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abstract

Big Dreams, cerca el vincle cordial d’un mateix amb 
el seu passat, busca la sintetització d’emocions, sen-
timents i idees meditatives d’una vida en una peça au-
diovisual d’autor i documental. Neix de l’afany d’anal-
itzar la necessitat pròpia de fixar-me en la infància 
de manera melancòlica per causa d’un present tèrbol 
i confós. És un projecte que sorgeix d’experiències 
personals, les quals a partir de ser racionalitzades i 
posades en dubte, construeixen un discurs ferm i ho-
mogeni convenient per l’estat mental descurat amb el 
qual em trobo, que a posteriori esdevindrà en un curt-
metratge íntim que comprengui les problemàtiques 
exposades de manera personal, però objectiva. 

Big Dreams, busca el vínculo cordial de uno mismo 
con su pasado, investiga la sintetización de emo-
ciones, sentimientos e ideas meditativas de una vida 
en una pieza audiovisual de autor y documental. 
Nace del afán de analizar la necesidad propia de fi-
jarme en la infancia de forma melancólica por causa 
de un presente turbio y confuso. Es un proyecto que 
surge de experiencias personales, que a partir de ser 
racionalizadas y puestas en duda, construyen un dis-
curso firme y homogéneo, conveniente para el estado 
mental descuidado con el que me encuentro, que a 
posteriori se convertirá en un cortometraje íntimo que 
comprenda las problemáticas expuestas de forma 
personal, pero objetiva.

Big Dreams, seeks the welcoming and warm link of 
oneself with his past, a study that searches to syn-
thesize emotions, feelings and deep thoughts in an 
experimental audiovisual work and documentary. It 
was born from the desire to examine my need of look-
ing back at my childhood with nostalgia, because the 
present time is confusing and my mind is clouded. 
The project takes place in the process of analysing 
and putting in doubt my personal experiences, which 
later they will blend and become an intimate short film 
that understands the exposed matters, in a personal 
but impartial way.

Paraules clau_ Infància, Nostàlgia, Emocions, Peça d’autor, Documental, 
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Motivacions

Aquest projecte neix d’una etapa de desmotivació 
general en tots els àmbits de la meva vida, que he 
arrossegat durant molt de temps fins al punt de no 
veure’m capaç de portar a terme qualsevol projecte 
amb un criteri sòlid i que em representi.
Els petits fracassos i decepcions que he patit aquests 
darrers anys han fet que la meva productivitat i les 
meves ambicions es tornin un pes gegant en la meva 
consciència, que qualsevol activitat social, acadèmi-
ca o personal no tingui res a veure amb mi i amb el 
que vull fer, i sobretot, que em qüestioni qui soc i com 
he acabat aquí.
Per respondre’m a mi mateix, he hagut de tornar al 
passat, recordar quan era feliç, quan era un nen inno-
cent i tot era molt més fàcil.

Així doncs, per causa d’aquesta necessitat de tornar 
a ser un nen i trobar-me a mi mateix un altre cop, em 
sento amb la necessitat de treballar a partir d’aquest 
punt, la meva infància.

Metodologia

Dins aquesta sintetització d’idees introspectives i re-
flexions personals, el projecte s’ubica en una primera 
investigació referent als conceptes que generen les 
preguntes inicials del plantejament teòric de la tesi, 
els quals es redueixen a estudiar una part del meu 
estat mental actual i de la fixació melancòlica que tinc 
per la meva infància en el present.

Per desglossar aquestes nocions abstractes, la inves-
tigació es divideix en un primer anàlisis dels concept-
es de nostàlgia i infància, el qual serveix per definir 
aquesta “mirada enrere”, que tot seguit porta el dis-
curs a la vinculació d’aquests amb el món creatiu i 
del cinema, i a posteriori, formalitzar-ho en una peça 
audiovisual que reculli el resultat de l’estudi realitzat 
juntament amb la part del relat més personal.

Objectius

Per aconseguir portar a terme aquest projecte, he de 
poder veure i llegir el que estic fent des de la mirada 
nostàlgica que tinc amb la infància, però més import-
ant, des d’una mirada analítica al fet de créixer, apren-
dre coses noves i deixar enrere sentiments, idees i 
costums de la joventut. Tots ho hem sigut innocents i 
hem viscut aventures inimaginables, i encara que ens 
fem vells i perdem aquest punt de vista, aquesta visió 
sempre quedarà en el record i des d’aquest punt mel-
ancòlic és des d’on desenvoluparé aquest projecte.
A partir del concepte dels records, arribo a la con-
clusió que totes les persones d’aquesta i de gener-
acions no gaire llunyanes, hem emmagatzemat les 
nostres memòries en fotografies i vídeos, sent aques-
ta la manera més eficient de viure de nou aquests 
moments i històries passades.

Per aquestes raons, el resultat formal més adient 
d’aquest projecte serà un audiovisual que es dedi-
carà a sintetitzar tots aquests conceptes abstractes 
i idees complexes en una peça documental artística.

introducció

11



12 13

la nostàlgia pel temps passat

Nostàlgia

La paraula nostàlgia prové del greg i es compon de νόστος (nóstos), que significa 
“tornar”, i el sufix -αλγία (-algía), que vol dir “dolor”, és a dir, “tornar al dolor”, un 
concepte que va encunyar Johannes Hofer (1718)1, un metge del segle XVII, a 
partir de tractar amb pacients, la majoría d’ells soldats exiliats i desterrats, dels 
quals va detectar aquest “desig dolorós de tornar a la llar”, considerant-la una 
malaltía extranya amb forma de paranoia, similar a la melancolía, amb la diferèn-
cia que era per llocs o objectes. Tot i així, també es consideren nostàlgia, casos 
de pèrdues d`éssers estimats, sentiments de solitut o de situacions o èpoques 
passades.

