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Resum 

Aquest projecte té com a objectiu analitzar els processos de la direcció i producció d’un 

retrat documental social. Com a punt de partida, s’introdueixen diverses definicions del 

concepte d’atur i d’exclusió social. En segon lloc, es presenta un estudi sobre la direcció i 

producció del cinema documental de tipus social i s’analitzen diferents referents. Per últim, 

s’exposa la realització d’una peça documental, un retrat social sobre l’Ignacio Loreto. 

Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo analizar los procesos de la dirección y producción de un 

retrato documental social. Como punto de partida, se introducen diversas definiciones del 

concepto de desempleo y de exclusión social. En segundo lugar, se presenta un estudio 

sobre la dirección y producción del cine documental de tipo social y analizan diferentes 

referentes. Por último, se expone la realización de una pieza documental, un retrato social 

sobre el Ignacio Loreto. 

Abstract 

The objective of this project is to analize the processes of the direction and production of a 

social documentary portrait. On one hand, various definitions of the concept of 

unemployment and social exclusion. On the other hand, is presented a study on the 

direction and production of social documentary films and it’s analized different references. 

Finally, the information is applied of a documentary piece, a social portrait of Ignacio 

Loreto  
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Glossari de termes 

Exclusió social Situació social de desavantatge econòmic, professional, 

polític o d'estatus social, produïda per la dificultat que una 

persona té per integrar-se a alguns dels sistemes de 

funcionament social. 

Reenactment    Recreació 

Retrat    Representació d’una persona 

Etnografia Estudi de les societats i cultures per mità d’una técnica 

d’observació en què l’investigador pren part activa en la 

realitat que estudia.  

Actor social Terme usat per Bill Nichols per parlar dels personatges en el 

cinema documental 

Metacinema   Cinema que mostra i parla d’ell mateix 
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1! Introducció 

El documental és una eina perfecta per expressar la realitat i buscar més enllà d’allò 

evident. Les característiques del documental el converteixen en un instrument essencial per 

a transmetre una idea i alhora esdevé una eina de crítica per a la societat. 

Aquest treball té com a objectiu principal la realització d’un retrat documental a partir dels 

rols de direcció i producció. La investigació i l’anàlisi prèvi de diferents autors i obres és 

escencial per dur a terme aquest propòsit. Realitzar un documental d’una bona qualitat tant 

artística com tècnica és un dels reptes marcats d’aquest present treball, a més a més, té 

l’objectiu̧ de transmetre una reflexió i crítica social per a la població, davant el fenomen 

d’exclusió social que pateix la societat actual. 

Segons l'Enquesta de Població Activa de l'INE un 21% de la població catalana d'entre 25 a 

54 anys està a l'atur.  Un dels problemes socials que han afectat durant els últims anys a la 

societat occidental i que ha portat a milers de persones a situacions d'exclusió social. 

Actualment, difícilment els mitjans de comunicació fan referència a aquesta qüestió, la fi 

de la crisi financera i econòmica va suposar la fi dels recursos audiovisuals per a tractar 

aquest fenomen. Per aquest motiu, l'objectiu del treball és aconseguir una sensibilització 

davant aquesta situació utilitzant el cinema documental com a eina transformadora de la 

societat.  

El cinema documental és, encara, un camp molt fèrtil per a l’experimentació 

cinematogràfica, per a la recerca de nous llenguatges cinematogràfics i evidentment per a 

arribar de manera directa al conjunt de la societat. D’aquesta manera, el projecte intenta 

plasmar una qüestió global de manera local, és a dir, a partir del retrat d’un únic actor 

social es transmet una crítica i reflexió social pel conjunt de la societat.  

Descarrilado és el nom que rep el documental de 15 minuts. Ignacio Loreto, més conegut 

com a Trenatroman, és un home de 51 anys que es va quedar a l'atur ara fa 10 anys. A 

partir d'aquell moment el seu estat anímic i moral el va fer caure en les drogues. 

Actualment, però, ha trobat una altra via per seguir lluitant davant aquestes adversitats de 

la societat. Ignacio Loreto és l'inventor del Trenatro, una modalitat de teatre en el tren que 

té com a objectiu divertir i alhora provocar una reflexió a tots aquells que l'escolten.  
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Per tal de realitzar un documental retrat d’aquest tipus, on l’atenció recau en el 

protagonista, apareix la necessitat d’intimar amb la persona filmada per tal d’establir 

prèviament una relació natural amb la càmera. Aquesta relació es veuria afectada si el 

rodatge es planteges amb un gran equip humà i tècnic. Per aquesta raó l’autora com a 

directora i productora del film és l’encarregada de la realització, juntament amb la 

guionista i muntadora, Mónica Castro. A més a més, per dur a terme un bon documental és 

necessari aconseguir una consonància amb els mitjans de gravació i la realitat filmada. 

