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Introducció 

De Tots Colors és el títol d’un curtmetratge de ficció i d’aquest recull escrit que 
l’acompanya, fruit de l’esforç i dedicació de gairebé un any. 

El color és un element essencial i imprescindible en les nostres vides. Ens aporta vivesa 
i qualitat i la seva teoria em va fascinar quan la vaig aprendre. Per això em vaig veure 
amb la necessitat d’aprofundir envers aquest tema: el cercle cromàtic, els colors 
primaris i secundaris, els colors complementaris i de contrast,  les seves propietats, la 
seva simbologia i les seves associacions. Per un altra banda, soc un apassionat del 
cinema i vaig pensar que podria ajuntar i explicar la teoria a través del llenguatge 
audiovisual. Els curtmetratges han estat sempre per a mi un mitjà amb el qual poder 
explicar històries i des de ben petit que porto fent-ne, concretament des dels deu anys: 
he anat presentant-me a diferents festivals i he rebut el reconeixement amb diversos 
premis. Però sempre he anat aprenent a través del que observava, dels que en sabien 
més, dels professionals i a través de la pràctica i de forma autodidacta. En cursar la 
modalitat d’Arts del batxillerat he après molt de la teoria que necessito per entendre i 
analitzar els missatges visuals i audiovisuals que ens envolten dia a dia i posteriorment 
realitzar-ne de propis d’una manera gratificant i amb més solvència. 

Si afegim al meu interès, experiència prèvia i tot el que he anat interioritzant i practicant 
durant aquest treball he pogut plantejar-me diversos objectius com són: realitzar un 
projecte més professional “passant a un altre nivell més alt” i agafar un dels elements 
principals del llenguatge plàstic, que és el color, com a idea principal per crear una ficció 
al mateix temps que queda explicada la teoria de l‘element. 

De Tots Colors és el resultat d’un procés creatiu a partir de la recerca de la base teòrica 
del color i la seva psicologia, de les connotacions psicològiques escrites per diferents 
teòrics del tema i juntament amb la meva experiència personal. Alhora, he fet recerca 
sobre el llenguatge de la ficció i he realitzat el visionat de diferents pel·lícules que m’han 
servit d’inspiració com Perfectos Desconocidos, el curtmetratge Versión Original, Inside 
Out o El sopar dels idiotes. 

El desenvolupament De Tots Colors consta de dues parts molt diferenciades: la primera, 
purament d’explicació de la recerca teòrica envers la teoria del color i el llenguatge 
audiovisual en la ficció; i la segona, de la posada en pràctica de la teoria portant a terme 
la preparació exhaustiva del guió, storyboard, preparació del rodatge, la posterior edició 
del curtmetratge i l’anàlisi dels resultats. 

Una vegada vaig enllestir el treball teòric i pràctic vaig fer el cartell del curtmetratge, 
vaig demanar el parer de l’experiència de tots els membres participants i vaig dur una 
terme la seva preestrena. 

Sense més dilacions comencem a pintar.  
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Part  teòrica 

1. TEORIA DEL COLOR 
 

L’ésser humà és incapaç de definir tota la gamma de tons, saturacions i brillantors amb 

paraules. Quan pensem en la quantitat de colors que existeixen, el llenguatge oral ens 

limita a posar nom a tot el seu ventall. Tot i 

que hi ha aquesta delimitació, el llenguatge 

col·loquial ens permet afegir expressions 

per matisar certs colors.  Com per exemple: 

“blau marí” o “blau cel”. 

Per això ha hagut pintors i investigadors 

que s’han inventat sistemes per definir els 

colors d’una manera precisa i diferenciar els diferents matisos. Com és el cas del pintor 

americà Albert Henry Munsell. Sobre un eix vertical amb un extrem blanc i l’altre negre, 

se situa l’escala de valors (grisos). Al voltant se situen els diferents tons que van guanyant 

saturació a mida que s’allunyen de l’eix vertical i es van fent més o menys lluminosos 

segons si s’apropen als extrems blanc o negre d’aquest eix central. 1 

Tots sabem el que és el color, però ens trobem amb el 

mateix si l’haguéssim de definir. El color és un atribut 

que li posem als objectes? Una qualitat o adjectiu? O es 

tracta d’una impressió sensorial per a l’espectador? Una 

experiència per als nostres ulls? 

També cal distingir el canal per on rebem els colors, el 

mitjà per on es vol transmetre el missatge, si ho 

observem a través de la fotografia seran des dels camps 

de la llum, parlarem de colors llum i si ho fem a través 

de la pintura parlarem de colors pigment. 

Per explicar “el color” ho podem fer a través de dues vessants que no tenen molta 

relació, podríem arribar a dir fins i tot que es contraposen entre elles, dues àrees del 

coneixement: l’art i la física. 

1.1. EL COLOR FÍSIC 
 

 
1 NÚÑEZ, C., PADROL, J.M., ROMAGOSA, M., p.19 

Il·lustració 1 - "Blau marí" i "Blau cel" 

Il·lustració 2 - Mostres de color 
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El color és un fenomen complex i de caràcter físic produït per la interacció de la llum, la 

forma en què afecten les diferents longituds d’ona als objectes, les superfícies del 

objectes, i la resposta de l’ull i el cervell de l’ésser humà, per tant dona lloc a una reacció 

psicològica i fisiològica.  

El color es percep a través de la llum, sense ella seríem incapaços de distingir-ne cap. 

Per tant, és necessari un raig de llum que incidirà sobre l’objecte que veiem. L’objecte 

absorbeix totes les longitud d’ones que componen aquest raig de llum, és a dir, tots els 

colors, totes les longituds i colors excepte un, que serà el que rebotarà cap a l’ull, captat 

per la retina, i que per tant serà el color que veiem en funció de l’angle del raig de llum 

que incideix,  la composició de l’objecte, la 

seva textura, el seu material... 

És a dir, un pebrot el veurem “vermell” ja 

que absorbirà totes les longituds d’ones, 

tots els colors excepte un que serà el 

“vermell”, que rebotarà fins a la retina del 

nostre ull, fins als seus fotoreceptors i que, 

finalment, el nostre cervell és activat per 

l’estímul vermell. L’ull haurà descodificat la 

longitud d’ona del “vermell”. 

Així doncs, podrem dir que és l’ull qui 

descodifica els colors, qui descodifica la 

longitud d’ona no-reflectida. El color és un 

atribut de la percepció visual humana de la llum2. Les pròpies ones electromagnètiques 

no tenen cap color, són 

incolores, i es distingeixen 

per la seva energia o 

freqüència i la seva longitud 

d’ona. I serà l’ull qui tindrà la 

funció de percebre el color, 

de percebre les longituds 

d’ona.  

Per tant el color es pot definir 

com la sensació que s’obté 

mitjançant el sentit de la 

vista a partir de la llum 

refractada o reflectida per les 

superfícies dels objectes.3  

L’any 1666, Isaac Newton va ser el pioner en descompondre un raig de llum blanca en 

l’espectre de l’arc de Sant Martí, va poder demostrar la relació de dos elements 

 
2 CASTILLO, J.M., p. 35 
3 NÚÑEZ, C., PADROL, J.M., ROMAGOSA, M., p.18  

Il·lustració 3 - El color vermell del pebrot, la longitud d’ona 
no absorbida (Fotograma del curtmetratge “De Tots 
Colors”) 

Il·lustració 4 - L'experiment d'Isaac Newton amb el prisma 
(https://www.ttamayo.com) 
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essencials: la llum i el color. Ho va poder fer fent passar un raig de llum blanca a través 

d’un prisma triangular. La llum es descomponia en un gran ventall i gamma de colors 

que Newton va dividir en sis zones: violeta, blau, verd, groc, taronja, vermell. 

Per descriure un color exacte captat per l’ull tenim tres propietats o tres condicions que 

han de ser especificades els seus valors. Tenim unes variables d’identificació: 

1. Matís (to, tonalitat): És la qualitat imprescindible que diferencia o distingeix un 

color d’un altre i correspon a la longitud d’ona predominant. Normalment és 

difícil trobar colors purs en la natura, es comprenen dins una franja més o menys 

ampla de l’espectre, és a dir, venen “tacats” per altres longituds d’ona per tant 

parlem de la longitud d’ona predominant4. El matís és la propietat psicològica 

més essencial d’un color. 

 

 

Il·lustració 5 - Fotograma original del rodatge del curtmetratge "De Tots Colors" 

 

Il·lustració 6 - El matis (to, tonalitat) 

 
4 CASTILLO, J.M., p. 36 
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2. Saturació: Determina la vivesa aparent d’un color, el seu croma, la seva puresa 

cromàtica. Com menys quantitat de blanc, més gran serà la saturació i com més 

quantitat de blanc més gran serà la dessaturació. La dessaturació succeeix quan 

el raig de llum que incideix amb una longitud d’ona predominant està barrejat 

amb llum blanca. Els colors de l’espectre visible tenen la màxima saturació 

mentre que els que veiem en la quotidianitat estan dessaturats. Un mateix color 

segons la seva saturació, segons la seva intensitat serà un color o un altre.  

 

 

Il·lustració 7 - La desaturació 

 

Il·lustració 8 - La saturació (saturació màxima) 
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3. Lluminositat (brillantor): És el grau de claredat o obscuritat d’un color5. La llum 

blanca és incolora, no té tonalitat, però sí té brillantor. Per tant, la brillantor d’un 

color augmenta amb la quantitat d’energia lluminosa que assoleix l’ull6. És la 

relació entre la intensitat de l’estímul lluminós (la luminància, és a dir, la densitat 

i l’angle del raig de llum que hi incideix) i la sensació que ens transmet la sensació 

percebuda (la brillantor). Per diferenciar dos colors ens fixarem amb la seva 

lluminositat. 

 

 

Il·lustració 9 - Alt grau d’obscuritat, poca lluminositat 

 

Il·lustració 10 - La lluminositat (alta lluminositat) 

 

 

 
5 CASTILLO, J.M., p. 38 
6 Ibid., p. 38 
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1.2. LA SÍNTESI ADDITIVA I SUBSTRACTIVA  
 

1.2.1.  SÍNTESI ADDITIVA 
 

L’any 1860, el físic americà Charles August 

Young va descobrir i demostrar que a través 

de la llum de tres colors en les proporcions 

adequades (el vermell, el verd i el blau 

violaci) la seva mescla se n’obtenia llum 

blanca. Per tant aquests tres colors 

s’anomenen colors llum primaris.  

Quan se solapen tres a tres obtindrem llum 

blanca. I després quan se solapin dos a dos, 

obtindrem colors llum complementaris o 

colors llum secundaris. Sumant vermell i verd 

aconseguirem el groc; sumant blau violaci 

i verd, el blau cian; i amb el blau violaci i 

vermell, el magenta.  

Variant les intensitats relatives podem 

obtenir qualsevol color. Per tant els colors 

primaris són aquells que ens serveixen per produir 

tots els altres matisos possibles, quan es mesclen 

entre ells. 7 Aquest experiment rep el nom de 

síntesi additiva i es  la manera com funciona la 

visió del color per part de l’ull humà o la televisió 

en color. Es tracta de sumar llums, és a dir, 

longituds d’ona i no tints.8 

El color llum o model de color RGB 

(acrònim anglès de Red, Blue, Green) s’utilitza en televisió, ordinador, vídeo... 

1.1.2.  
1.2.2.  

 
7 CASTILLO, J.M., p. 38 
8 Ibid.,  p. 39 

Il·lustració 11 - Síntesi Additiva 

Il·lustració 13 - Colors llum (connexions) 

Il·lustració 12 - Sumar llums (longituds d'ona) 
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1.2.3. SÍNTESI SUBSTRACTIVA 

Un pintor no es podria basar en la síntesi 

additiva per fer les mescles perquè ell no 

utilitza llums sinó pigments (tintes, pintures, 

llapis...) Els pigments s’apliquen sobre les 

superfícies per sostraure a la llum blanca 

part de la seva composició espectral. 9 

Les superfícies de les coses tenen la propietat 

d’absorbir part de la llum blanca que hi 

incideix i de reflectir la resta, que arriba als 

ulls i fa que es vegi un objecte d’un color 

determinat. 10 

Els colors primaris en la síntesi subtractiva, 

per tant els colors pigment primaris, seran el 

magenta, el groc i el cian. De la 

mescla dels tres s’obtindrà el 

negre.  

Com més colors barregem, més 

llum s’absorbeix. I després quan es 

barregi dos a dos, obtindrem colors 

pigment complementaris o colors 

pigment secundaris. Sumant 

magenta i groc aconseguirem el 

vermell ; sumant blau cian i groc, el 

verd; i amb el blau cian i magenta, 

el blau violaci.  

El color pigment o model de color CMYK 

(acrònim anglès de Cyan, Magenta, 

Yellow, Black) s’utilitza en fotografia en 

color, tèxtil, impressió... 