Aquest concepte universal, encara que dotat d’aquesta definició negativa i rela-
cionada directament amb la depressió i la tristesa, pot tenir la funció positiva de 
portar a un mateix a moments feliços del passat i així dotar el present d’una visió 
més optimista del present i els aconteixements futurs de la nostra vida.

Un gran sentiment de nostàlgia que pot arribar a sentir tothom en edat adulta, 
és aquest per la infància. En una època de necessitat de benestar o d’apatía a 
la vida, és fàcil recorrer a aquests records de moments, objectes o situacions de 
l’etapa com a nen, ja que la sensació davant els estímuls que es senten a la infàn-
cia per qualsevol cosa, per petita que sigui, són molt més exagerats i impactants, 
per tant, queden gravats a la memòria més fàcilment.

Recordem moments, històries, aventures passades en les quals hem sentit emo-
cions, en les que per bones o dolentes ens han impactat i s’han quedat amb 
nosaltres pel que hem après i el que ens han donat. 
És important analitzar en quin punt es troba la meva ment i quins són els motius 
pels que recorro a aquests sentiments i hàbits, per a posteriori, conceptualitzar 
totes aquestes idees en un projecte de disseny.

1Johannes Hofer, metge de 
guerra Suis del s. XVII
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la infància

Tothom ha sigut petit, ha viscut des de la innocència i ha descobert la 
vida des de zero, ha vist el món amb una mirada pura, sense prejudicis, 
a través de la imaginació sense límits i amb la sincera manera d’ex-
pressar sentiments d’alegria o tristesa sense barreres d’una consciència 
adulta. És cert que ni totes les infàncies són igual d’enyorades, ni tothom 
ha comptat amb temps per ser nen i recordar-ho, però, tots els que ara 
viuen, han nascut i han viscut la primera etapa de la vida.

D’acord amb Maria Montessori (1946)2, els nens en la 
primera edat mostren fascinació per tot el que els en-
volta, qualsevol estímul pot cridar l’atenció d’aquest i 
pot arribar a ser tan atractiu com el primer cop cada 
vegada que se li presenti davant.
Això es deu al fet que una de les principals carac-
terístiques de la ment d’un infant, a diferència dels 
adults, poden retindre mentalment de manera natural 
i involuntària la informació que els envolta. Per Mon-
tessori, això és fonamental en les primeres etapes 
d’aprenentatge de la vida d’un nen, permetre que 
els infants visquin experiències per ells mateixos i al 
ritme que requereixin, ja que posteriorment, aquestes 
dinàmiques internes es convertiran en les bases del 
pensament de l’individu davant el món i en el fet que 
impulsi la maduració pròpia de la ment durant la vida.

E. Bermúdez (2008)3, afirma que la infància és l’etapa 
que gesta el futur de l’individu durant totes les etapes 
de la vida i determina l’estructura de la personalitat 
de la persona, destacant que la gran majoria de pro-
cessos psíquics del cervell tenen origen en aquestes 
edats, donant pas també al fet que tots els possibles 
successos traumàtics viscuts en aquesta etapa són 
sovint detonants de trastorns psicològics en l’adulte-
sa. 

El psicoterapeuta exposa en els seus estudis de 
l’obra de Freud4 i Lacant5 sobre les seves anàlisis de 
la infància, que els primers anys de vida d’una per-
sona resulten ser edats decisives per la formació de 
la personalitat de l’ésser, i és quan els nens desen-
volupen conflictes entre els seus impulsos biològics 
innats amb qüestions com la sexualitat i les normes i 
restriccions de la societat.
Per aquesta raó, és fonamental l’estudi del desenvo-
lupament de la personalitat a la infància, per arribar a 
determinar els aspectes que actuen psicològicament 

sobre l’individu.
La imaginació i la creativitat en els primers anys de 
vida estan directament relacionades amb el desenvo-
lupament del cervell en una etapa de desconeixença 
del món com el veuen les persones adultes, és un 
moment que els infants dediquen a crear les seves 
pròpies històries i muntatges surrealistes de concept-
es que han rebut del món que els envolta sense ne-
cessitat de definicions o associacions que posin límit 
a la seva imaginació.

La principal manera amb la qual els nens posen a 
prova aquests conceptes és a través del joc, el qual 
ajuda a conèixer noves perspectives, incita la intuïció 
i la fantasia, i en resum, a ser lliure de condiciona-
ments d’afers extern.

Les arts com el dibuix o la música també són valu-
oses per la creativitat d’un nen, ja que la implicació 
d’un procés de creació en les activitats que realitza, 
ajuda al desenvolupament de la sensibilitat i l’empatía 
amb la resta de persones o amb el món que els envol-
ta, o de l’autoestima, la curiositat o l’originalitat.

Ës evident la gran divisió que ha creat la societat 
contemporànea entre el concebiment d’un nen i un 
adult, dotant a cada un, de les seves característiques 
físiques i psicològiques que els col·loquen dins el 
món occidental, els dona drets, valors i restriccions 
aparentment racionals, però, al llarg de la història, en-
cara que pugui semblar irreal en alguns dels casos, 
aquests concebiments s’han estudiat de maneres 
molt diferents a les que actualment coneixem.

Un dels primers fets més significatius a la història ref-
erent al concepte de nen, és que a l’edat medieval 
no s’enregistrava cap informació sobre aquests en 
gairebé cap tipus de representació, ja que dins la re-
alitat d’aquella època, la infància no mereix l’atenció. 
La educació del nen consistía en aprendre convivint 
amb els adults, així ignorant la separació dels in-
fants del món dels adults. D’acord amb Julio Moreno 
(2008)6, el nen era la forma inmadura d’un adult no 
gaire interessant i amb cap mèrit de tractes espe-
cials: se’ls havia de soportar en aquest estat espe-
rant la seva maduració, com s’espera que la bacora 
esdevingui figa.