En definitiva, a partir de l’anàlisi i la investigació pertinent sobre els processos a seguir en 

els rols de directora i productora d’un documental de tipus social, i focalitzant l’atenció en 

el retrat com a recurs per a tractar un tema global com l’exclusió social, .l’autora pretén 

assolir tots els objectius proposats de manera òptima i efectiva. 
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2! Objectius i justificació 

L’objectiu principal d’aquest present treball és la investigació sobre la direcció i la 

producció del documental social per a la seva aplicació i desenvolupament en un retrat 

documental de 15 minuts. 

Pel que fa als objectius secundaris són: 

•! Definir, des d’una perspectiva conceptual i històrica, el que s’entén per cinema 

documental i profunditzar en el terme documental social.  

•! Estudiar el retrat documental com a eina per a representar la realitat social.� 

•! Analitzar diferents documentals per tal de saber detectar errors o mancances, i així,  

afrontar la realització del propi documental de manera òptima.� 

•! Identificar i cercar les etapes i les característiques bàsiques de direcció i producció 

d’un documental.  

Descarrilado: Producció i direcció d’un retrat documental és un treball que té com a 

objectiu la sensibilització envers les conseqüències del fenomen de la crisi econòmica  dels 

últims anys a l’estat espanyol. El documental es converteix en una eina adequada per a la 

transmissió d’aquesta idea i, al mateix temps, dona una potent eina pedagògica gràcies a la 

seva condició artística. Tanmateix, és un camp fèrtil per a l’experimentació 

cinematogràfica, per a la recerca de nous llenguatges, però sobretot, pel fet d’arribar a un 

gran nombre d’espectadors.    
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3! Documental social: El retrat d’una crisi 

La crisi econòmica dels darrers anys és el reflex d’una sèrie de desequilibris que han 

afectat a l’economia real a nivell mundial i que ha deteriorat el clima socioeconòmic viscut 

per la majoria dels països del món des de l’any 2007 al 2012. L’economia espanyola, igual 

que la majoria de països, es trobava en fase de recessió a causa del decreixement del PIB i 

l’increment de l’atur.  

L’any 2007 hi havia prop d’un milió i mig de persones desocupades a Espanya només un 

8% de la població activa. En el primer trimestre del 2013 es va registrar un màxim històric 

amb més de sis milions d’aturats augmentant el percentatge de la població activa a l’atur a 

un 27%. Tanmateix, segons l’Enquesta de Població Activa espanyola el percentatge d’atur 

actual segueix sent molt elevat un 16’5% de la població espanyola està a l’atur (Enquesta 

de Població Activa, [EPA], 2018). De la mateixa manera, la recessió va afectar a 

Catalunya, l’any 2013 les xifres d’atur es trobaven al voltant del 22% i actualment, el 

percentatge es troba al 12% (Institut d’Estadística de Catlunya, [IDESCAT], 2018). 

Per tant, la crisi econòmica ha provocat una gran crisi social a la població espanyola i 

catalana. Tot i això, aquesta crisi social no inclou a tots els sectors de la població per igual, 

està centrada primordialment a les classes populars, les quals deriven les seves rendes 

fonamentalment del món del treball. Com a conseqüència, les desigualtats de renda després 

de la forta crisi econòmica es van veure afectades. Entre l’any 2008 i el 2016 les rendes de 

treball com a percentatge de totes les rendes a Catalunya van baixar del 50% al 46% 

mentre que, al mateix temps, les rendes del capital van augmentar del 42% al 45%. És a 

dir, mentre les classes populars veien com les seves rendes disminuïen, les persones amb 

alt poder adquisitiu veien com augmentaven (Navarro, 2017. sp). 

Un element important per entendre el creixement de les desigualtats a Catalunya, ha estat 

el deteriorament del mercat de treball. Al 2016 el 53% de les persones desocupades 

portaven buscant treball durant un any o més, convertint a Catalunya en una de les regions 

de la Unió Europea amb el major percentatge en aquest tipus de desocupats.  