 

 

 

 
9 CASTILLO, J.M., p. 39 
10 NÚÑEZ, C., PADROL, J.M., ROMAGOSA, M., p.18 

Il·lustració 14 - Síntesi Substractiva 

Il·lustració 15 - Colors pigment (tintes impressora) 

Il·lustració 16 - Colors 



   

 
 10  
  

1.3. EL CERCLE CROMÀTIC 
 

El cercle  cromàtic representa els colors ordenats i relacionats de maners sistemàtica. En 

el cercle, hi ha equidistants entre si el groc, el magenta i el blau cian (colors pigment 

primaris) 

La barreja de colors primaris per parells i en la mateixa quantitat, permet obtenir els 

colors secundaris; el vermell, el verd i el blau violaci que es col·loquen enmig de la parella 

corresponent. Aquests sis colors són els bàsics. La resta de colors s’obtenen barrejant a 

parts iguals els colors primaris amb els secundaris11, formant així els terciaris.  

 
NÚÑEZ, C., PADROL, J.M., ROMAGOSA, M., p.18 

Il·lustració 17 - Cercle cromàtic fet amb acrílics (Ferran Castells) 
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1.4. COLORS COMPLEMENTARIS 
 

Els colors que en el cercle cromàtic són diametralment oposats són contraris entre si. 

Per tant són els més diferents entre si i contrasten i es potencien mutualment, produint 

així una sensació de contrast12. Els colors de contrast s’aconsegueixen entre parelles de 

colors complementaris. Per això s’accentuen entre si, es reforcen i produeixen 

sensacions vibrants13. 

 

 

 

 

Contràriament es pot produir la sensació d’harmonia. Harmonitzar els colors d’una 

composició és aconseguir una relació entre ells que sigui  visualment agradable. Es crea 

harmonia utilitzant una gamma cromàtica (sèrie de colors graduats i semblants entre 

si): 

1. Colors propers en el cercle cromàtic. 

 

 

 

 

 
12 NÚÑEZ, C., PADROL, J.M., ROMAGOSA, M., p.18 
13 Ibid., p.21 
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2. Les mescles d’un primari amb un altre. 

 

 

 

 

3. Amb un sol color, si en modifiquem el grau de lluminositat (barrejant-lo amb 

blanc o negre) 

 

 

4. També són gammes els colors freds o càlids.14 

 

 

 

 

  

 
14 NÚÑEZ, C., PADROL, J.M., ROMAGOSA, M., p.21 
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2. COM ES FA UN CURTMETRATGE 
 

Per poder aplicar la teoria del color en un curtmetratge de ficció, ens caldrà saber-ne 

més del llenguatge audiovisual per poder crear una producció audiovisual i poder-la 

analitzar.   

Podem considerar la ficció d’entreteniment com una narració que utilitza el llenguatge 

audiovisual per explicar-nos una història determinada.15 

Per tant, és una manera d’explicar històries utilitzant imatges en moviment. 

L’espectador és el receptor d’aquesta història però és el director qui tria que vol que 

vegi el públic. En el cinema, el centre d’atenció ve donat per algú que està darrere la 

càmera que fa una selecció de la realitat i li diu què ha de mirar i quant de temps ho ha 

de mirar. 

A través de la narració ens endinsem en la vida d’uns personatges situats en un espai i 

temps determinats que els succeeixen una sèrie d’esdeveniments que captaran l’atenció 

del públic. 

En els llenguatges narratius s’utilitzen les paraules, en els llenguatges audiovisuals la 

imatge i el so.  

Tota història que utilitzi el llenguatge audiovisual com a mitjà ha de complir una sèrie de 

característiques: 

• Uns personatges que apareixen a la nostra història i que haurem de ser capaços 

de definir en la seva personalitat, motivacions, desigs i accions.  

• Uns fets que volem explicar. Per això, haurem d’unir aquests fets en relacions de 

causa-efecte perquè així la nostra narració tingui sentit.  

• Un ordre temporal en què succeeix el nostre relat. Si 

volem podrem alterar aquest ordre tirant enrere 

(flashback) o endavant (flashforward) en la nostra 

història sempre que el relat segueixi sent entenedor.  

• Un espai o espais en els quals es mouran els nostres 

personatges.16 

Per poder fer una producció audiovisual la dividirem en 

tres parts: 

1- Preproducció (la idea i el tema, l’argument,  els 

personatges, l’estructura narrativa, l’escaleta, el guió 

tècnic i literari, l’storyboard...) 

2- Producció (el rodatge) 

3- Postproducció (el muntatge i edició)  

 
15 ROS, E., SÁEZ, X., p.22 
16 Ibid., p.22 
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2.1. LA PREPRODUCCIÓ 
 

2.1.1. EL GUIÓ 
 
Tot guió és el pas previ al rodatge. És la història d’uns personatges de forma narrativa 
que després es convertiran en imatges però que és imprescindible per dur a terme una 
bona producció audiovisual, en aquest cas curtmetratge. La seva missió seria la d’oferir 
les indicacions necessàries sobre la forma i el contingut de la futura pel·lícula a tot l’equip 
(actors, director, equip de producció...) que treballarà en la seva filmació.17 
 
Per poder crear una ficció partirem d’una idea. La idea d’una pel·lícula serà allò que 
genera la seva creació, que li dona impuls i la justifica. La idea inclourà la història que 
volem mostrar, el to, el punt de vista.18 A partir de la idea o amb anglès logline serà un 
resum de tot el curtmetratge, sintetitzarem tot el passa en una frase. La idea d’un 
curtmetratge presenta el conflicte de la nostra història. El conflicte és l’essència de la 
narració cinematogràfica i es basa en l’oposició de dues o més forces. Una pel·lícula ens 
mostra sempre algú enfrontat a un determinat conflicte que haurà de resoldre.19 El 
personatges es trobaran un conflicte que ells hauran de solucionar per poder tenir una 
bona història que serà explicada amb el llenguatge audiovisual. I, finalment, el tema 
sintetitzarà el concepte que hi ha darrere el curtmetratge. Un mateix tema engloba 
moltes produccions audiovisuals.  
 
Després de la idea, cal un argument que serà un resum de la nostra història i ens 
permetrà avançar en el procés de creació del curtmetratge. Serà el desenvolupament 
de la nostra idea inicial i li donarà forma per tal de construir la nostra història.  
 
2.1.1.1. ELS PERSONATGES 
 
En el procés de l’argument, ens trobem que ha d’haver-hi algú qui resolgui el conflicte 
de la nostra historia, ens trobem que ens cal uns personatges que la protagonitzaran.  
 
Normalment, el protagonisme en les nostres històries recau sobre un personatge únic 
que haurà de resoldre el conflicte. Però també ens podem trobar en alguns casos on el 
protagonisme es coral, múltiple i plural.  
 
Per tal de crear uns bons personatges i que tinguin una solidesa cal que tingui una 
evolució, un canvi o transformació al llarg de la nostra història. Els conflictes en què es 
troba afectarà el nostre protagonista fent-lo modificar finalment. Aquesta evolució 
s’anomena arc de transformació. Els protagonista viurà en una quotidianitat que es 
veurà afectada pel conflicte que serà el detonant de la nostra història. El mon quotidià 
del protagonista es mostrarà al principi del nostre guió.  

 
17 ROS, E., SÁEZ, X., p.24 
18 Ibid., p.27 
19 Ibid., p.27 
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Normalment, el protagonista tindrà un 
antagonista, un adversari, enemic o 
rival que farà d’obstacle en els desitjos 
del protagonista. Cal no posar fàcil 
l’assoliment d’aquests desitjos per 
poder tenir una bona història. Els 
personatges secundaris afectaran en el 
transcurs dels protagonistes. 
 
Per tal de conèixer millor els nostres 
personatges cal saber les seves  
característiques físiques i psicològiques, 
és a dir, el perfil dels personatges. El perfil del personatge consisteix en un breu escrit 
que descriu els trets fonamentals del físic, la psicologia i les característiques socials del 
personatge. El nostre objectiu serà el de fer la caracterització dels personatges.20  
 
2.1.1.2. L’ESTRUCTURA NARRATIVA 
 
Per tal d’avançar en el procés de creació del guió cal basar-nos en una estructura o 
escaleta que donarà ordre i credibilitat a la nostra història. 
 
L’estructura de la narrativa dramàtica la dividirem en tres parts que seran tres actes, que 
ens ajudaran alhora d’escriure el guió. 
 

Plantejament (ACTE I) – Desenvolupament (ACTE II) – Conclusió (ACTE III) 
 
En el  plantejament  veiem la presentació i el món quotidià del protagonista, que 
aquesta quotidianitat es veurà interrompuda pel detonant, que serà l’element incitador 
i el conflicte que arrancarà l’acció. Aquesta part ocuparà un 25% del text final del guió.  
 
En el  desenvolupament  es veuran tots els obstacles que s’enfrontarà el protagonista. 
Aquesta fase ha se seguir la llei de progressió contínua, és a dir, que cada conflicte que 
li passi al protagonista serà més gran que l’anterior. Aquesta part ocuparà un 55% del 
text final del guió. 
 
I, finalment, en la  conclusió  que ens ha de portar al final de la història i a la solució de 

tots els conflictes plantejats.21En el tercer acte es produirà el punt culminant de la nostra 

història, serà el punt més intens i on es produirà més emoció i  intensitat i en la 
progressió dramàtica i serà el seu punt més alt. És el que es coneix com a clímax . Durant 
tota la pel·lícula la progressió dramàtica va pujant fins arribar al clímax i a partir d’aquell 
moment baixa.  
 

 
20 ROS, E., SÁEZ, X., p.30 
21 ROS, E., SÁEZ, X., p.32 
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A través del detonant, el clímax i els punts de gir mantenim l’atenció de l’espectador. 
Els punts de gir són aquells fets 
inesperats que es produeixen en la 
nostra història o s’introdueixen nous 
elements que sorprenen o aporten 
informació al receptor per tal de donar 
solidesa al nostre guió. Normalment es 
produeixen dos punts de gir en la 
narració tradicional. El primer punt 
s’acostuma a trobar al final del primer 
acte. I el segon punt al final del segon. 
Un cop feta la estructura, hem de 
treballar amb els elements propis del 
llenguatge audiovisual, és pel que es 
coneix com l’escena i la seqüència. 
 
Quan parlem d’escena ens referim a la 
unitat mínima o més petita de l’acció. El 
conjunt d’accions que volem que 
apareguin en el nostre guió, les 
ordenarem amb l’escaleta. L’escaleta és 
el pas anterior al guió i és el seu 
esquema, el detall de l’esquelet de la història. S’hi inclouran els actes, les escenes, els 
punts de gir, les reaccions d’aquests punts de gir, el detonant, el clímax...  
 
Escriure el guió literari és la tasca del guionista. Cal diferenciar el guió tècnic del guió 
literari. El director quan rep el guió literari afegeix acotacions tècniques per a cada una 
de les escenes, que corresponen a la seva visió sobre la manera de rodar allò que el 
guionista ha expressat en paraules.  
Així, el guió tècnic no és més que el mateix guió literari amb l’afegit de les indicacions 
relatives a l’enquadrament de l’escena, els moviments de càmera, la il·luminació i el tipus 
de tall.  
Haurem d’especificar a cada escena quin tipus de pla volem representar, si creiem que 
hi haurà moviment de càmera i quina serà la llum.22 
 
 
2.1.2. L’STORYBOARD 
 
Ja estem llestos pel rodatge però abans es pot fer una tasca addicional que ens ajudarà 
en la seva planificació i organització. Es tracta de l’storyboard, molt utilitzat en pel·lícules 
d’animació o a les que inclouen efectes especials. L’storyboard no es més que la 
transformació del guió tècnic en una successió d’esquemes i dibuixos que detallen, pla a 
pla, les escenes de la pel·lícula. Així, l’storyboard es converteix en la primera 
representació visual del que acabarà sent la pel·lícula.23 

 
22 Ibid, p.41 
23 ROS, E., SÁEZ, X., p.42 

 
ACTE I – PRESENTACIÓ  
Escena 1  
Escena 2  
...                                                    
                                                  DETONANT  
Escena...  
...                                                  
                                                  Punt de gir 1  
ACTE II – DESENVOLUPAMENT  
Escena ...  
...  
                                                  Punt de gir 2  
ACTE III – CONCLUSIÓ  
Escena ...  
...                                                
                                                  CLÍMAX 
 

Il·lustració 18 _ Model d'escaleta usual 
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2.2. LA PRODUCCIÓ 
3.  
Un cop haver realitzat la preproducció, és el moment que s’iniciï el rodatge. La millor 
manera d’aprendre’n és gravar i practicar. Però sempre sortirà molt millor si portes una 
planificació i treball a darrere. Has d’encarregar-te de localitzar tots els elements que 
utilitzaràs, distribuir les feines amb el teu equip i tenir-ho coordinat perquè tot surti 
“sobre rodes” durant rodatge. Al moment de la gravació, hem de posar atenció a tallar 
entre escena i escena, que tots els elements (actors, figurants, atrezzo, props, 
il·luminació, maquillatge) tinguin una continuïtat en el següent pla i hi hagi una 
coherència interna. És pel que es coneix com a raccord. 
 