Aproximadament al segle XV, el procés dialèctic per 
definir la infància es va mesclar amb la religió. Els 
nens van començar a ser considerats com éssers 
malvats, els quals neixen de la malignitat, la malícia 
era hereditària.
Aquest concepte condueix al pensament conser-
vador d’Edmund Burke (1790)7, el qual segons el seu 
estudi, “la naturalesa humana és malvada, és neces-
sari instruïr a les persones en la ètica i així garantitzar 
la conducta responsable”.

De forma progresiva aquestes concepcions van anar 
variant cap a punts de vista menys radicals i més 
moderns. John Locke (1693)8 exposa que “el nen es 
com una pissarra en blanc on no hi ha res escrit”. A 
diferència dels racionalistes, el filòsof nega la possi-
bilitat de neixer amb idees i esquemes mentals que 
ens aportin informació del món. Contràriament, com a 
empirista, Locke defensa la idea que el coneixement 
es crea mitjançant experiències i successos que 
vivim els quals ens van omplint la memòria.
Aquest va suposar un punt reflexiu per l’educació cap 
als infants, fet que anteriorment era totalment dedicat 
a la ètica i la disciplina a base de maltracte i violència. 
A partir d’aquests fets, es va donar molta importàn-
cia a l’educació moral dels nens, se’ls començava a 
considerar persones, encara que amb una separació 
jeràrquica molt gran amb els adults.

En contraposició a Locke, un segle més tard, Jean 
Jaques Rosseau (1762)9, manifesta el fet que “els in-
fants neixen bondadosos, és la societat el qual els 
corromp i els perverteix”. El filòsof fa especial ènfa-

si en una educació que comprengui les conductes 
de l’infant, que satisfaci les seves necessitats i que 
millori els seus interessos naturals. Per Rosseau l’ed-
ucació ha de tenir com a objectiu principal el fet de 
fomentar el judici independent del nen.

“Els nens són embolicats en bolquers de manera 
que el seu cap queda immòbil, les cames rectes i els 
braços estesos al llarg del cos. I encara sort que li 
deixen la possibilitat de respirar, així priven al nen de 
la seva llibertat, i això no s’ha de fer, no s’ha d’entorpir 
la natura.” (Jean Jaques Rosseau, 1693)

2M. Montessori, pedagoga, 
metgessa i filòsofa italiana, 
Directora a Universitat de 
Roma la Sapienza.

3E. Bermúdez, psicòleg i 
psicoterapeuta, Universitat 
de Salamanca.

4S. Freud, metge neuròleg i 
filòsof austríac,  Catedràtic a 
Universitat de Viena.

5J. Lacan, psiquiatra i 
psicoanalista, President de 
la Societat Psicoanalista de 
París.

6J. Moreno, psiquiatra i met-
ge espanyol.

7E. Burke, escriptor, filòsof 
i polític, Universitat de 
Glasgow

8J. Locke, filòsosf i metge, 
Universitat d’Oxford

9J. Rosseau, filòsof, escriptor 
i compositor, Ginebra.
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“No hay descripción, ni imagen, ni libro que pueda reemplazar ver árboles reales y 
toda la vida que los rodea en un bosque. Algo emana de ellos que le habla al alma, 
algo que ni un libro ni un museo es capaz de darnos.” 

Maria Montessori, 1948

A través dels fets exposats, l’estudi sobre la infància d’aquest projecte entén 
aquesta primera etapa de la vida com una edat en la qual encara no hem guanyat 
prou consciència per entendre què succeeix realment al nostre voltant com ho fa 
un adult, és un punt de la vida on la ment es dedica a absorbir impulsos de l’exte-
rior i a transformar-los en idees que a través dels anys es tornaran més afins a la 
realitat adulta i racional. Per aquestes raons, el projecte fa èmfasi en la importàn-
cia de mantenir aquesta part innocent i creativa del cervell que es construeix a la 
infància, la qual dona peu a l’existència d’un ésser amb una ment pura i màgica, 
que pot ser el que vol i convertir-se en el que li vingui de gust en qualsevol mo-
ment, sense cap restricció ni cap límit.
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cinema i infància

La síntesi posa en gran valor i pes al procés creatiu i artístic de la ment infantil, 
pel poder que la desconeixença i la immensa imaginació concedeixen a l’individu 
a l’hora de crear o sintetitzar històries i trames extretes de la realitat o de ficcions 
confeccionades a partir de relacions de conceptes i esdeveniments viscuts.

Amb aquesta premissa, el cinema es pot arribar a entendre com una eina de 
projecció o sintetització d’aquestes idees abstractes, amb la qual es plasmen 
en pantalla històries reals o fictícies, es creen situacions i contextos que sorgeix-
en d’ocurrències remotes de persones que les han volgut explicar de qualsevol 
manera, tant amb persones reals, com amb animacions o titelles.

Aquesta llibertat per formalitzar aquests imaginaris recorda la ment d’un nen, que 
motivat per qualsevol cosa apresa per petita que sigui, pugui crear una història 
quasi infinita amb els seus personatges, llocs i situacions més enrevessades.

