un home sobre ella, perdent la seva intimitat, la seva llibertat i els seus drets. Amb l’ús d’ una pregunta, incitem a

reflexionar a l’espectador sobre com actuaria en una situació així, deixar-ho passar o manifestar la incomoditat i la indecència del fet amb el seu

entorn o amb alguna autoritat. D'aquesta manera volem crear consciència als nostres espectadors del que ocorre en l’actualitat i que és important

alçar la veu per evitar-ho i reivindicar els drets de les persones. És evident que aquestes situacions no haurien d'ocórrer, però seríem molt ingenus

si miréssim a un costat donant per fet que un dia cessaran sense més. Per tant, volem motivar a tothom a fer un pas cap endavant i donar suport a

aquelles víctimes que necessiten demanar ajuda, respectar-se i denunciar maltractaments sense importar les conseqüències.
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El pòster té una grandària real de 70 x 100 cm en el qual es mostren dos elements principals

sobre un fons negre amb lletres dessaturades en representació a tots els fets que la

protagonista narra en el seu diari i que passen desapercebuts a causa de no explicar el que li

succeeix a ningú. El fons negre simbolitza el mal i les impureses que patia per part del seu

padrastre i el blanc en el seu contrast representa la innocència de la nostra protagonista i

l'esperança, que amb l'ús abundant de sobres volem expressar com la nostra protagonista es

rendeix davant el sofriment i perd la seva puresa i l'esperança que aquesta tortura acabarà.

L'element central del pòster es tracta d'un fotomuntatge amb diferents expressions facials

d'una dona destrossada i saturada que representa a la nostra protagonista quan la seva vida

s'enfonsa i a la qual decideix posar-li fi. Aquestes emocions són mostrades i transmeses a

través del seu diari, el segon element principal del pòster i el fil conductor de la història, ja

que a mesura que la seva mare llegeix els successos de la seva vida, apareixen flashbacks

dels abusos que ha sofert i del seu patiment  en silenci.
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El nostre objectiu amb La Última Tinta és que la nostra temàtica de denúncia arribi al màxim de persones i aconseguir la repercussió més gran

mediàtica possible durant les pròximes setmanes de l'estrena. Per a això, realitzarem una comercialització digital i una promoció en diferents

mitjans digitals.

Per a distribuir el nostre curtmetratge és important informar sobre qui som i quin és el nostre objectiu amb aquesta història. Per aquest motiu,

creiem que és fonamental tenir una bona pàgina web de MOCA FILMS, la nostra productora, que a més de servir-nos de màrqueting i promoció

del nostre curtmetratge, conté tot el material promocional disponibles per a la visualització del curtmetratge, la possibilitat de visionament del

tràiler, informació sobre l'equip que forma la nostra productora, fitxa tècnica i artística del curtmetratge (equip tècnic, durada, gènere, sinopsi...),

fotografies del making-off del curtmetratge i el cartell promocional del curtmetratge. La nostra pàgina web és un lloc atractiu que fa possible una

major difusió del nostre treball i del nostre potencial com a equip, ens donen reputació, notorietat, credibilitat i fiabilitat i és una manera de

comptar al món allò que volem expressar.

El nostre target pertany a generacions actives en el món digital, que cuiden els seus perfils en les xarxes socials i es mostren pròxims al seu

contingut, així que creiem important crear campanyes de promoció en les plataformes digitals i crear un perfil de la nostra productora en les

xarxes socials per a distribuir el nostre curtmetratge i augmentar la visualització i el prestigi de la nostra marca professional.

Per a això decidim realitzar una comercialització digital en el nostre lloc web professional de MOCA FILMS, Xarxes Socials (Facebook,

Twitter, Instagram), Plataformes de vídeo digitals (Youtube i Vimeo). Els nostres perfils en les diferents xarxes i plataformes estan directament
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associades amb la nostra pàgina web per a facilitar l'accés. Vivim en un temps en el qual la capacitat d'atenció és molt limitada, així que les

nostres publicacions i anuncis es basaran en la brevetat, la creativitat visual i transmetre amb emoció.
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11. CONCLUSIONS DEL PROJECTE

Després de realitzar aquest projecte, com a grup afirmem que aquesta ha estat una de les assignatures més pràctiques de la carrera, ja no pel

simple fet de dur a terme un curtmetratge, sinó, també per la gran llibertat que hem tingut a la hora de realitzar-lo. Això últim pot semblar una

gran avantatge, però també ens hem adonat que es pot convertir en una desavantatge. Per què? Per deixar que el temps corri i no posar-nos les

piles amb temps i haver d’acabar realitzant un projecte a corre cuita, per dir-ho d’alguna manera. No obstant, tot i el poc marge de temps que

vam tenir per fer-lo, creiem que el resultat final és molt satisfactori.

Haver realitzat aquest projecte ens ha ajudat, sobretot, a saber resoldre tot tipus de problemes que poden sorgir durant la producció d’un

curtmetratge, essent el primer d’ells la tria de localitzacions, i és que en el guió inicial hi havia unes escales, fent que el recorregut de la mare en

arribar a l’habitació fos més dramàtic. Però ningú del grup disponia d’un apartament/casa amb escales, per la qual cosa vam haver de canviar-ho.

Un altre dels grans problemes va ser trobar els actors, ja que aquells que ja havíem seleccionat no podien anar a gravar els caps de setmana, per

la qual cosa vam haver de començar a buscar de nou.

Així doncs, per concloure el nostre treball, volem dir que com a grup estem molt contents i gratificants després d’haver vist projectat a la

pantalla el nostre resultat final ja que això vol dir que hem estat capaços de resoldre tots els problemes que han anat sorgint durant el rodatge. El

camí no ha sigut fàcil però creiem que la pressió i les ganes que hi hem posat s’han vist reflectides en els 11 minuts de film. A més, creiem que
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tota la feina feta és molt positiva pel nostre futur ja que si ens volem dedicar a una feina relacionada amb l’audiovisual, això és només una petita

part del que ens trobarem.