2.3. LA POSTPRODUCCIÓ 
 
Finalment, havent finalitzat el rodatge, és quan s’ha d’ordenar tots els plans perquè la 
nostra història tingui una coherència. És una de les parts del procés més importants ja 
que el seu objectiu serà donar-los coherència al relat i ordenar les escenes seguint una 
seqüència narrativa lògica. En aquest procés, segurament haurem de renunciar a bona 
part del material enregistrat i seleccionar únicament allò que voldrem que aparegui en 
pantalla i que considerem essencial per a la nostra història. Per això el muntatge 
determinarà el resultat final de la nostra història a través del llenguatge audiovisual.  
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Part Pràctica 

1. PREPRODUCCIÓ 
1.1. INTRODUCCIÓ  

Abans del rodatge de la meva producció audiovisual, era imprescindible que hi hagués 

un procés anterior que expliqués tota la teoria del color i apliqués la teoria del llenguatge 

audiovisual, per tant, hi hagués una evolució creativa que anés creixent poc a poc fins a 

arribar a estar a punt per poder passar de la preproducció a la producció. En els meus 

altres curtmetratges, aquesta preparació anterior no hi era. I per tant he volgut donar 

un pas més i atrevir-me a encapçalar un projecte d’aquestes mesures.  

 

1.2. IDEA 
 

La meva idea o el tecnicisme amb anglès logline del meu curtmetratge:  

Una família ben acolorida celebra un sopar per tots aquets anys sense mentides. 

 
1.3. PERSONATGES 

Els personatges del meu curtmetratge no deixen de ser la personificació dels colors 

primaris i secundaris. Per tal de dur a terme aquesta personificació he hagut d’elaborar 

un procés de recerca de la psicologia d’aquests colors segons diferents teòrics en el tema 

juntament amb les meves interpretacions per poder basar aquesta simbologia en la 

personalitat de cada personatge. Al mateix temps m’he basat amb les meves 

interpretacions i sentiments que em van transmetre la projecció de cada color durant 

deu minuts, cadascun en una aula a les fosques aïllat de qualsevol distracció. Per poder 

crear els personatges he comparat i contrastat les meves interpretacions juntament 

amb la simbologia i psicologia de cada teòric, posant-ho en comú i explicant la descripció 

física i psicològica i una sèrie de preguntes que fan que per part meva i els actors pugin 

conèixer millor el seu personatge.  

 

VERMELL 

1. Teoria i interpretacions: 

Les meves interpretacions prèvies Associat amb la sensualitat, l’amor, el 
sexe, la passió, la seducció. En un 
sentit religiós; em recorda a la luxúria, 
el pecat, la poma o l’infern. D’altra 
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banda em transmet agressivitat, ira i 
ràbia. 

Favier Hivien Color turgent, que crida l’atenció i 
guanya a tots els colors que 
l’envolten. Relacionat amb les idees 
de combat. Associat amb la carn i 
l’emoció: des de l’amor i el coratge 
fins la luxúria, el crim, la ràbia i 
l’alegria. Quan la gamma del vermell 
es va tornant rosa, es converteix en 
amable, condescendent (que es 
presta als altres). 

S. Fabris i R. Germani Color que expressa alegria amb 
entusiasme i una intenció 
comunicativa. És el més significatiu de 
tots els colors i expressa passió, 
emoció, acció, agressivitat, perill, 
guerra... En el sentit ascètic significa 
vida, caritat, sacrifici i triomf.  

Abraham Moles Color dinàmic, eròtic, violent i que 
crea entusiasme. 

Clarence Rainwater Color que expressa valentia, coratge i 
ira. 

Max Lüscher Color que expressa desigs de 
conquesta, ànsies de vèncer i assolir 
una meta o objectiu. 
Aquells que valoren les coses que 
ofereix una vida plena i intensa per 
ells és un color atractiu. Comprèn 
totes les formes de vitalitat i poder. 
Els vermells i roses forts resulten 
sensuals i voluptuosos.  
Al magenta se’l pot considerar com un 
color divertit i sensacional fins arribar 
a ser excessivament i exageradament 
intens i s’associa amb la bogeria. 

 

2. Descripció psicològica: És una persona que la seducció és la seva característica 

principal. Associada amb la luxúria i l’erotisme, utilitza les seves armes de dona 

per aconseguir el seus objectius. És lluitadora, valenta i expressa desigs de 

conquerir per sentir vitalitat i poder. Té un caràcter fort, caracteritzada per la 

seva agressivitat i la seva ira que combina amb una imatge i aparença amable, 

condescendent i seductora. Associada amb l’amor i la passió.  

3. Descripció física: És una dona aparentment molt atractiva. Amb un gran cos, amb 

malucs i característiques i parts femenines molt marcats i exagerats. Es coneix 

molt bé a ella mateixa, per tant sap perfectament com utilitzar les seves 
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característiques femenines fent-les servir com un arma. Vesteix amb un vestit on 

es notin aquestes armes, amb un gran escot i molt ajustat. Porta el cabell sense 

recollir i hi juga com una altra eina de seducció. La seva roba i calçat ajudaran a 

exagerar els seus recursos naturals per agradar i excitar. 

4. Preguntes: 

a. Què l’ensorraria? A ella l’ensorraria deixar d’agradar, fer-se gran i no 

poder utilitzar el seu cos com una arma de seducció. Té por a la vellesa i 

l’efimeritat de la joventut. Ella també tem a perdre el control del seu gran 

caràcter, la seva agressivitat i no saber-ho amagar. També té por a no 

poder controlar les seves armes de dona.  

b. Què ha estat el millor de la seva vida? El millor de la seva vida ha estat 

la seva joventut, les seves relacions amoroses, tenir aquest gran físic i 

sobretot saber-lo utilitzar amb els homes, saber-los enganyar amb 

l’aparença. I haver tingut els seus fills que són fruit de la seducció i la 

passió.  

c. Què ha estat el pitjor de la seva vida? Casar-se, arrelar-se i estar lligada 

al matrimoni, privant-la (o no) d’estar amb altres persones i no poder lluir 

les seves armes i poder agradar i seduir a altres homes.  

d. Què li costa explicar o compartir o què amaga amb els altres? Intenta 

amagar el seu gran caràcter, la seva agressivitat i la seva ira i que els altres 

tinguin una imatge contrària a la que realment és. 

e. Per quina causa sacrificaria la seva vida? Sacrificaria la seva vida per una 

joventut infinita i plena, poder agradar i atraure sempre. 

f. Quins són els seus pitjors defectes? És agressiva, falsa, juga a dues cares, 

és massa superficial, no sap el què realment és important a la vida, no 

pensa en els altres, la seducció és molt més important que poder ferir als 

altres, és massa lliure.  
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g. Quines són les seves virtuts? És molt intel·ligent, sap manipular a la gent, 

amaga els seus defectes exaltant les seves virtuts.  

h. Què li fa por o preocupa? Té por a la vellesa i l’efimeritat de la joventut. 

Ella també tem a perdre el control en el seu gran caràcter, la seva 

agressivitat i no saber-ho amagar. També té por a no poder controlar les 

seves armes de dona.  

i. Quina imatge tenen els altres d’ella? Els altres tenen la imatge que ella 

vol que tinguin, una dona atractiva i amable. Però que algun moment se 

li pot notar el seu gran caràcter.  

 

 

BLAUS 

1. Teoria i interpretacions: 

Les meves interpretacions prèvies Color associat amb el fred i la 
distància. M’inspira tranquil·litat, 
serenor i relaxació. També em 
recorda molt amb allò sa i saludable, 
amb la salut en definitiva. 
Relacionable amb la formalitat. 

Favier Hivien Dona la sensació d’infinitat, inspirat 
en la confiança i es pot associar amb 
l’espiritualitat. Indica plaer i descans, 
allò transcendent i es pot relacionar 
amb l’aristocràcia. Es caracteritza per 
ser fred, precís i ordenat (el teòric el 
compara amb un jutge de pau dels 
colors). Està associat amb allò 
saludable, amb la salut. I els seus 
aspectes principals són el fred 
relacionat amb la insensibilitat, la 
soledat relacionada amb l’aïllament i 
la tranquil·litat amb la inèrcia.    

S. Fabris i R. Germani Color que s’allunya i significa 
confiança, reserva, harmonia, 
fidelitat, afecte, amistat o amor.  

Abraham Moles Color que expressa fredor i calma o 
tranquil·litat. 

Clarence Rainwater Pot transmetre sinceritat, rigor, 
caprici o indecència. 

Max Lüscher Relacionat amb el silenci, la pau i 
assossec. Hi ha una necessitat de 
seguretat. El blau verd expressa 
fermesa i resistència al canvi. El seu 
símbol principal és la seguretat. 
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2. Descripció psicològica: Són dos germans bessons que són dues persones molt 

fredes, són incapaces de sentir, que els afecti els diferents problemes que els 

envolten, odien les persones que sí que tenen sentiments, són inexpressives i es 

caracteritzen per la seva 

insensibilitat. Són dues persones 

que estan soles, que només es 

tenen l’una a l’altra. Són incapaces 

d’estimar algú, de patir per algú. 

La tranquil·litat els caracteritza, i 

són molt precisos i rigorosos en 

aspectes formals. Han viscut sols i 

aïllats des de sempre. Relacionats 

amb els negocis, són empresaris. 

Per tant, la feina és el seu lloc de 

confort ja que allí s’ha de ser com 

són ells, no tenir compassió pels 

altres, tenir precisió, ordre, rigor i 

sobretot tenir moltíssima 

seguretat en ells mateixos. Són 

incapaços de tenir parella, degut a 

la seva insensibilitat. La seva imatge els preocupa moltíssim i sempre en tot 

moment volen transmetre una imatge de seguretat, de formalitat i no perdre les 

bones formes mai en cap situació, que sembli que ho tenen tot controlat sempre. 

Tenen una gran resistència al canvi a causa de la seva seguretat. I van amb la 

veritat sempre per davant, són sincers i tranquils ja que no tenen res a amagar. 

Aquesta tranquil·litat va associada amb la meditació i la relaxació i, d’aquesta 

manera, estar segurs sempre.  

3. Descripció física: Ells vesteixen de manera molt arreglada, molt formal ja que la 

seva imatge cap als altres és molt important. Són idèntics entre ells, encara que 

un d’ells sigui noi i l’altre sigui noia. Estan relacionats amb el món dels negocis, 

per tant se’ls nota amb la roba. Són totalment inexpressius i no perden les 

formes, es reflecteix amb la postura.  

4. Preguntes: 

a. Què els ensorraria? Que algun dia arribessin a sentir o patir per alguna 

cosa, ja sigui per amor o alguna altra cosa, i d’aquesta manera tota la 

seguretat que tenen s’ensorrés i no poguessin controlar els seus 

“sentiments”. 

b. Què ha estat el millor de les seves vides? Construir aquesta imatge 

segura d’ells mateixos, una imatge professional, ordenada, freda i 

precisa. No estimar ningú i no voler tenir fills.  

c. Què ha estat el pitjor de les seves vides? Embolicar-se amb altres 

persones, tenir fills per error i haver d’estar un munt d’anys amagant-ho, 

ja que els dos sempre van amb la veritat per davant però alhora senten 
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que forma part d’un error del passat i que mai haguessin volgut tenir fills. 

Per això volen explicar aquest suposat secret però senten un gran rebuig 

a aquests fills.  

d. Què els costa explicar o compartir o què amaguen amb els altres? 

Per una banda amaguen l’origen d’aquests fills no desitjats i el fet 

d’amagar-ho els costa seguir i actuar de manera normal. Per l’altra, com 

estan caracteritzats per aquesta 

suposada insensibilitat, els costa 

moltíssim mostrar els seus 

sentiments. 

e. Per quina causa sacrificarien 

les seves vides? Malgrat la seva fredor 

i insensibilitat, el fet que des de 

sempre hagin estat sols, s’han fet 

sempre companyia. Per tant, 

sacrificarien la vida l’un amb la de 

l’altre. 

f. Quins són els seus pitjors defectes? 

Són freds, insensibles, no tenen 

escrúpols, incapaços de sentir res per 

ningú per això sempre s’han aïllat i han 

estat sempre sols.  

g. Quines són les seves virtuts? 

Són precisos, ordenats, seriosos que 

generen una confiança i una gran seguretat, transmeten i els caracteritza 

la tranquil·litat i la pau. 

h. Què els hi fa por o preocupa? Els fa por perdre la seva seguretat 

emocional i arribar a sentir alguna cosa per algú, que perdessin la seva 

confiança en ells mateixos i sortissin de la seva zona de confort que és la 

insensibilitat i la soledat. I després els fa por no ser sincers en tot 

moment.  

i. Quina imatge tenen els altres d’ells? La imatge dels altres és la seguretat 

en ells mateixos, el seu posat fred i distant, la seva precisió i ordre i el seu 

aïllament social.   