Un exemple molt clar, és el concepte que engloba “Where the Wild Things Are (2009)”, l’adaptació al cine del 
famós conte infantil de Maurice Sendak10, per Spike Jonze11, que a partir de relatar de forma simple l’argument 
del conte en si, explica la història d’en Max, un nen apassionat amb el joc i l’aventura, amb una gran imag-
inació, però una mica problemàtic, el qual un dia, després d’una discussió amb la seva mare, s’escapa de 
casa i recorre un llarg i dur viatge fins a una illa on viuen uns monstres on s’hi haurà d’integrar, el nomenaran 
rei per portar la felicitat del grup i haurà de lidiar amb les complicacions d’aquesta responsabilitat més enda-
vant.

Jonze transforma un conte infantil en una reflexió sobre la solitud d’un nen incomprès pels adults, que haurà 
d’aprendre a créixer i a ser conscient sense haver de deixar d’imaginar i ser ell mateix, d’una manera que 
portant un argument d’una història aparentment per nens, tingui aquesta gran significació en un espectador 
adult i pugui transportar-lo a aquestes èpoques i el faci empatitzar amb els dilemes i petits problemes d’un 

“  It stemmed a little bit from taking Max seriously. We wanted to take this nine year old seriously, so if he’s 
going to imagine that he’s going to a place, it’s not going to be some fantasy version of it. For me, it just 
connected more to really being there with these wild animals, in this forest and on these beaches, with 
sand and dirt and leaves in their hair, and have that level of reality to it. It makes it more dangerous and, 
in a way, more exciting because you’re really there.”

Spike Jonze per MTV, 2009

Where the Wild Things Are, Spike Jonze, 2009

10M. Sendak, Il·lustrador i 
escriptor, EEUU

11S. Jonze, productor, direc-
tor, guionista, actor, EEUU
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Sense deixar de banda els mons fantàstics, la revolucionaria pel·lícula aclamada per la crítica del gran direc-
tor Hayao Miyazaki12, “El Viatge de Chihiro (2001)”, et presenta una situació similar, on a través de la fantasia 
i les criatures d’altres mons, t’explica la història de Chihiro, una nena de deu anys que traslladant-se de ciutat 
amb els seus pares, es queda atrapada en un món màgic regnat per criatures anomenades “déus”, on haurà 
de superar obstacles i conflictes per treure’s l’encanteri que els té atrapats a ella i als seus pares per poder 
sortir d’allà.

Miyazaki mostra a Chihiro com una nena tímida i espantada, la qual es tornarà valenta i decisiva amb tot el 
que farà per poder tornar al seu món i recuperar els seus pares, passant per escenaris insòlits i situacions 
surrealistes les quals alhora que desprenguin a l’espectador de la realitat, el submergiran en una aventura 
màgica i encantadora tant si és visualitzada per un infant, com per un adult, així deixant en evidència la finesa 
narrativa i compositiva de Miyazaki.

Fig. 1 i 2, El Viatge de Chihiro, Hayao Miyazaki, 2001
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És de gran pes i transcendència per aquesta part del projecte, remar-
car també l’influència de grans pel·lícules com “Toy Story (1995)” de 
John Lasseter13, la qual amb altres exemples de la mateixa companyia, 
Pixar14, adopten la premissa de crear una trama a partir d’objectes inan-
imats que cobren vida en un món humà.

Toy Story aconsegueix ser un punt influent en la infància de milions d’es-
pectadors que la van visualitzar en el seu moment, no només pel sub-
lim guió i composició de la pel·lícula, sinó pel fet d’haver sintetitzat de 
manera tan efectiva una idea fantàstica que qualsevol infant podria tenir, 
com és la d’imaginar que les seves joguines cobren vida. Surrealista a 
priori, però no impossible per la ment d’un nen, fet que afectarà l’espect-
ador provocant que aquest arribi a relativitzar il·lusòriament en cert punt 
la legitimitat dels successos de la pel·lícula.

Toy Story, John Lasseter, 1995

12H. Miyazaki, director, ani-
mador, il·lustrador, Japó

13J. Lasseter, animador, 
director, productor, EEUU

14Pixar, estudi cinematogràfic 
d’animació, EEUU
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conclusions prèvies a la formalització

Des de la retrospecció i anàlisi de les problemàtiques 
plantejades al començament del projecte, s’han po-
gut distingir els conceptes que les defineixen i com 
aquests han d’estar valorats a l’hora de redactar el 
relat que resultarà en el fil de la formalització, ja que 
juntament amb les divagacions i reflexions personals 
que m’han acompanyat des del principi del projecte, 
donaran pas a la creació d’un discurs coherent i con-
seqüent amb els objectius plantejats.

A l’hora d’idear una peça audiovisual que tracti els 
temes treballats, és necessari que tots els fonaments 
d’aquesta estiguin prèviament plantejats de manera 
que responguin formalment, tant al punt de l’estu-
di de la infància, la ment i la visió dels adults cap 
a aquests, com a la part que dona importància a la 
mirada nostàlgica cap al passat, amb els quals es 
podrà crear una peça que garanteixi coherència con-
ceptual i finesa compositiva que compactarà tots els 
elements considerats en l’audiovisual.

Com s’ha exposat prèviament als objectius, les eines 
i metodologies audiovisuals, estan en camps cone-
guts per mi, així que, per coherència conceptual i 
coneixença, es produirà a partir d’una peça audiovi-
sual clàssica. L’especialitat amb la qual personalment 
em defineixo dins aquest món, és la música i el so, 
d’aquesta manera hi haurà la possibilitat d’augmentar 
la rigorositat d’aquesta part del projecte, ja que un 
element imprescindible a tenir en compte, és el trac-
tament de so, el qual juntament amb la part visual, 
construiran el relat, el treball de sensacions i podran 
sintetitzar tot el que es vol explicar.