La reducció salarial, l’augment de la precarietat, l’augment de l’atur i la reducció de les 

transferències i serveis públics de l’Estat del Benestar van tenir un impacte devastador en 



6 Descarrilado: Producció i direcció d’un retrat documental-Memòria 

el benestar de les classes populars catalanes, provocant un elevat nivell de pobresa i 

exclusió social. El percentatge de persones en risc de pobresa o exclusió social entre el 

2008 i el 2016 va passar d’un 15% de la població total a un 20%, un increment d’un 27%. 

(Navarro, 2017, sp) 

La situació de la crisi econòmica ha provocat l’aparició de les desigualtats socials i 

aquestes tenen una considerable incidència en la salut mental (Wilkinson i Picket, 2009 

sp.). L’actual marc social es caracteritza pels afectes desfavorables de la crisi econòmica 

mundial que ha afectat als fonaments basics de l’Estat del Benestar. Aquest fet s’ha traduït 

amb l’augment de les consultes als centres de salut mental, bàsicament per problemes 

d’ansietat i depressió.  

En definitiva, la crisi no només ha afectat a l’economia, tant del país com de les persones, 

sinó que, a més a més, ha provocat un creixement en les desigualtats i l’exclusió social i, 

tanmateix, la salut de la població s’ha vist especialment afectada.  

L’exclusió social i les conseqüències psicològiques de la crisi  

La crisi, i els efectes de la globalització econòmica han conduït a la desprotecció de les 

capes socials i conseqüentment l’Estat del Benestar s’ha vist afectat. La pobresa al·ludeix 

als mitjans dels que disposa una persona per a satisfer les necessitats considerades bàsiques 

que influeixen en la qualitat de vida. Tot i que tingui connotacions sobretot econòmiques, 

també comporta una categorització social (Rosseti, 2017. p. 91) D’aquesta manera, trobem 

dos termes, en primer lloc, la pobresa absoluta que es refereix a una situació en la que uns 

estàndards mínims de vida com la nutrició, l’educació o la salut no són assolibles. En 

aquest sentit, la línia de la pobresa varia segons la persona o institució. En segon lloc, es 

troba la pobresa relativa que s’utilitza per a establir l’existència de desigualtats i es calcula 

en comparació al nivell de vida “normal” per a la població la qual es refereix. És a dir, 

qualsevol persona que per falta de recursos materials, no participa en els hàbits de vida 

considerats normals en la societat en que evita està dins el terme pobresa relativa. 

(Hernández, 2008. p. 320)  

Sempre que es parla de pobresa apareix a la ment de les persones el concepte d’exclusió 

social, però, realment a què es refereix? El concepte d’exclusió social es va començar a 

utilitzar als anys setanta a França, tot i això, no es va generalitzar en el llenguatge de les 
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polítiques públiques i les ciències socials fins els anys vuitanta i noranta. En aquell 

moment, s’associava a la desocupació i a la inestabilitat dels vincles socials. Tot i això, 

actualment, es coneix l’exclusió social com el resultat d’una cadena d’esdeveniments 

impulsats per les desigualtats del sistema econòmic i social. Per tant, aquest concepte 

pretén conceptualitzar les noves formes de desigualtat i desajust social que s’escapen dels 

paràmetres i definicions convencionals. D’aquesta manera, no existeix un factor concret 

per establir si una persona està en situació d’exclusió social: la falta de recursos 

econòmics, la pobresa o la dependència de les ajudes oficials no són els únics elements 

explicatius de la vulnerabilitat. Els problemes de qualificació educativa, el baix domini de 

la llengua, la falta d’experiència en el món laboral, així com la capacitat d’accés als 

recursos sociosanitaris o les condicions de l’habitatge, juntament amb l’entorn en que 

s’habita, són, cada vegada més, elements que generen situacions i riscos de desvinculació i 

rebuig social. La taula següent mostra resumidament, els factors de l’exclusió social des 

d’una perspectiva integral: 
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Taula 3.1.1 Principals àmbits de l’exclusió social. Font: Principals àmbits de l’exclusió social. (Rosseti, 2017. p. 92)  

Després de veure quins són els factors de l’exclusió social, sorgeix la següent pregunta: 

com afecta psicològicament la crisi econòmica i l’exclusió social a la ciutadania? Per 

respondre aquesta pregunta l’autora s’ha basat en la informació extreta de la guia de 

pobresa i exclusió social de la Fundació Luis Vives. Com s’ha comentat anteriorment, la 

crisi econòmica dels darrers anys ha provocat un increment de l’exclusió social. 