 

GROC 

1. Teoria i interpretacions: 

Les meves interpretacions prèvies Em recorda a la felicitat, positivitat, a 
l’optimisme, la diversió, l’humor. 
D’altra banda amb allò poc comú, que 
crida l’atenció dels altres, d’alerta i 
d’avís. Després sento que és la 
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bogeria, la mala sort però que al 
mateix temps és imprescindible. 
Associat amb la traïció.  

Favier Hivien Es pot associar amb la ment. Pot voler 
dir precaució i llunyania. Es podria dir 
que és el vincle entre el sol (la vida) i 
l’or (la riquesa). Un groc brut es 
vincula amb la traïció i un groc pur es 
vincula amb la calor, amb la 
imaginació, amb la superficialitat i la 
poca seriositat, la frivolitat. Però 
sobretot és el color més feliç. 

S. Fabris i R. Germani S’associa amb la llum, irradia sempre, 
el més visible i està sempre per sobre 
totes les coses. Pot fer referència a 
l’egoisme, la gelosia i l’enveja, amb el 
plaer, l’adolescència i el riure. 

Abraham Moles Un color lluminós i tònic, és a dir, que 
dona força i energia.  

Clarence Rainwater Expressa alegria, jovialitat, claredat i 
covardia.  

Max Lüscher Proporciona una resposta activa i 
espontània. Color que simbolitza 
alarma i perill. Provoca energia i 
brillantor. Sembla estimulant, 
frenètic, ordinari i groller, sorollós i 
esvalotador.  

 

 

2. Descripció psicològica: És una persona lluminosa, que crida l’atenció sempre i 

per sobre de totes les coses, la seva característica principal és l’alegria constant 

i la seva gran energia i força que transmet als altres. L’optimisme predomina a la 

seva vida. És molt frívol, poc seriós i superficial, l’interessen les aparences. És una 

persona frenètica, ordinària, sorollosa, que crida l’atenció, pot arribar a extrems 

com la bogeria. I que, d’altra banda, és envejosa i egoista. En definitiva és infantil; 

vol les coses dels altres i les seves no les vol compartir. I alhora és una persona 

molt riallera, graciosa i divertida.  

3. Descripció física: Físicament és una persona que va amb roba que crida l’atenció, 

poc comú, vistosa i alegre, informal i poc seriosa. Per tant és una persona 

estranya i infantil que vesteix divertit. Sempre va amb una gran rialla i el seu 

posat és nerviós, inquiet i frenètic.  

4. Preguntes: 

a. Què l’ensorraria? L’ensorraria perdre el que és pròpiament seu pel fet 

que és una persona envejosa i egoista. Però al ser una persona tant 
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optimista i alegre, gairebé res l’ensorraria sempre acabaria veient el seu 

costat positiu.  

b. Què ha estat el millor de la seva vida? La seva vida en sí és perfecta, amb 

la gent que l’envolta i l’estima, amb el seu matrimoni i amb els seus fills 

fan que ell sigui la persona més feliç del món. Costaria molt que la seva 

felicitat trontollés si la seva vida anés molt a pitjor. 

c. Què ha estat el pitjor de la seva vida? No hi hagut res dolent en la seva 

vida, ha tingut dificultats però sempre se n’ha sortit, igual el pitjor de la 

seva vida ha estat quan ha tingut dificultats en beure l’ampolla mig plena. 

Tot i això se sent culpable amb el seu fill per la traïció en ocultar en seu 

origen. 

d. Què li costa explicar o compartir o què amaga amb els altres? 

Sempre fingeix ser feliç, estar alegre i ho demostra amb el seu humor i 

cridant l’atenció però amaga la seva gran enveja pel que no té i el seu 

gran egoisme, realment té un gran buit emocional perquè viu d’allò que 

tenen i no tenen els altres. Té grans problemes psicòtics i ha pogut arribar 

a la bogeria a causa de la seva necessitat i obsessió constant de voler 

estar sempre feliç.  

e. Per quina causa sacrificaria la seva vida? Encara que sigui egoista per 

naturalesa, no deixaria mai que li prenguessin el que és seu, per tant 

sacrificaria la seva vida per tot allò seu abans que donar-ho als altres. 

f. Quins són els seus pitjors defectes? L’aclapara i el supera l’avarícia, la 

gelosia i l’egoisme. I després el fet que estigui sempre cridant l’atenció, 

se sent diferent a la resta, groller i sorollós i es fa notar sempre, fa que 
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sigui de vegades pesat per a la resta. En ocasions ha pogut arribar a la 

bogeria, el fet que vulgui estar sempre feliç. 

g. Quines són les seves virtuts? Les seves qualitats són el seu optimisme, 

alegria i felicitat constant, sempre troba la part positiva de les coses. A 

part de ser alegre, es caracteritza per ser graciós i divertit. A més, 

transmet molta energia i força a la gent que l’envolta.  

h. Què li fa por o preocupa? Perdre el que és seu que li ha costat  tant 

d’aconseguir i d’aquesta manera embogís i perillés la seva pròpia felicitat 

i no la dels altres. 

i. Quina imatge tenen els altres d’ell? Tenen una imatge d’ell que és una 

persona escandalosa, que crida l’atenció sobre els altres, sorollosa i que 

absolutament sempre estar o fingeix estar feliç, com si tota la seva fos 

perfecta i no hi hagués res que pogués ensorrar-ho.  

 

TARONJA 

1. Teoria i interpretacions: 

Les meves interpretacions prèvies Em recorda un color cridaner i 
diferent i al mateix temps que 
transmet confiança, proximitat, 
amistat,  però també nerviosisme, 
que pot recordar al perill, a allò 
verinós. És un color de transició. 

Favier Hivien Expressa qualitats i característiques 
domèstiques. Transmet seguretat i 
confort. S’associa amb la fertilitat i 
amb la sexualitat. S’assembla més pel 
que fa al caràcter i esperit al groc que 
al vermell.  

S. Fabris i R. Germani El més visible després del groc. Es pot 
associar amb l’alegria o el plaer que es 
fa veure o notar als altres, amb la 
festa, l’amor, presència del sol.  

Abraham Moles Color estimulant que atrau als 
indecisos. 

Clarence Rainwater Pot recordar al poder, a l’alegria i a la 
frivolitat. 

Max Lüscher Pot significar desitjos de conquesta. 
Fa referència a la tonalitat de les 
flames i el foc. Pot ser un color 
d’alarma i perill en la naturalesa i la 
industria. Pot semblar provocatiu, 
excitant o eròtic.  
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2. Descripció psicològica: És una persona totalment segura d’ella mateixa que 

transmet energia, confort, proximitat i confiança als altres però també se 

l’associa amb l’alegria o el plaer que es fa veure i notar als altres. A part té una 

vessant obsessiva amb la fertilitat, per tant es mostra provocativa i eròtica. Té 

un gran desig de ser mare i farà el que sigui per aconseguir-ho, per tant es fa 

notar amb la seducció: és clarament una barreja dels seus pares. I fer-se notar 

en el sopar pel fet del que passa no va amb ella. És una persona molt inquieta. A 

part té un gran buit emocional pel fet que pels altres no significa res, és com de 

transició, de canvi, d’estar al mig.  

3. Descripció física: Va amb vestit i barret que recorden a la maternitat que ho fa 

servir com una seducció però d’una manera molt infantil, com un joc, com jugar 

a “pares i mares”. Una seducció i provocació molt innocent. S’associa amb allò 

domèstic i maternal. Porta roba que crida l’atenció i és molt maternal i infantil, 

està relacionada amb el moviment i l’energia i es reflecteix amb la roba.  

 

4. Preguntes: 

a. Què l’ensorraria? No poder fer realitat el seu somni maternal, però 

sobretot no ser el centre d’atenció, que la gent l’ignori, ser rebutjada i 

que passi desapercebuda.  

b. Què ha estat el millor de la seva vida? El millor de la seva vida ha de 

passar encara, té una il·lusió que és completament a cegues, pel fet de 

que el seu únic objectiu és la maternitat i associat amb allò domèstic. Té 

el desig de voler ser adulta o al cap i la fi és una manera de cridar l’atenció.  

c. Què ha estat el pitjor de la seva vida? El pitjor de la seva vida han estat 

els moments en que ha estat ignorada o rebutjada pels altres. En el sopar, 
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per exemple, fa tot el possible per cridar l’atenció i ser el tema de 

conversa, ja que ella nota que és una filla de transició, que no té cap 

importància en la família, que no pertany a altres pares, que està al mig 

dels seus germans.  

d. Què li costa explicar o compartir o què amaga amb els altres? Amaga 

sobretot aquest buit emocional pel fet de que és ignorada, és una 

persona que està al mig i no se li atorga cap importància. Per tant vol 

cridar l’atenció amb temes com la maternitat i la fertilitat. En els seus 

pares l’amor sempre va ser efímer, en moment de canvi, de progressió i 

ella és fruit d’aquest procés. Per això se sent tant desplaçada. El seus dos 

germans són fruit d’enganys i terceres persones mentre que ella pertany 

a un amor efímer.  

e. Per quina causa sacrificaria la seva vida? Està clar que sacrificaria la seva 

vida pel seu objectiu principal que és la maternitat, per poder-lo 

aconseguir i sobretot la sacrificaria pel seu fill.  

f. Quins són els seus pitjors defectes? La seva obsessió maternal la utilitza 

per cridar l’atenció. També els seus desitjos de conquesta constants que 

fan que la gent es fixi més amb ella, però al final la seva obsessió arriba a 

un punt malaltís. I sobretot no és normal aquest neguit de voler fer coses 

d’adult per voler cridar l’atenció (que li ve del seu pare) seduint i 

provocant (que li ve de la seva mare).  

g. Quines són les seves virtuts? Transmet molta alegria, comoditat, 

proximitat, confiança i confort.  

h. Què li fa por o preocupa? Li fa por passar desapercebuda, ser marginada 

per això intenta mostrar-se com una adulta tenint desitjos de la gent 

adulta, com és el cas de la maternitat, per integrar-se entre els adults i 

així cridar l’atenció de tots els altres.  

i. Quina imatge tenen els altres d’ella? Els transmet molta seguretat, 

alegria i confort pel fet de que té característiques de persona madura i 

adulta però a la vegada tenen una imatge d’ella irritant que vol cridar 

l’atenció volent sent adulta, fet que la fa ser més infantil.  

 

VIOLETA 

1. Teoria i interpretacions: 

Les meves interpretacions prèvies Ho relaciono amb el misteri, la por, 
amb ser distant, amb la introspecció, 
amb aguantar, amb guardar-se les 
coses a dins però quan les diu tenen 
molt seny, em recorda allò 
imprevisible, allò terrorífic. 

Favier Hivien Color associat amb la intimitat i indica 
sentiments profunds. Es podria 
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relacionar amb la sexualitat o el 
poder.  

S. Fabris i R. Germani Color que transmet absència de 
tensió. Pot recordar la calma, 
autocontrol, dignitat, aristocràcia 
però també  a la violència, a l’agressió 
sense pensar, a l’engany, al robatori. 

Abraham Moles No l’associa amb un valor precís. 

Clarence Rainwater Expressa reialesa. 

Max Lüscher Pot tenir algunes associacions 
místiques. Pot oferir un cert aire de 
moda passada, una elegància amb 
cert aire antic.   

 

2. Descripció psicològica: És una persona amb característiques del seu pare, com 

la calma, l’autocontrol, aquest posat de serenitat i el ser distant i insensible, però 

alhora amb un cert posat de superioritat, de reialesa i aristocràcia. I després amb 

característiques de la seva mare com aquesta agressivitat i alhora una violència, 

i fins i tot una tendència al robatori i l’engany. Després té un posat d’introspecció, 

com sense cap paraula, s’ho va guardant tot, per tant és de poques paraules i té 

una gran mirada amb una postura tranquil·la i amb certs canvis bruscos de 

tranquil·litat a l’agressivitat. Té sobretot una gran profunditat emocional i 

sentimental que se la guarda dins seu i només es manifesta en ocasions 

esporàdiques amb violència i amb ràbia o de vegades ho manifesta amb molt 

seny a causa del seu posat observador, és de poques paraules però quan parla 

sempre ho encerta.  

3. Descripció física: Vesteix d’una forma elegant i amb cert aire antic, va amb uns 

guants llargs i un estil misteriós i sempre amb un posat de control per sobre els 

altres i quan passa a l’agressivitat sempre és sense perdre la compostura, se la 

podria comparar amb una persona aristocràtica.  