Aquest projecte té un principi i un final amb la intenció 
de respondre a qüestions i dilemes personals que no 
busquen cap dedicació a un públic específic ni es 
formalitzarà de manera que segueixi unes regles es-
trictes de corrents audiovisuals concrets, però sí que 
s’actuarà a partir d’una intencionalitat sòlida referent 
a la informació visual i auditiva que sigui necessària-
transmetre a la peça.
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Es reprodueix un missatge de veu i el narrador pre-
gunta cordialment per la vida del subjecte a qui va 
dirigit. Es coneixen, han compartit vida. Aquest prim-
er recorre anècdotes i històries viscudes pels dos de 
manera nostàlgica, són reminiscències de la infància, 
de bons i anhelats moments del passat, narrats de 
manera tendra mentre passen imatges d’aquests re-
cords, escenaris, moments i objectes gravats en la 
memòria d’ambdós.

El temps passa dins la narració del primer person-
atge, el qual menciona el madurament del segon, 
de com la seva visió davant la vida canvia a poc a 
poc, es comença a interessar per noves matèries i 
experiències i la innocència del nen es perd.
El relat es consterna lleugerament per la pèrdua 
d’aquesta infantesa, les imatges denoten canvis i el 
discurs es torna insegur. El nen es fa gran i és inevi-
table.

Apareix un nou punt de vista, una mirada perduda 
entre escenes adultes i situacions ordinàries d’una 
persona crescuda. Tant les imatges com el relat es 
mostren àrids i buits, sembla que tota la il·lusió i la 
tendresa s’han esfumat. El narrador ha deixat de 
referir-se a una altra persona, ara parla d’ell mateix, 
de la decepció i el fracàs, del poc gust que té la vida.

Davant la confusió i la incertesa, el narrador decideix 
retrobar-se amb un escenari familiar, un lloc que ha 
viscut sent un infant, on té guardat tots aquests re-
cords que li omplen la ment, un espai immutable i 
etern, en el qual trobarà el que tant de temps porta 
buscant, on podrà fer les paus amb la persona a qui 
va dirigit aquest missatge, amb ell mateix.

sinopsis



les quatre estacions
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“En muchas culturas, sin hacer distingos entre oriente y occidente se asocian las cuatro 
estaciones del año a las etapas vitales del ser humano”

Ana Corvera al pròleg de “Transformación. Micropoemas estacionales”, 2016

Des de la primavera com a símil del naixement i el començament de 
la vida, fins a l’hivern, representant el final del recorregut vital cap a la 
mort. Aquesta necessitat humana d’etiquetar i classificar-ho tot porta a 
analitzar conceptes extensos com és el cicle de la vida i a dividir-ho en 
aquestes etapes que tothom viu i deixa enrere en algun punt.

Per la formalització d’aquest projecte és important aquesta separació 
abstracta per l’èmfasi que fa en el creixement de la persona, el canvi 
d’etapa i l’acceptació de nouvinguts pensaments i reflexions que té la 
ment en trobar-se en una situació nova i desconeguda. 

L’exemple habitual d’aquesta conceptualització té inici a la primavera, 
i un final a l’hivern, relacionats amb el cicle estacional d’un any sencer, 
però en aquest cas, la peça comença amb l’estiu, representant l’edat 
primigènia de la persona, fins a la primavera que retrata el renaixement 
espiritual de l’individu en una edat avançada.

29

Estiu

La primera part de la peça retrata l’etapa de la vida d’una 
persona com a infant, amb espais idíl·lics, situacions de-
spreocupades i interessants per la mirada d’un nen, és el 
seu moment de llibertat i expressió màxima de la seva cre-
ativitat i imaginació davant la realitat que viu. És el temps 
de viure el present sense remordiments ni prejudicis.

Tardor

La segona etapa és l’adolescència, el moment de canvi, el 
nen comença a interessar-se per nous mons i paradigmes, 
sorgeixen preguntes i inseguretats, la realitat es torna més 
propera i dona pas a l’afany de fer-se gran i independent. 
És el punt on el protagonista comença a perdre la innocèn-
cia.

Hivern

Aquest tercer període important és l’adultesa. La innocèn-
cia del nen s’ha perdut, la vida ara és freda i monòtona, la 
mirada màgica i apassionada que molt de temps enrere 
tenia, s’ha convertit en un vell record del passat. El protag-
onista és ara conscient de la vida que l’envolta i només pot 
mirar enrere amb enyorança i poca estima al present.

Primavera

L’última fase representa el retorn de l’esperança. L’adult 
decebut decideix mirar enrere un altre cop però amb uns 
altres ulls. Ja no sent buidor, ha aconseguit recuperar la 
il·lusió, és el moment de tornar a néixer, de continuar amb 
una nova vida.
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avió i cel

Dins el relat apareix un espai molt important per la trama, un mirador d’avions a una platja prop de l’aeroport, 
l’espai preferit del protagonista en la seva època com a nen, on anava per estar-se amb si mateix i somiar amb 
les aventures que tindria quan es fes gran. 

Aquesta localització es presenta per primer cop a la seqüència d’imatges que formen la infància al principi. 
Més tard, en l’adolescència, es mostra l’abandonament de l’hàbit d’anar-hi, representant el rebuig del pro-
tagonista pels costums i activitats que realitzava de nen per l’afany de créixer i madurar. Finalment, l’espai en 
qüestió, torna a aparèixer com a la visita que el personatge principal, ja adult, fa a un dels seus records més 
apreciats de la infància, per a retrobar-se amb si mateix, després d’estar perdut i confós per la monotonia i la 
frustració constant de l’exigència de la vida adulta.

Els avions enlairant-se i desapareixent dins un cel immens representen en un primer cas, el fet de somiar en 
el viatge que un pren al llarg de la vida, tenint infinitat de possibilitats i situacions desconegudes a conèixer, 
sense la certesa d’on et portaran i qui acabaràs sent.
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el text

Els elements visuals de la peça són acompanyats per una veu en off que narra 
un text, el qual és un dels components més importants tant narrativament com 
compositivament pel conjunt.

Aquest text està escrit de manera que ressembli una carta o un missatge de veu 
per a una persona propera, familiar, el qual remet al fet de recordar memòries i 
anècdotes passades, a la vegada que reflexiona sobre aquests, divagant a través 
de la melancolia.

Un punt notori en aquest relat, és el moment on el narrador deixa de parlar de 
l’individu al qual es dirigeix, i comença a parlar d’ell mateix.
Aquest moment del discurs, juntament amb les imatges, transporten la trama a 
l’actualitat. El text passa de tenir un punt de vista nostàlgic del passat a ser una 
reflexió de l’estat mental de l’autor i les situacions en les quals es troba en el pres-
ent.

Aquest canvi en el text també té l’ús de mostrar que tant l’emissor i el receptor 
del missatge són la mateixa persona, en temps diferents i amb personalitats molt 
distants.

Finalment, a l’última seqüència, la narració denota tranquil·litat i conformitat, ja 
està en pau, ha aconseguit estimar-se i a valorar el que ha sigut fins ara, podrà 
seguir amb la seva vida sense remordiments ni decepcions.

Hey, um, what’s up, it’s me.
Uh, are you sleeping well? How was school today? Eh, whatever. 
I’m actually good, everything’s great, I was just recalling that time you fell off your bike 
and you wouldn’t stop crying, man you were annoying, anyway, I remember that day’s 
family meal, you couldn’t be quiet, you just wanted to go home and build the new LEGO 
set you got for Christmas, and spend the weekend watching silly cartoons and drawing 
nonsense, but It was all you needed, everything was fun, you didn’t give a damn about 
the future or your feelings, you did not need expectations, you were the king of the world, 
every little bit of life was exciting, you went every sunday to the same place to watch the 
sky and count the planes flying by just wondering which other planet will they land on, 
you were free, you were just yourself.

Years passed, you got older, and some things changed, you started to get curious about 
other stuff, you replaced habits and discovered some new things like the internet, god-
damn what a big thing, you fell in love for the first time, you started to be self-aware and to 
question yourself, you were no longer doing childish stuff, you wanted to be a grownup, 
you somehow denied being once a child.
But well It is what It is i guess, It was the time to grow on big dreams and to take on the 
world, I can’t blame you for that.

Lately, I’m not entirely sure of what I’ve become, I thought for a long time I was doing 
the right thing, that I was really being myself, but, at some point, every day began to feel 
weird, It wasn’t bad, It just wasn’t exciting anymore, everything started to have a different 
shape, food had no taste and my dreams weren’t like they used to be. What happened? 
Did I do something wrong? Have I forgotten who I really am? Is something missing?

Right now I’m sitting on what once was your dearest place, your hiding spot. It’s been 
a while since I don’t look at the sky, It’s really nice, I’m taking back a strange feeling I 
haven’t felt since that time I was here all those years ago, It’s warm, It feels like home…
I guess It was there all along, but I couldn’t see it. You were always there for me.
Now I can finally say that nothing has really changed, thanks to you.
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direcció de fotografía

A l’hora de plantejar el rodatge de les escenes que 
componen la peça i acompanyen la narració, s’ha 
decidit gravar tot el material visual amb una petita 
càmera personal (Handycam) pel fet de representar 
un imaginari casolà d’una persona que ha volgut cap-
turar escenes quotidianes d’una vida, per registrar re-
cords en arxius audiovisuals.

Aquest format també té com a intenció reforçar el 
concepte de l’enyorança per dies passats i la mira-
da nostàlgica a les memòries d’un mateix, dotant a la 
peça d’un punt de vista pròxim i familiar per l’espect-
ador, de la mateixa manera que ho fa el fet d’estar 
rodat i muntat amb ritmes, plans i escenaris poc de-
terminats per un guió o esquema premeditat els quals 
farien de la peça una ficció massa evident que no és 
interessant pels objectius del projecte.

La intencionalitat immersiva per una ficció no és cap 
novetat en el món audiovisual, ja que anteriors ex-
emples cinematogràfics s’han proposat d’aquesta 
manera. Per motius com voler crear un documental 
fictici o una pel·lícula que s’apropi el màxim a la vida 
real, directors com Danny Boyle15 amb 28 Days Lat-
er (2002), retrata els fets del film amb una càmera 
de baixa resolució en mà la qual fa que l’espectador, 
encara que sent conscient de la ficció, tingui la subtil 
sensació que tot el que passa és més real del que 
sembla, ja sigui per empatitzar amb una suposada 
persona que ho està gravant amb una càmera a la 
mà, o per la por inconscient a estar visualitzant imat-
ges existents. D’aquí neix un concepte dins el cine-
ma anomenat Found Footage, el qual fa referència a 
l’ús de material d’arxiu real fet servir en reportatges 
o documentals, en aquest cas aplicat a la ficció, de 
manera que es posi en dubte l’autenticitat d’aquest.
Un altre exemple de terror que entra dins aquesta 
classificació, és The Blair Witch Project (1999), la qual 
va causar un gran impacte entre els espectadors pel 
realisme que va aconseguir la realització d’aquesta 
pel·lícula, fent justícia al concepte de Found Footage 
tracta la història d’un grup de joves que per la llegen-
da local de “La bruixa de Blair”, s’endinsen al bosc 
amb la intenció de gravar un documental. No se’n 
va saber res més d’ells, fins que un any més tard, 
la càmera amb la qual rodaven va ser trobada amb 
imatges que mostraven els fets terrorífics que van 
causar la seva desaparició.