4. Preguntes: 

a. Què l’ensorraria? L’ensorraria haver de treure totes aquestes emocions 

acumulades dins seu, que hi hagués alguna cosa que fes perdre aquest 

control i el convertís en agressivitat extrema o més aviat el que realment 

l’ensorraria seria que hi hagués alguna cosa tan greu que tot aquesta 

introspecció, aquesta acció d'examinar-se a si mateixa, inspecció dels 

sentiments i pensaments d’ella mateixa, tot això que conté a dins ho 

hagués de treure i mostrar-se tal com amaga. 

b. Què ha estat el millor de la seva vida? Evidentment que ha tingut 

moments únics i especials però al guardar-s’ho tot per dins i per ella, mai 

ha mostrat emocions de felicitat davant d’aquests moments.  
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c. Què ha estat el pitjor de la seva vida? El pitjor de la seva vida han estat 

els moments que ha hagut de treure tot allò que guardava dins i mostrar 

els seus desconeguts sentiments i emocions, per tant han estat els 

moments en què no estava a la seva zona de confort, que és la seguretat 

i el control d’ella mateixa i els seus sentiments.  

d. Què li costa explicar o compartir o què amaga amb els altres? Li costa 

evidentment tot, és de poques paraules en general però sobretot li costa 

mostrar els seus sentiments i els amaga als altres. 

e. Per quina causa sacrificaria la seva vida? Sacrificaria la seva vida per no 

haver de mostrar els seus sentiments, per passar desapercebuda pels 

altres, per no haver de cridar l’atenció, per no ser el centre de conversa.  

f. Quins són els seus pitjors defectes? Els seus pitjors defectes són la seva 

agressivitat espontània, la violència, l’agressió sense pensar, l’engany, el 

seu caràcter fort que conté i combina amb el seu posat de superioritat, 

de l’orgull de tenir-ho tot controlat. També la seva insensibilitat constant 

a l’hora de mostrar-ho cap als altres. 

g. Quines són les seves virtuts? El gran control que té d’ella mateixa, la seva 

introspecció, la capacitat d’amagar el que li afecta i l’emociona per un 

posat tranquil, segur, satisfet del poder que té en el control dels seus 

sentiments.  

h. Què li fa por o preocupa? Li fa por perdre el control dels seus sentiments, 

perdre la seva seguretat, sortir de la seva zona de confort i haver de 

mostrar els seus sentiments i estar a una zona desconeguda anomenada 

sensibilitat, l’agressivitat és una manera de mostrar-ho però no deixa una 

manera que ella coneix, amb el seu posat i l’agressivitat tapa i amaga 

totalment les seves pors i les seves inseguretats.  
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i. Quina imatge tenen els altres d’ella? 

Tenen una imatge totalment segura, amb un posat tranquil, de control, 

amb un aire de dignitat i superioritat, de molt poques paraules i 

totalment insensible. 

VERD 

1. Teoria i interpretacions: 

Les meves interpretacions prèvies Em recorda a la tranquil·litat, a la 
calma, a la serenor, al pacifisme, a allò 
màgic i sobrenatural i sobretot a la 
natura i el que fa referència al món 
vegetal. També a la confiança i 
l’esperança.  

Favier Hivien Color de la decadència, però també és 
el color de la vida mateixa. Es 
relaciona amb l’equilibri emocional i 
amb fenòmens sobrenaturals. Color 
del planeta Venus i, per tant, de 
l’amor. Expressa allò dolent i bo de la 
joventut. Color del fullatge, del 
renaixement de la primavera, del 
silenci permanent de la naturalesa. La 
relació d’aquest color amb les qualitat 
d’estabilitat i seguretat procedeixen  
de la seva facilitat de percepció.  

S. Fabris i R. Germani Color reservat i esplendorós. Pot 
associar-se amb la naturalesa, la 
joventut, el desig, el descans, 
l’equilibri.  

Abraham Moles Afable, amable en la forma de ser i 
amb el tracte, tranquil, reposat, quiet, 
pacífic. 

Clarence Rainwater Color que expressa joventut i rigor, 
ser estricte i representa la 
inexperiència i l’enveja. 

Max Lüscher Els verds són colors tranquils i 
reservats, que no provoquen 
emocions fortes. Desperten la 
curiositat, la reflexió i la imaginació. 
Pot evocar la pau i la tranquil·litat. O 
la fertilitat. 
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2. Descripció psicològica: És una persona totalment tranquil·la, pacífica, reposada, 

amb un posat quiet i una gran estabilitat i seguretat emocional. Expressa 

clarament la joventut, aquesta curiositat constant i, sobretot, una gran 

inexperiència de la vida. El silenci de vegades l’acompanya i és quan deixa anar 

la imaginació. Destaca per tenir una gran capacitat de percepció amb els altres i 

això el porta a una gran seguretat. Per part de la seva antiga mare li aporta 

aquesta seguretat, aquesta calma, aquesta tranquil·litat i per part del seu pare li 

aporta aquesta alegria constant, aquest toc imaginatiu i sobretot de la 

inexperiència, del desig, de la joventut, aquestes ànsies de menjar-se el món i 

voler viure la vida i també l’enveja.  

3. Descripció física: En ser una persona totalment tranquil·la, pacífica i per tant 

associada amb la natura i el medi ambient se li reflecteix amb la roba que és un 

estil ample i còmode. O després també podríem veure-li un cert estil jove, 

d’aquetes ànsies de viure la vida amb un aire de la moda hippies dels setanta.  

4. Preguntes: 

a. Què l’ensorraria? Que hi hagués algun factor que el fes perdre aquesta 

estabilitat i seguretat i sobretot aquesta tranquil·litat i quedés reflectit 

amb l’enveja o igual l’ensorraria fer-se gran, passar a la maduresa i que 

se n’anés aquest esperit jove i amb les ganes de menjar-se el món. 

b. Què ha estat el millor de la seva vida? El millor de la seva vida li està 

passant ara mateix i és la seva pròpia joventut que li proporciona una 

gran seguretat, tranquil·litat i una gran confiança amb ell mateix i amb els 

altres.  
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c. Què ha estat el pitjor de la seva vida? El pitjor de la seva vida arribarà 

quan creixi, maduri i la pròpia inexperiència es converteixi en experiència, 

de manera que tota questa seguretat i tranquil·litat desapareixerien.  

d. Què li costa explicar o compartir o què amaga amb els altres? És 

d’entrada molt transparent i liberal, no té por a parlar de qualsevol tema, 

per a ell hi ha dues coses essencials a la vida i la manera de com viure-la 

fins arribar a la mort i allargar tot el possible la seva actual etapa 

anomenada joventut.  

e. Per quina causa sacrificaria la seva vida? Sacrificaria la vida per una 

joventut eterna amb unes grans ànsies de gaudir-la amb calma i serenor.  

f. Quins són els seus pitjors defectes? Els seus pitjors defectes són la pròpia 

immaduresa, la inexperiència de la joventut, la idealització que té amb la 

joventut i la gran por que té a la maduresa. En alguns casos la seva pròpia 

immaduresa el porta a comportar-se d’una manera envejosa. En alguns 

moments és reservada i tímida.  

g. Quines són les seves virtuts? És una persona afable, amable, totalment 

tranquil·la, quieta, relaxada, callada, imaginativa, amb unes grans ànsies 

de viure la vida i la seva etapa, amb una gran capacitat i facilitat de 

percepció per allò que passa als altres, no és d’emocions fortes, té una 

gran estabilitat i equilibri emocional. Acostuma a veure el costat positiu 

de les coses a través de l’esperança.  

h. Què li fa por o preocupa? Li fa por la maduresa, l’experiència i d’aquesta 

manera desajustar el seu equilibri emocional, aquesta tranquil·litat i 

calma. Té por que si els seus objectius desapareixen, el seu estat d’ànim 

es desajusti completament i la seva pròpia personalitat. Té més por a la 

maduresa que a la mort. 

i. Quina imatge tenen els altres d’ell? D’una persona tranquil·la, calmada, 

que viu al màxim la seva joventut, des de la seva serenitat i mal alterar-

se, a diferència del seu pare és una persona molt calmada i quieta. 

1.3.1. VESTUARI 
 

Aquesta personalitat basada en la seva simbologia, l’he aplicat al disseny de  

vestuari en els personatges. Vaig començar amb els següents esbossos que 

em van servir com a punt de partida a buscar i fer la roba adequada a la idea 

inicial. Amb l’ajuda de diferents persones vam ser capaços de trobar la roba 

més fidel a l’original.  En l’ANNEX es pot veure el desglossament de vestuari. 

Els següents dibuixos estan fets per mi, per tal de buscar el vestuari que 

s’adeqüés a la personalitat de cada personatge basada en la simbologia de 

cada color. Cal fer incís amb que els dibuixos estan fets anteriorment que 

buscar la roba, el mèrit ha sigut per part de la Carmeta Vigatà, directora de 

vestuari. 
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Groc
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Vermell  
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Blau 
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 Blava 
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Taronja 

 

 

  



   

 
 40  
  

Lila  
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Pintor  
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1.4. ARGUMENT 
 

Una família formada per un pare, una mare i tres fills, suposadament, fan un sopar per 

celebrar tots aquets anys junts en un matrimoni i una família sense mentides. Però 

alguna cosa farà que s’hi afegeixin dos personatges més a la taula i serà difícil que aquest 

sopar surti rodó.  

 
1.5. ESTRUCTURA NARRATIVA 

 

En el  plantejament  veiem la presentació d’un pintor que està punt de començar a 
pintar. I després se’ns mostra el món quotidià de la família protagonista molt acolorida: 
dos pares amb tres fills i celebren un sopar per commemorar tants anys de matrimoni 
sense mentides. Aquesta quotidianitat es veu interrompuda pel detonant: el sopar 
s’atura pel so d’un timbre, algú ha trucat a la porta. 
 
En el  desenvolupament  es veuran tots els obstacles que s’enfrontarà la família durant 
el sopar, primer es veu la reacció de l’arribada dels dos veïns bessons que algú, 
misteriosament,  ha convidat a sopar. Durant el sopar es parla sobre els grans anys de 
matrimoni sense cap secret ni mentida, on la comunicació ha regnat i sempre hi ha hagut 
felicitat. La mare envia mirades seductores al veí, el pare intenta fer enveja al veí i, 
finalment, el fill gran confessa que ho sap tot. La mare intenta amagar alguna cosa. Se 
sap que es fill de la veïna i el pare, però que ella se’n va desentendre. El fill gran es qui 
els havia convidat, ja que vol normalitzar la situació i volia que no li amaguessin. Els veïns 
estan a punt de marxar, però el pare torna a intentar fer enveja lluint la seva perfecta 
família. La mare mira de frenar al veí, però finalment se sap que la filla petita és fruit de 
l’aventura de la mare i el veí i que la única provinent del pare i la mare és la filla mitjana, 
que vol cridar l’atenció tota l’estona ja que ningú se l’escolta. El pare no s’enfada, i torna 
a buscar el costat positiu. La mare s’enfada perquè no s’enfada. 
 
I, finalment, en la  conclusió  tots es van barallant entre tots tirant-se el menjar i es 
produeix com una guerra en què la filla petita és absent. Mentre es veu la baralla es 
veuen esquitxades de pintura en un quadre. Finalment, la filla petita frena la baralla i els 
dona una lliçó, fent entendre metafòricament la personificació dels colors i tota la seva 
teoria. En acabar, el grup de colors conviuen amb harmonia i cada un d’ells és 
imprescindible per formar una agradable quadre familiar.  
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1.6. ESCALETA 

 
ACTE I – PRESENTACIÓ  
Un pintor puja el seu estudi i està apunt per pintar 
Se’ns presenta una família que celebren aquets anys de matrimoni i família exaltant la 
sinceritat i la felicitat. El pare fa un discurs. 
...                                                    

                                                  DETONANT: Truquen al timbre, el sopar es 
interromput.  

Són els veïns bessons que algú els ha convidat a sopar malgrat ser un sopar familiar. 
Es continua amb el sopar amb dos membres al voltant de la taula. 
La mare va seduint subtilment al veí 
S’intenta fer enveja de la seva felicitat i vida perfecta als veïns.  
...                                                  

                                                  Punt de gir 1 : El fill gran ho vol confessar tot 
ACTE II – DESENVOLUPAMENT  
Reacció per part dels altres amb por que es descobreixi alguna de les mentides que 
amaguen. 
S’acaba sabent que la veïna es mare del fill gran i que se’n va desentendre. 
El fill gran és qui ha trucat per convidar-los ja que considera que és un sopar familiar 
...  
                                                  Punt de gir 2  
ACTE III – CONCLUSIÓ  
Escena ...  
...                                                
                                                  CLÍMAX 
 

Il·lustració 19- Esbós Escaleta 
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1.7. GUIÓ LITERARI 
 

Abans d’arribar al guió literari, vaig haver de fer un procés extens en la preparació de la 

trama i els personatges abans de posar-me a escriure. Tot i així, l’escriptura del guió no 

va ser un procés instantani, sinó que vaig partir de frases que podrien dir els personatges 

en funció de la seva personalitat i com les podia incloure perquè tinguessin un sentit i 

una coherència.  

Aquests és un fragment de les nombroses proves de guió abans de passar al definitiu: 

 

[...]TARONJA: Vols ser el pare del meu futur fill? 

VERD: Em sembla que hi massa pares amb aquesta taula 

TARONJA: (a BLAU)Vols ser el meu príncep blau jo puc ser la teva mitja 

taronja 

VERD: (a TARONJA) Ets fruit d’un amor etern. 

VERMELL: Etern? No em facis riure l’amor del teu pare i jo va durar 

quatre dies. Era completament efímer, estava clar que era de poca 

durada, era un amor de transició, de canvi. 