Aquest gènere o classificació és habitualment usat 
per trames de terror i suspens, ja que és un camí 
trencador, interessant i útil per submergir l’especta-
dor en una ficció i fer-lo víctima de l’horror que viuen 
els personatges d’aquestes, però aquest projecte 

agafa la premissa immersiva i s’emparenta amb el 
cinema d’autor, el qual a partir d’una reflexió intro-
spectiva autobiogràfica, aconsegueixi un caire més 
emotiu i nostàlgic, el qual connecti amb els records i 
les memòries dels espectadors.

Un últim exemple que engloba subtilment els concept-
es analitzats és Nobody Knows (2004) de l’aclamat 
director japonès Hirokazu Kore-eda16, que introdueix 
la història de quatre nens, germans de pares difer-
ents, que es traslladen a un pis de Tokyo amb la seva 
mare irresponsable la qual mai està a casa amb ells. 
Akira, el germà gran de dotze anys és el que es farà 
càrrec del grup d’infants amb els pocs diners i recur-
sos que la seva mare els deixa, afrontant les dificul-
tats de ser uns nens abandonats a la ciutat i amb la 
innocència negada.

Kore-eda treballa en aquesta obra amb un estil doc-
umental prominent en la seva estètica, per la qualitat 
de la imatge i el treball de càmera, sent aquest molt 
fàcil d’apreciar captant gentils moments de realisme 
infantil, tema influent en aquest projecte, en comptes 
de només ser un realisme pla i cru. Són notòries les 
intencions del director de posar l’espectador a la pell 
dels protagonistes, pel treball de plans i enquadra-
ments centrats en els interessos i hàbits dels nens, 
el predomini de detalls de les mans tocant objectes i 
dels infants movent-se.

La formalització d’aquest projecte demana molt d’èm-
fasi en aquesta delicadesa, sobretot en les primeres 
seqüències, on els escenaris i objectes que es most-
ren formen part de la quotidianitat d’un nen, i del ras-
tre d’aquests hàbits i costums al llarg de la vida.
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15D. Boyle, director i produc-
tor, Regne Unit

16H. Kore-eda, director de 
cine, Japó
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direcció d’art

La direcció d’art de l’audiovisual també es determina per la intenció de 
fer-ne d’aquesta una peça d’autor documental amb l’absència de moltes 
regles compositives habituals del llenguatge cinematogràfic clàssic i 
amb el rebuig d’estètiques cuidades i repensades fora del que són les 
localitzacions i objectes convenients per cada escenari. Per aquests 
motius i per evitar caure en la creació d’una peça massa fictícia, totes 
les escenes han sigut rodades a llocs en els quals he crescut i tots els 
objectes i l’attrezzo utilitzat han tingut significat per mi durant la vida, 
exceptuant algun objecte creat o buscat necessàriament per la trama.

Per altra banda, és important remarcar de nou que l’estètica buscada 
a partir del rodatge amb una Handycam de baixa resolució, sumada al 
disseny auster d’escenes i la direcció d’art, són els elements que final-
ment defineixen la part visual de la peça.
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preproducció i producció

Storyboard

Tot i que la intenció i objectius de la formalització pel rodatge tinguin un caire 
espontani i poc preparat, a l’hora de fer el plantejament del rodatge, s’ha trebal-
lat amb un storyboard que complementava el transcurs del relat a partir del text 
narrat.

Pla de rodatge

El rodatge es va planejar amb tres dies de diferència 
per gravat tot el material necessari, tenint un resultat 
exitós en el poc temps dedicat a aquesta part, encara 
que, alguns dels plans i recursos que van ser afegits 
a posteriori, constaven fora del pla inicial de rodatge.

El primer dia va ser destinat a les escenes amb llum 
de tarda a la platja, seguit del mirador d’avions del 
costat de l’aeroport del Prat de Llobregat i finalment 
la tornada després de la posta de sol pels plans de 
nit dins el cotxe.

El dia següent es va rodar tota la seqüència interior a 
casa meva on es disposava de tot el material aconse-
guit a priori, aprofitant hores de llum exterior per haver 
d’il·luminar artificialment el menor nombre d’escenes 
possibles. El mateix dia al vespre, van ser gravades 
escenes de nit a exteriors, ferrocarrils i estacions de 
trens.

L’últim dia es va dedicar a les escenes d’oficina i a 
últims plans recursos per omplir escenes en cas de 
necessitar imatges extra.
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postproducció

El primer pas per muntar la peça va ser la gravació 
de la veu en off, amb la qual es definiria una durada 
aproximada del curtmetratge.
A partir d’aquest element, el muntatge de l’audiovi-
sual no seguia moltes regles clares a part de la con-
cordança amb el text, i l’espai en el temps suficient 
per a l’enteniment dels successos, així aconseguint 
un ritme constant i adequat.

Després d’una primera disposició dels plans, el 
següent pas va ser el foley i el disseny d’ambients i 
efectes de so. 
El so ha sigut una de les parts més importants del 
procés formal, ja que aquest ha sigut l’element que 
junt amb els aspectes visuals, definien l’estètica gen-
eral de la peça per a portar-la cap a un estil docu-
mental proper i banal, des de la cruesa realista del 
so diegètic de cada escena, l’ambient i els detalls 
sonors que la mateixa càmera produeix, els criteris 
d’edició bruta i distorsionada de la veu en off, fins a 
la peça musical que conclou amb l’última seqüència.

Per assolir un tractament sonor diegètic delicat i mi-
nuciós, s’ha rebutjat el so directe de la càmera i totes 
les escenes han sigut sonoritzades a posteriori amb 
un treball de foley intencionat per un resultat aspre 
d’assimilació a la realitat, i l’exageració d’alguns dels 
ambients i sons per l’èmfasi a elements rellevants per 
la trama.

La cançó final també ha sigut creada de zero per mi 
mateix, fent cloenda al relat, sent una peça que la 
componen paisatges sonors ambientals amb inten-
cions nostàlgiques i melancòliques referents a l’estat 
del protagonista, però amb una melodia de piano per 
sobre que revoca a la puresa i la innocència del nen 
que encara és viu dins seu.

Tractament de So

La peça es divideix en quatre parts importants, les 
quals són, la Infància, l’adolescència, l’adultesa i el 
“renaixement”, així que el tractament del so ha seguit 
aquest esquema creant un mapa d’intensitats en el 
transcurs de l’audiovisual per dotar de sentit a cada 
espai sonor de la peça.

A la primera etapa, s’ha treballat un so ambient notori 
on predominen els sons de natura, els nens jugant, la 
música i d’altres que aporten a la seqüència, sensa-
cions de familiaritat, tranquil·litat i tendresa. És l’edat 
més feliç del protagonista.

La segona part canvia lleugerament aquestes inten-
cions amb atmosferes més artificials, s’afegeixen 
molts més sons a espais tancats i tot es mostra estri-
dent i efímer. Sons com el de la consola, la música 
de l’ordinador i la televisió, apareixen i se’n van per 
remarcar la intencionalitat poc calmada d’aquesta 
època.
L’adolescent ha perdut interès en el joc infantil, rebut-
ja el seu passat.

La seqüència de l’adult, se’n va a l’altre extrem, tots 
els espais són interiors o nocturns. Quan el silenci 
predomina, l’ambient és insòlit i distant, però, quan 
s’acosta el moviment, el soroll és constant, s’ajunta 
tota la remor i crea un clima gris i depressiu que en-
volta el narrador.

Com a últim punt del curtmetratge, la platja, el mar, el 
vent i els avions se sumen entre ells amb harmonia. 
És un espai escandalós, però plàcid, l’adult hi troba 
pau i tranquil·litat amb una part de melancolia. Men-
trestant, a poc a poc la melodia de la cançó s’alça 
agafant protagonisme fins que es juxtaposa amb la 
resta de sons que pugen i baixen, fins que culminen 
tots junts al final de la peça.
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conclusions formals

Després de temps plantejant aquesta peça per fi puc 
dir que ha complert bastantes expectatives i és prou 
coherent amb tot l’estudi previ. 

Les decisions estètiques preses a priori, com l’ús 
de la Handycam, han sigut un punt de risc durant la 
producció, ja que a l’hora de prendre decisions en 
el rodatge i de planejar la fotografia, les limitacions 
d’aquesta han generat incertesa i inseguretat pel ma-
terial aconseguit. Amb aquests processos nous i in-
certs, he pogut veure la dificultat de plantejar i portar 
a terme un rodatge, perquè ha sigut difícil preveure 
quin seria el comportament d’aquesta càmera davant 
les decisions que prenia, per qüestions de moviment, 
de llum i de so. Tot i això, aquestes dificultats han es-
devingut positives pel projecte, ja que els principals 
plantejaments estètics de l’audiovisual indicaven des 
d’un principi aquestes tendències.

Encara que personalment pugui haver complert 
bones expectatives, també s’han trobat punts en 
contra. Amb més temps invertit a experimentar i en 
proves abans de dedicar temps al producte definitiu, 
es podria haver aconseguit un resultat estètic molt 
més treballat, una conceptualització de la trama molt 
més comprensible i interessant, i en general, mol-
ta més harmonia entre tots els elements de la com-
posició. 
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conclusions finals

El fet de treballar introspectivament ha suposat un gran esforç mental 
per mi mateix, en un moment de la meva vida en el qual tot és una 
mica més complicat, a cada pas he sentit més càrrega i acumulació 
de preguntes que no m’han deixat anar enlloc durant molt de temps. 
Perdona’m, aquest petit però gran projecte, ha comportat un canvi en el 
meu punt de vista cap a mi mateix. Un canvi insignificant, però suficient 
per fer-me conscient d’on hauré de dirigir-me ara per poder viure amb 
aquesta càrrega que jo mateix he creat, la qual pesa, però no vull aban-
donar. He après a veure què soc ara, sigui bo o dolent, i no a què vaig 
ser al passat.

Analitzar una part de mi tan important com és la infància des d’aquesta 
distància no ha sigut fàcil, sobretot per tractar-se d’una anàlisi personal, 
un judici al mirall, però un cop he sigut capaç d’acceptar el que realment 
he volgut dir-me a mi mateix, ha sigut com escriure una carta a una per-
sona estimada que fa anys que no veig, a la qual podré dir per fi que, tot 
i que no volia acceptar, l’he trobat a faltar, i gràcies a trobar-me davant 
d’aquesta crua sinceritat, puc seguir endavant sense entrebancar-me 
amb els meus remordiments.

Puc dir que estic content d’haver pogut treballar aquesta part de mi, 
d’haver-me forçat a seguir endavant per no desequilibrar-me del tot.
Tot i haver pogut assolir els objectius plantejats a priori de manera prou 
efectiva, m’emporto també la mala sensació de no haver-me endinsat 
prou en aquesta síntesi, de la qual hauria pogut aprendre’n molt més 
i trobar-me dedicant temps a un projecte afí a la meva capacitat i con-
formitat, però de nou entenc, que arribar a aquesta conclusió ha sigut 
un dels afers més difícils de la meva vida i necessito reconstruir-me una 
mica més abans de poder avançar de manera òptima.
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