LILA: Sí si, de canvi, per passar d’un i fotre’s al llit amb l’altre 

BLAU: És filla meva 

GROC: Que no, que és només meva. La meva filla és meva i de ningú més. 

Jo no comparteixo les meves coses. 

VERMELL: Que no és teva. 

GROC: Bé, és igual trobaré la part positiva d’aquesta situació. [...] 

 

 

 
Els veïns van marxant 
El pare vol tornar fer enveja al veí pel seu model exemplar de família 
...  

                                                  Punt de gir 2. El veí confessa que la filla petita és fruit 
d’una aventura amb la seva dona 

ACTE III – CONCLUSIÓ  
Escena ...  
El pare busca el costat positiu i no li afecta  
La reacció per part del pare enrabia la mare  
...                                                

                                                  CLÍMAX: Es comencen a barallar tots i es veu 
esquitades de pintura en quadre paral·lelament 

La filla petita atura la baralla i els dona una lliçó a tots, explicant així la teoria del color.  
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“DE TOTS COLORS”  

escrit per  

FERRAN CASTELLS  
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Número de Seient Registral: NÚMERO ESCAIENT  

  

 

  

 

SEQ.1.INT. HABITACIÓ PINTOR– DIA  

S’engeguen les llums, el PINTOR entra a l’habitació,  obra la 

caixa i prepara els pinzells. Es veu el llenç totalment blanc a 

punt de que el PINTOR comenci a pintar.   

SEQ.2.INT. HABITACIÓ SOPAR –NIT  

Es veu la taula des de dalt i VERMELL, GROC, VERD, TARONJA, i 

LILA comencen a entrar, s’asseuen i comencen a sopar.   

GROC  

(Comença  a jugar amb el menjar)  

  

VERMELL  

(Esbufega)  

Sempre cridant l’atenció, que ordinari és!   

(ho diu per ella mateixa perdent els 

nervis, respira i canvia 

bruscament a un to més 

sensual)   
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Amor deixa de fer tonteries, que no volies 

compartir unes dolces paraules amb 

nosaltres?  

  

VERD  

Què ens volies dir pare?   

(calmat i amb un to fluix)   

  

(El GROC PICA A LA COPA)  

GROC   

(inquiet tota l’estona)  

Escolteu-me tothom, deixeu de fer el que 

estigueu fent, que ara em toca a parlar a 

mi. Volia compartir un petit discurs, res 

quatre paraules...  

  

LILA  

(esbufega)  

  

TARONJA  

Jo també vull parlar...  

  

GROC  

Sí, sí tu després filla meva.. Us he 

reunit per commemorar l’aniversari de tots 

aquets anys amb la meva estimadíssima 

esposa, aquest gran matrimoni ple d’amor, 

alegries i sorpreses, tots aquests grans 

anys viscuts de fidelitat i confiança 

mútua...  

  

TRUQUEN AL TIMBRE  

  

TARONJA  

Han trucat al timbre! Pare, pare que han 

trucat! Jo vaig a obrir!   

(volent cridar l’atenció dels altres)  

  

VERMELL  

Qui deu ser amb aquestes hores?  
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(curiosa i sensual pintant-se els llavis)   

GROC  

Ja pot ser important eh, perquè han 

interromput el meu gran discurs...  

(rient psicòtic)  

  

VERD  

No ho trobeu emocionant? El so del timbre 

enmig d’un sopar familiar. Tinc 

l’esperança que serà algú important.   

  

BLAU i BLAVA(O.S)  

Hola bona nit, venim perquè hem sigut 

convidats a la vostra... això se’n pot dir 

casa? Bé, és igual...  

  

TARONJA (O.S)  

Perdoni però és un sopar familiar...  

  

BLAU i BLAVA(O.S)  

A nosaltres ens han convidat. A nosaltres 

que ens explica? Ens deixa passar bonica? 

Gràcies, molt amable.   

  

(entren BLAU, BLAVA i TARONJA)   

  

VERMELL  

(es continua pintant els llavis 

sensualment i li pica l’ullet) Però qui 

tenim aquí? Si són els nostres estimats 

veïns.  

  

BLAU   

(ho diu nerviós per l’actitud del  

VERMELL i respira)  

Algú ens ha convidat...  

  

BLAVA  

I nosaltres quan ens comprometem no ens 

fem enrere.   
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GROC  

No sé pas qui haurà sigut, però endavant 

com si fos casa vostra. Si no us fa res 

continuarem amb el que estàvem fent.   

  

TARONJA  

Recordo que havia de parlar jo, doncs 

volia dir que...  

  

GROC  

(interromp a TARONJA)  

Ah, sí! Ja ho recordo estava fent el meu 

esperat i apassionant discurs. Per on 

anava?   

VERMELL  

(es mira al BLAU seduint-lo, el BLAU es 

posa nerviós i de es troba unes calces a 

la cadira i ràpid les tira cap enrere i 

respira.)   

Deies alguna cosa sobre el matrimoni...  

  

GROC  

Això, gràcies estimada. la comunicació i 

la sinceritat ha sigut sempre el punt fort 

d’aquesta família, la veritat hi ha regnat 

sempre...  

  

  

BLAVA  

Ens n’alegrem moltíssim i que continuï així 

molts anys.   

(ordenant la taula amb molta precisió 

d’una manera obsessiva amb l’ordre)  

  

VERMELL  

(sensualment)  

No us fem enveja? No us hagués agradat 

tenir una família com la que tenim? Trobar 

algú, tenir fills amb la persona que 

estimes...  
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BLAU   

Gens ni mica. Cadascú té els seus 

objectius a la vida en funció de la seva 

personalitat.   

  

BLAVA   

La nostra precisió, insensibilitat,  

seguretat,  soledat,  rigorositat, 

tranquil·litat i ordre ens ha portat on 

som ara.    

BLAU  

Dos germans bessos que han arribat a 

l’èxit professional i que aconsegueixen el 

que es proposen.  

  

GROC  

Guaita tu que complerts! Que us ho 

portàveu estudiat? Però no us hem dit que 

sempre hem sigut un matrimoni i una 

família  exemplar,  sincera, 

comunicativa, sense cap mentida...  

  

VERD  

Les coses per molt que les repeteixis un 

munt de vegades no es converteixen en 

veritat...   

GROC  

Quina mosca t’ha picat ara tu?  

  

(VERMELL sedueix a BLAU i TARONJA la 

copia)   

VERD  

Que tard o d’hora tot s’acaba sabent...   

  

TARONJA  

Sabeu què em va passar l’altre dia? No us ho 

creureu...  

  

GROC  

I què és el que saps si es pot saber?  

 VERD  
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Ho sé tot!   

  

(VERMELL i BLAU es miren de cop 

neguitosos)   

VERMELL  

Fill meu, hi ha coses que no cal dir-les. 

(sensualment) Calla! (agressiva, pica a la 

taula)  

   

VERD  

(tranquil i segur d’ell mateix) Fill teu? 

Fins quan preteníeu enganyar-me? No tinc 

dret a saber que soc fill d’una mare que 

no em va voler en el seu moment? Soc jove 

però no idiota...   

  

(BLAVA es posa nerviosa)  

GROC  

Precisament jo estava a punt de dir-t’ho!.   

VERD  

Però si no passa res, per això us he 

convidat. (treu el telèfon) Perquè si era 

un sopar familiar volia que hi fossin la 

meva mare i el meu tiet.  

  

TARONJA  

(ningú li fa cas)  

Doncs jo també vull tenir un fill!  

  

BLAVA  

(el VERD li fa un gest carinyós i la BLAVA 

li aparta)  

Van ser uns temps molt durs, estava amb el 

teu pare però la meva fredor em va impedir 

fer-me’n càrrec....  

  

VERMELL  

I quan vaig conèixer al teu pare, vam 

decidir per no fer més mal jo et faria el 

paper de “mare”...  
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GROC  

  

Així tots contents, soc pare de tres fills 

meravellosos. Deu ser tant dur acabar sol 

sense ningú que segueixi els teus 

passos...  

  

TARONJA  

(li diu seduint-lo)  

Vols ser el meu príncep blau jo puc ser la teva mitja taronja.  

BLAU  

(fa cara sorprès i rebuig al que li diu la TARONJA i continua 

parlant segur d’ell mateix)  

A mi no em cal tenir fills per tenir companyia.  

GROC  

Ai no sé, digues-me bona persona però em fas llàstima. I jo 

tenint tres fills i tu cap...  

BLAU  

(es comença a respirar)  

Me n’alegro molt per tu de veritat i ara si ens permets, anirem 

marxant que s’ha fet tard...  

TARONJA  

Bé, ara sí que em sembla que ja em toca a parlar a mi...  

VERMELL (sensualment)  

Ja ens veurem...  

BLAVA  

Gràcies pel sopar...  

GROC  

És tant fàcil fugir...   

BLAU  

Mira em sembla que em ve a la memòria una sèrie de detallets...  

VERMELL  
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(barreja sensualitat i agressivitat)  

Ui que tard s’ha fet... Calla...  

VERD  

Quina emoció, quina intriga!  

GROC  

Va explica, valent!  

VERMELL (agressiva)  

No cal, no cal!  

BLAU  

He tingut una aventura amb la teva dona i aquesta... nena?  

Que tinc al costat és filla meva! (intenta ser carinyós i li fa 

una carícia a la LILA, la LILA li aparta) Au, ja t’ho he dit! No 

podia suportar més no ser sincer...  

GROC  

(es va prenen pastilles)  

Era això el que m’havies de dir, tampoc és tant greu... El 

nostre matrimoni estava ben mort, així algú li ha donat una mica 

de vida...  

BLAU  

No t’enfades?  

GROC  

Sempre s’ha de veure el costat positiu home... Tothom sap que a 

la meva dona li costa ben poc...   

VERMELL  

(agressiva)  

Com no et pots enfadar, has sentit el què t’ha dit? No et fa 

ràbia?  I el teu discurset?   

TARONJA  

(intentant ser dramàtica, molt teatral)  

I jo de qui es pot saber de qui soc filla? Vull saber la 

veritat! No em vulgueu fer més mal!  

GROC  
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Tu calla pesada que ets filla de nosaltres dos...  

VERMELL  

L’amor d’aquest i jo era completament efímer, estava clar que 

era de poca durada, era un amor de transició, de canvi.  

LILA  

De canvi de company de llit... BLAVA i 

BLAU  

A nosaltres això ens supera...  

VERMELL  

(amb ràbia)  

Jo encara no puc entendre com aquest no s’enfada... Sempre 

buscant el “costat positiu”... Optimista merdós...  

GROC  

Escolta jo tiro endavant aquesta família amb alegria i energia i 

si busco el costat positiu que tu te’n vagis al llit amb un 

altre...  

SEQ.3.INT. HABITACIÓ PINTOR – DIA  

Es combina imatges del pintor fent esquitxades al quadre mentre 

es va veient imatges de la SEQ.4.  

SEQ.4.INT. HABITACIÓ SOPAR – NIT  

S’insulten i es discuteixen, es llancen menjar, tots alhora 

menys el LILA, les següents frases són de recurs, es veu amb 

música de fons i es combina imatges de la SEQ. 3.  

VERMELL  

Mira que tu amb l’altra?  

BLAU  

I sobre ens insulteu?  

BLAVA  

No pensem perdre els modals, però si s’ha de fer es fa...  

VERMELL  
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(al GROC) Immadur!  

TARONJA  

I jo de qui soc filla?  

VERD  

(al TARONJA)  

Sempre cridant l’atenció!  

TARONJA  

(al VERD)  

Calla pacifista de merda!  

GROC  

(als BLAUS)  

No tenir cor, no teniu escrúpols!   

VERMELL  

(als BLAUS)  

Aneu de segurs per la vida, i no us vol ningú!  

VERD  

No insultis a la meva mare, meuca!  

(Finalment la LILA no pot més i interromp la discussió traient-

ho tot de dins)  

LILA  

Aaaaah! Calleu! Quin sentit té discutir-vos. No som una família, 

malgrat tot? Som diferents, sí, fins i tot contraris alguns amb 

uns altres... però són aquestes diferències i personalitats 

dispars el que ens fan ser com som i el que enriqueixen i 

completen amb equilibri i bellesa el nostre arbre genealògic. Ni 

tu (dirigint-se al GROC); pare, padrastre, ets més important, ni 

tu tampoc(dirigint-se al taronja). Tots som imprescindibles i 

ens necessitem per trobar l'harmonia i, contràriament al que 

podria semblar, la pau familiar. Així que deixem de discutir. No 

crec que poguéssim suportar una separació o un divorci a 

aquestes altures. Hem d'aprendre a tirar endavant, amb els 

nostres enganys i discussions, per poder afrontar el que 

s'espera de nosaltres i acabar esdevenint un agradable quadre de 

família. Quina sensació més estranya aquesta de mostrar tot el 

que sento... preferiria guardar-m'ho dins... I es que penseu que 

de famílies n’hi de tots colors...  
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SEQ.5.INT. HABITACIÓ PINTOR – DIA  

Mentre al final de la SEQ.4. parla el LILA, s’intercala imatges 

del pintor barrejant els diferents pots de pintura. Primer el 

groc amb el blau per formar-se el verd, el groc amb el vermell 

per formar-se el taronja, el blau i el vermell per formar-se el 

lila. I mentre el LILA va explicant la importància de la família 

i l’origen de cadascun d’ells, explicant així que no són 

persones sinó colors.  

SEQ.6.INT. HABITACIÓ SOPAR / HABITACIÓ PINTOR – NIT / DIA  

Tothom al sopar s’ha calmat, parlen entre ells contents i 

feliços com una gran família. I es veu imatges del pintor amb 

els pots. L’última imatge és la dels sis pots de pintura i 

finalment el plànol des de dalt de la família sopant.   

FI 

  

  

  

Des del primer moment; per motius d’horaris, disponibilitat i organització; sabia que el 

rodatge l’havia de dividir en dues parts: les seqüències del pintor i les seqüències del 

sopar de la família. En realitzar-ho en diferents dies, vaig poder experimentar a través 

de dues metodologies de preparació dels plans molt diferents. En les seqüències del 

sopar, les indicacions eren molt senzilles i només combinava primer pla i pla mig en cada 

personatge. És per això que vaig utilitzar la tècnica de l’storyboard ja que eren els 

mateixos plans i calia repetir-los. I en les seqüencies del pintor, en no estar tan fixades i 

no ser tan senzilles vaig utilitzar el guió tècnic que em donava informació de cada pla i 

em permetia portar-ho ben organitzat en el moment del rodatge. Tot i això, un cop allí, 

no el vaig seguir plenament però sí que portava una bona base que em va ajudar 

moltíssim a dirigir.   

 
1.8. GUIÓ TÈCNIC 

 

GUIÓ TÈCNIC, SEQÜÈNCIES 1, 3, 5, 6 HABITACIÓ PINTOR 

Seq. Pla Angulació Enquadre Moviment Acció 
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1 1 Nadir Pla general Pla fix 

 

 

 

 

 

 

 

Pintor pujant 

escales 

1 2 Zenital Pla general Pla fix Pintor pujant 

escales 

1 3 Contrapicat Pla sencer Pla fix Pintor arribant 

a dalt 

1 4 Normal Pla detall Pla fix Pintor obra 

caixa 

1 5 Normal Pla dorsal Pla fix Pintor comença a 

pintar 

1 6 Normal Pla detall  Pla fix  Es veuen els 

peus del pintor 

com arriben, els 

pots de pintura 

com a primer pla 

desenfocats 

 1  7  Perfil  Pla detall  Pla fix  Es veu el 

pinzell amb 

pintura vermella 

a punt de 

començar a 

pintar. 
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 1  8  Dorsal  Pla detall  Pla fix  Pinta el títol 

i les lletres. 

 3  1  Zenital  

 Primer pla 

 Pla fix El pintor suca 

de pintura al 

pot de pintura 

groga  

 

 

 

 

 

 

 3  2  Zenital  Primer pla  Pla fix El pintor suca 

de pintura al 

pot de pintura 

vermella 

 3  3  Zenital  Primer pla  Pla fix El pintor suca 

de pintura al 

pot de pintura 

groga 

 3  4  Zenital  Primer pla  Pla fix El pintor suca 

de pintura al 

pot de pintura 

blava 

 3 5  Zenital  Primer pla  Pla fix El pintor suca 

de pintura al 

pot de pintura 

verda 

 3  6  Zenital  Primer pla  Pla fix El pintor suca 

de pintura el 

pinzell al pot 
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de pintura 

taronja 

 3  7  Zenital  Primer pla  Pla fix El pintor suca 

de pintura la mà 

al pot de 

pintura lila. 

3  8  Dorsal  Primer pla  Pla fix  Fa esquitxades 

dels diferents 

colors. 

3  9  Perfil  Pla detall  Pla fix  Fa esquitxades 

dels diferents 

colors. 

5 1 Picat Primer pla Pla fix Es veuen els 

tres pots de 

pintura dels 

colors primaris.  

5 2 Zenital Primer pla Pla fix Es veu com es 

barreja groc i 

blau per formar-

se verd. 

5 3 Zenital Primer pla Pla fix Es veu com es 

barreja groc i 

vermell per 

formar-se 

taronja. 

5 4 Zenital Primer pla Pla fix Es veu com es 

barreja blau i 

vermell per 

formar-se lila. 

5 5 Normal Primer pla Pla fix El pintor 

pintant. 
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5 6 Normal Pla mig Pla fix El pintor 

pintant. 

5 7 Normal Pla americà Pla fix El pintor 

pintant. 

6 1 Picat/Zenital Primer pla Pla fix Es veu els sis 

pots de pintura 

amb la mateixa 

posició que els 

personatges. 

 

1.9. STORYBOARD 
En les seqüencies del sopar vaig combinar primers plans amb plans mitjos i algun de general 

amb angulació picada per contextualitzar.  

 

 

STORYBOARD - Pla General, Angulació Picada 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de GROC 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de GROC 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de TARONJA 

  

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de TARONJA 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de LILA 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de LILA 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de VERMELL 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de VERMELL 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de VERD 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de VERD 
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STORYBOARD - Pla General, Angulació Picada  

 

STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de BLAUS 



   

 
 75  
  

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de BLAVA 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de BLAU 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de GROC durant la baralla 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de GROC durant la baralla 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de VERMELL durant la baralla 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de VERMELL durant la baralla 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de BLAUS durant la baralla 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de BLAUS durant la baralla 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de TARONJA durant la baralla 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de TARONJA durant la baralla 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de VERD durant la baralla 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal de VERD durant la baralla 
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STORYBOARD - Pla Mig, Angulació Frontal de LILA durant la baralla 

 

STORYBOARD – Primer Pla, Angulació Frontal 
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2. PRODUCCIÓ 
 

2.1. DIARI DE RODATGE 
 

El rodatge es va dividir en dos dies: el 31 d’agost i el 5 d’octubre de 2019. 

El 31 d’agost es van gravar les seqüències  2, 4 i 6 

HORARI PREVIST 

• Javi Ibañez (càmera) i director estarem a les 7:00h 

• Maquillatge, vestuari a les 8:00h 

• Primers actors: Jan, Carlota i Abril a les 8:00h 

• I segons actors a les 9:00-9:20h - Júlia, Josep, Cristina i Xavi 

• 10:00h: els meus pares portaran esmorzar per a tothom. Quan haguem 

acabat amb el segon torn d'actors. Farem els plànols de tots junts a dalt. 

• Acabarem sobre les 12h - 13h. 

Tot i aquesta previsió inicial, les hores es van 

anar desquadrant durant el matí, 

principalment per alguns problemes tècnics i 

perquè el timing no estava ben fet, calia 

RODATGE 31/08/2019 
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dedicar més temps a cada escena perquè s’havien de repetir sovint i els actors no havien 

tingut prou temps per memoritzar el guió. A més, els canvis de decorat també van alentir 

el rodatge. 

Finalment, al matí vam acabar de gravar a les 3 de la 

tarda i encara vam haver de tornar-hi a les 6 de la 

tarda per gravar les darreres escenes amb els nens. 

Aquest desfasament en l’horari va ser causat per la 

meva inexperiència i em va saber greu posar tant a 

prova la paciència de l’equip. Per això en acabar el dia 

els vaig enviar aquest missatge d’agraïment i de 

disculpes: 

Infinites gràcies a tots, de veritat. Ha 

sigut un matí molt intens i no he tingut 

temps d'agrair com cal la implicació 

absoluta de tothom, m'heu ajudat 

moltíssim i sense vosaltres no hagués 

fet res. El temps i la meva organització 

ha sigut el gran problema. Després 

també veig que s'ha implicat 

tantíssima gent i ha sigut un projecte 

tant gran, que m'ha vingut una mica 

gran i no ho he sabut coordinar i estar 

per tothom com jo tenia al cap. Altre 

cop dono gràcies absolutament a 

tothom, actors heu fet una feina 

excel·lent, d'oscar a tots, el càmera i 

encara que no vulgui ajudant de 
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direcció, sense tu no hagués fet res, gràcies per la paciència, i 

maquilladores, i sobretot vestuari heu fet una feina excel·lent. I finalment 

als propietaris dels futurs estudis de cine , gràcies per tot. I a tota la meva 

família. Gràcies a tothom per la paciència i la dedicació, sou únics i formeu 

part d'aquest projecte que espero que arribi molt lluny. No és un treball 

de recerca, és molt més i vull que arribi a tot arreu. Sou molt grans. Ja 

parlarem d'aquí un temps d'una preestrena! Merci equip! 
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El 5 d’octubre es van gravar les seqüències 1, 3, 5, i 6  

HORARI PREVIST 

Aquest dissabte gravem les seqüències que falten , amb l'Adrià, quedarem a 

la 1 a la mateixa casa. De moment som el Javi, l'Adrià i jo. Si algú altre vol 

venir per ajudar o donar un cop de mà,  doncs benvingut sigui i agraïts 

estarem. 

El segon dia va ser més senzill perquè només érem tres persones implicades. Es va seguir 

bé l’horari previst. També cal dir que com que tenia l’experiència anterior, vaig ser més 

realista. 
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2.2. COL·LOCACIÓ CÀMERES  

Il·lustració 20- Disposició de l'estudi pel que fa a les càmeres, actors, atrezzo a les escenes  de les taules 
separades 
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Il·lustració 21 - Col·locació de les càmeres dels escenaris del pintor i la taula de tots junts 
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2.3. IL·LUMINACIÓ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal que els colors conservessin el seu matís original calia una bona il·luminació que fes que 

el raig de llum incidís sobre els objectes que absorbirien totes les longituds d’ones que 

compondran aquest raig de llum menys una, que seria el color que veuríem. 
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3. POSTPRODUCCIÓ 
 

3.1. EDICIÓ 
Per tal que donés la sensació que tots els personatges estiguessin junts en el sopar i no 

fossin escenes separades, com es va produir en el rodatge, on vam gravar les frases de 

cada personatge separats amb els seus plans mitjos i primers plans, calia que hi hagués 

una gran edició per tal d’ajuntar-ho tot i hi hagués una fluïdesa que produís aquest 

efecte.  
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3.2. MÚSICA 
  

He volgut crear una banda sonora original amb l’ajuda d’Adrià Ibáñez, compositor, que 

fos capaç de transmetre la simbologia de cada color i, basant-me en la teoria de 

Kandinski, on cada instrument està relacionat amb un color diferent. També he cregut 

que la música acompanya o fa de fil conductor en les diverses seqüències de la història. 

4. EXHIBICIÓ 
 

4.1. CARTELL 
Per a l’elaboració del cartell vaig comptar amb l’ajuda de la dissenyadora Valença Castells i estic 

orgullosíssim del resultat. 
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4.2. PREESTRENA 
 

El passat 14 de desembre de 2019, a les 17.30 hores, es va dur a terme la preestrena del 

curtmetratge De Tots Colors a la sala de projeccions de l’Epicentre de Tremp. Es van 

reunir unes 80 persones, entre ells gairebé tot l’equip artístic i tècnic de la pel·lícula, a 

més de familiars, amics, entitats, autoritats i comerços col·laboradors i altra gent 

coneguda. 

Es va exposar el vestuari, amb cartells explicatius, juntament amb el cartell de la 

pel·lícula i la projecció del curtmetratge. Després del visionat, vaig poder explicar la 

teoria del colors, la seva simbologia i les relacions dels personatges. També vaig poder 

agrair la tasca de tothom i, finalment, va haver un torn de preguntes. 

Tot seguit, al hall de l’Epicentre, vam compartir una estona amb un refrigeri per poder 

continuar parlant del treball de manera més informal. 

En definitiva, va ser una bona experiència i em vaig sentit envoltat de persones que 

valoraven el meu treball. 
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5. ANÀLISI DELS RESULTATS 
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Conclusions 

 

Quan em vaig plantejar el tema del treball de recerca de batxillerat vaig voler unir les 
meves passions: el llenguatge audiovisual i l’art plàstic. Crec que he aconseguit fer un 
producte que sigui una simbiosi d’ambdós camps. Però el que mai vaig arribar a pensar 
és que fos tan complex i que hi hagués tants aspectes a tenir en compte. Primer em vaig 
haver d’informar sobre la teoria del color, tal com queda reflectit en la primera part del 
treball i, després vaig haver de fer ús de la meva imaginació per crear una història de 
ficció que expliqués tot aquest univers, que pot resultar molt teòric però que la 
quotidianitat pot fer més pràctic. 

Amb aquest treball he volgut explicar l’art a través de la ciència. D’una teoria científica, 
com és la teoria de color, he volgut crear una història de ficció, per tant, utilitzant 
l’entreteniment al servei de la difusió científica. Així doncs, la teoria del colors m’ha 
servit d’inspiració per a l’elaboració d’una història i ho he plasmat en aquest 
curtmetratge, complint una doble funció: pedagògica i de distracció.  

També aquesta història vol ser una crítica al paper tradicional de la família, ja que els 
colors personifiquen la diversitat de models familiars i la complexitat de les relacions 
personals. El caràcter marcat de cada color exemplifica diverses personalitats, encara 
que tots podem tenir una mica de cada color. Cada membre de la família és important i 
essencial, de la mateixa manera que els colors d’un quadre, tots ocupen el seu lloc i 
entre tots es troba l’harmonia. Aquest treball usa recursos literaris com la sinestèsia o 
la personificació, unint d’art i família. 

Recuperant els objectius inicials que em vaig plantejar, podria arribar a dir que els he 
anat complint, ja que el curtmetratge De Tots Colors ha suposat per a mi un creixement 
“professional” (ja sé que encara no soc ben bé professional), com personal perquè m’he 
enfrontat a un projecte més gran, que parteix d’una base teòrica i, a més, he necessitat 
comptar amb un grup de persones que han estat imprescindibles per tirar-lo endavant. 
L’altre objectiu plantejat, fer del color el protagonista de la pel·lícula, no era fàcil perquè 
es podia caure en una història poc creïble o difícil de relacionar amb la base teòrica del 
color, per tant, calia que inventés una relació i uns diàlegs entre els personatges que 
fossin versemblants però que també s’acabessin relacionant amb els colors, la seva 
personalitat i les connexions entre els colors primaris i secundaris. 

Amb la creació de l’argument vaig passar de la teoria a la pràctica. I em vaig adonar que 
la tasca creativa no pot deixar-se a la inspiració i a la improvisació. La realització d’un 
curtmetratge requereix una disciplina i tenir les idees clares per poder plasmar-les. La 
creació dels personatges va ser el punt de partida de la trama per tal de poder 
desenvolupar els objectius inicials. No cal dir que les dificultats van anar sorgint perquè 
una cosa és tenir-ho al cap i l’altra és posar-ho a la pràctica: el temps, el pressupost, la 
viabilitat d’alguna part del projecte, transport, etc. 
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A més, he hagut de tenir molt clars quins havien de ser els passos per a la realització del 
curtmetratge, sense saltar-me cap etapa i donant-los la importància adequada, perquè 
un sense l’altre no podien dur-se a terme. La teoria, el disseny dels personatges, el guió, 
la cerca d’actors i d’actrius, la preparació del rodatge, el vestuari, el plató, el rodatge, 
l’edició, la música… Tot ha estat important, com un engranatge i he hagut d’endinsar-
me en cada un d’aquests passos, cosa que m’ha donat una visió més global del procés 
creatiu i tècnic d’una producció audiovisual. 

També voldria incidir en el que ha suposat treballar en equip. En aquest sentit, cal dir 
que he fet un pas endavant en la manera de treballar. En els curtmetratges anteriors 
podia organitzar-me molt a la meva manera perquè jo decidia el que volia fer, com i 
quan i només calia tenir en compte els pocs actors i actius que necessitava; però en De 
tots colors ha estat molt més complex i he entès perfectament la llarga llista de crèdits 
que apareixen en qualsevol pel·lícula.  
 
El fet de tenir el paper de creador i director em va suposar una gran responsabilitat i, 
tant les localitzacions, la creació del vestuari o l’atrezzo com (i sobretot) l’organització 
del dies de rodatge van ser complicats, perquè no depenia només de mi. Cal dir que van 
haver-hi moments que veia que tot allò m’anava molt gran i que em superava. El timing 
inicial del dia de rodatge s’anava desquadrant, esperes, problemes tècnics inesperats, 
actors que arribaven tard o que havien de marxar, cansament… Va ser una dia molt 
intens per a tothom, però això sí que m’ha fet aprendre i agafar consciència del que 
suposa el treball en equip. Per això només puc tenir paraules d’agraïment per tot l’equip 
de rodatge, per la seva generositat i paciència i per ser la millor lliçó que m’emporto 
d’aquest treball de recerca. 
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Agraïments 

 

Aquest treball de recerca no hagués estat possible sense tot l’equip de rodatge sencer: 

actors i actrius, càmeres, assistents de so, maquillatge i perruqueria, vestuari i atrezzo.  

En especial al Javi Ibánez, la Carmeta Vigatà, el Ruben Castells i l’Esther Safont.  

També vull agrair a la meva tutora, Marta Ballarín, el temps dedicat i el seu entusiasme 

que m’ha transmès sempre en aquest llarg procés. 

I, finalment, al meu pare i a la meva mare, per la seva paciència i confiança. 
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Annexos i materials complementaris 

 

 

A continuació transcric els missatge del les persones que van participar en el projecte. 
S’ha respectat el llenguatge i la literalitat de l’escrit. 
 
 
 

XABI FABÀ repartiment BLAU 

L'experiència de participar en aquest curtmetratge va ser molt divertida i enriquidora. 

L'associació de la personalitat amb els colors és una idea molt i molt bona. En el teatre, 

o el cinema, abans de ficar-te en el paper, sempre hi ha un estudi previ de la personalitat 

del personatge que et toca. Imaginar-se aquesta personalitat o, pensant en els colors, 

deixar que aflori el caràcter del teu personatge va ser certament màgic. Recordo l'escena 

conjunta a la taula amb els colors contraposats i com aquesta contraposició generava 

un desordre, des del punt de vista creatiu, magnífic. 

Un 10 pel director, i amb moltes ganes de veure el resultat final. 

 

SABINA CASTELLS making-of 

M'ha semblat molt treballada la peli i que hi has ficat moltes ganes! I la decoració molt 

xula! 

 

RUBEN CASTELLS ubicació de la gravació  

Ferran, la meva experiència esta entre la sorpresa i l’admiració. 

Sorpresa quan vaig veure tot aquell equip humà i d’infraestructura per rodar un curt. 

Casa Cortada era un autèntic plató de cine.!! De fet el pub" plató" no es molt lluny 

I admiració per la teva capacitat de convocatòria,  planificació, gestió i ambició de liderar 

aquell equip.. tots sabem com les gasten. 

Mira Ferran, el món del cine, el llegeixo com un món d'estrelles,  on la Il·lusió, l'art i l'èxit. 

És un mon que se n' ha de néixer. I ningú d’aquí, a hores d'ara tenim cap dubte, de que 

tu en formes part. Moltes gracies per deixar-nos formar-ne part. 
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CARLOTA CASTELLS repartiment TARONJA 

Em va sembla molt bonic, “super currat” i gràcies per deixar-me participar-hi! 

 

ABRIL CASTELLS repartiment LILA 

Hola Ferran, a mi em va agradar molt i em va fer molta gràcia! Adéu! 

 

FÈLIX CASTELLS producció, assistent de so 

Des del primer curt pel MosTremp on no hi havia ordinador prou potent per fer el 

muntatge fins a aquest curt han passat molts anys i n'hem vist de tots colors. Aquest curt 

ja ha estat amb tot, vestuari, micros, càmeres  i esmorzar. Tot un professional. Moltes 

felicitats. 

 

MONTSE FERRER producció 

Participar en un projecte del Ferran és un plaer i un patiment. Em commou el seu 

entusiasme, empenta i il·lusió; però em fa patir que impliqui tantes persones, 

l'envergadura del projecte i el temps que sempre li va a la contra. 

Crec que el TDR li ha servit per fer un pas endavant en la seva trajectòria cinematogràfica 

i me n'alegro molt que se sàpiga envoltar de tanta gent que l'aprecia i el vol ajudar. 

 

Mª JOSE BERGÉS Maquillatge & perruqueria, assistent de so 

Malgrat la meva col·laboració ha estat mínima, ha estat suficient per poder valorar 

l'experiència com a molt positiva. Ferran has demostrat tenir una gran capacitat 

d’organització, i coordinació. Encara, però et falta més seguretat i confiança en tu 

mateix. El teu potencial es bestial. No deixis mai de creure en tu i en el que fas. 

 

JÚLIA FRANCÉS repartiment VERMELL 

Participar al curtmetratge ha estat una experiència molt interessant. Per als que venim 

del món del teatre, participar en el cine sempre és un repte. Desconeixia la teoria del 

color i veure-la aplicada al format cinematogràfic em sembla una idea molt bona. El 

rodatge va ser divertit, intens i molt agradable. Agraeixo al Ferran deixar-m'hi participar. 
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JOSEP CASTELLS repartiment GROC 

Participar al curtmetratge ha sigut una experiencia molt divertida i gratificant a la 

vegada. He tingut la oportunitat de poder passar un dissabte fen el que m'agrada i 

envoltat d'amics. 

 

JAVI IBÁÑEZ direcció de fotografia i so 

Desde el fondo de la habitación se escucha un fuerte silencio, se graba, en ese momento 

todo quedó como si el tiempo se hubiera parado, en cambio entre todo ese silencio los 

actores se hicieron dueños de la habitación, con sus palabras y su interpretación 

consiguieron que todos nosotros nos quedáramos quietos, la magia del momento 

cuando de nuevo Ferran dijo CORTEN. En resumidas cuentas, el rodaje del cortometraje 

De Tots Colors me ha parecido muy interesante, al Ferran muy seguro de lo que hacía, 

los actores muy puestos en su papel. ¡Una experiencia muy interesante que volvería a 

repetir! 

 

JAN CASTELLS repartiment VERD 

Em va agradar molt gravar el curtmetratge amb tu, però el que personalment mes em 

va agradar va ser preparar la obra, anar a buscar les  taules les cadires i els cavallets 

(encara que no servissin), i penso que això dels colors primaris i secundaris és una idea 

molt bona i original, espero que la teva  tutora (o qui sigui que ho puntuï) sapigui valorar 

correctament el que has fet. 

 

ESTHER SAFONT ubicació de la gravació, assistent de so 

Tot i que jo no vaig viure en 1a.persona el rodatge si que et vull transmetre les vivències 

i sensacions que van viure els 3 nens durant els dies previs i el mateix dia de la gravació 

Participar en el teu projecte els va permetre treballar uns aspectes que ens serveixen a 

tots en molts moments de la nostra vida: la il·lusió, el compromís i el treball en equip..... 

per a ells, aquells dies van ser un gran aprenentatge i en el que s'hi van abocar al 100% 

gracies a la teva capacitat de saber-los d'enganxar. 

Moltes gràcies per regalar-nos aquests moments! 

 

 

ENRIC FELIU ajudant de guió tècnic 
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En el curtmetratge vaig ajudar al Ferran en la part de la preproducció va ser molt 

enriquidor formar part d'aquest curt en el qual el Ferran a aplicat molt temps, esforç i 

constància! 

 

CRISTINA FABÀ repartiment BLAVA 

Formar part d'aquest projecte ha representat una experiència molt enriquidora. A priori, 

quan em va arribar la proposta de formar part del curt, vaig pensar que potser no tenia 

les qualitats suficients com per poder formar-ne part, però després de la insistència i del 

coneixement del guió vaig creure que podia ser una oportunitat per passar-nos-ho molt 

bé (independentment de la professionalitat dels actors que hi sortim). Després del 

rodatge considero que no m'equivocava, va ser un dia de gravació intens, amb molts 

riures i amb una organització més que bona. Em fascina les ganes, la idea, i la 

professionalitat amb la que tu Ferran i tot l'equip vau planificar tot el projecte i amb la 

que vam ser tractats. 

Gràcies per comptar amb mi Ferran, arribaràs lluny! 

 

CARMETA VIGATÀ direcció de vestuari 

A mi el que més m’ha sorprès  m'han estat els dibuixos de la roba. Com sabies quina 

personalitat donar als colors. Un cop buscada la roba i veient els personatges vestits  i 

tornant als dibuixos, era exactament el que tu tenies pensat. Aquesta capacitat de 

projectar-ho, m'ha demostrat el gran treball de recerca que hi ha darrera de cada detall. 

ALEGRIA BIGORRA maquillatge & perruqueria, assistent de so 

La veritat és que treballar amb el Ferran dins d'un projecte com aquest ha estat una 

experiència bastant interessant. Em va agradar molt l'ambient familiar que es va crear, 

tot un equip treballant per una mateixa idea molt personal i compartint la passió en que 

una persona com el Ferran podia tenir. Encara que no hagi fet gran cosa, agraeixo que 

hagi pogut col·laborar d'alguna manera en el seu treball. 

 

ADRIÀ FRANCÉS repartiment PINTOR 

M'ha encantat participar al projecte del Ferran, no només per sortir a un curtmetratge 

sinó per com ho tenia tot pensat i preparat i la quantitat de detalls que tenia presents. 

Ha sigut una experiència molt satisfactòria que m'ha ensenyat realment el que hi ha 

darrera les càmeres. 

A més, he traduït el guió a l’anglès amb l’ajuda de la Cristina Zapater, filòloga anglesa, 

per poder posar subtítols i distribuir-ho internacionalment amb l’ajuda de la Marta 

González de la Vega, directora de cinema. 
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Adjunto la sol·licitud de sales per poder realitzar la preestrena: 
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Adjunto el desglossament de vestuari: 



   

 
 120  
  



   

 
 121  
  



   

 
 122  
  

 