Conseqüentment, aquesta comporta una reducció de la participació de la persona en la vida 

diària així com una percepció negativa cap a ella per part de la societat. Les persones que 

pateixen exclusió social solen sentir-se en situació d’inferioritat: la baixa autoestima, la 

depressió, la baixa motivació d’assoliments, l’ansietat o la desorientació són algunes 

conseqüències psicològiques sobre l’individu. Tanmateix, des d’un punt de vista físic, 

l’exclusió social sol anar acompanyada de problemes com la desnutrició, mala salut o 

major mortalitat (“Claus sobre la pobresa i exclusió social a Espanya”. 2012) Per tant, 

l’existència d’exclusió social provoquen greus conseqüències tant pels individus que la 

pateixen com per les societats en que es produeixen.  
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3.1! Direcció en el documental social 

Des dels inicis, el cinema ha fet servir la realitat per compondre la imatge. El primer 

objectiu de la càmera cinematogràfica va ser captar les escenes quotidianes d'una societat 

en desenvolupament a principis del segle XX. La llarga tradició del documental social 

porta a trobar un material abundant amb què establir la quantitat de maneres que és 

possible aproximar-se a la realitat.  

El documental social s'ocupa de desemmascarar dimensions que es troben més enllà de la 

realitat i que impliquen una crítica social. Podem classificar el documental com aquella 

part del cinema capaç de transmetre l'art social: es construeix a partir d'evidències i el seu 

objectiu és fer viure als espectadors l'experiència, mentre tracten d'entendre el significat 

dels esdeveniments concrets que van succeint davant els seus ulls (Rabiger, 2005, p.13). 

D’aquesta manera, té com a objectiu registrar i exposar a la societat aquells aspectes de la 

realitat que puguin resultar incòmodes, de manera informativa i instructiva. Segons 

Michael Rabiger:  

Els documentals són la representació del punt de vista del poble i no d'una minoria de l'alt 

rang. Els directors utilitzen el llenguatge cinematogràfic per explicar històries de famílies, 

amics i entorns; per formular idees, per transmetre el que sent i el que veu. Pot proposar 

causes, efectes i significats sobre la vida. Pot donar testimoni del present, reinterpretar la 

història i profetitzar el futur. Les conseqüències que pot tenir davant d'una societat són 

incalculables (Rabiger, 2005, p.17).  

El documental social tracta temàtiques d’inclinació social i d’interès humà. És un gènere 

capaç de transformar una temàtica concreta, en un tema de caràcter global i atemporal. 

Segons Jean Breschand (2004) “Els documentals ens permeten seguir les mutacions d’una 

societat, descobrir com les vides quotidianes travessen els remolins de la història i formen 

l’escuma dels dies.” (Breschand, 2004, p.35). 

Es podria dir que el documental social apareix a partir dels directors soviètics com 

Kelchov, Vertov i de la tradició anglesa de John Grierson on la intenció era incidir sobre la 

societat: denunciar i provocar l’acció. Els directors d’aquest gènere i els estils que 

desenvolupen fluctuen entre dos afirmacions: “jo mostro la realitat tal i com se’m 
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presenta” o “jo explico una historia tal i com l’he entès.” (Ardèvol, 2006. p.66). En aquest 

cas, Grierson va ser qui va conceptualitzar el terme documental com el gènere que presenta 

una relació visual dels esdeveniments amb valor documental. El director anglès s’allunya 

dels pobles primitius i llunyans com feia Flaherty, i tampoc pretenia fer una exaltació 

poètica com Vertov, per aquest motiu Grierson, prefereix un altre tipus d’apropament als 

esdeveniments socials, “deixar a l'individu i trobar els honors en el remolí de les forces 

socials creatives” (Romaguera i Alsina, 1989. p.144).  

L’objectiu de Grierson era representar una nova perspectiva a les condicions quotidianes 

de la societat. En el seu primer documental Drifters (1929) explica la història de la pesca 

de l’arengada al nord de Gran Bretanya. La finalitat d’aquest documental era donar a 

conèixer els mecanismes d’una nova indústria i fer reflexionar a la societat el valor i el 

treball de molta gent perquè la resta tingui un plat sobre la taula. El film parteix d’una 

història aparentment senzilla, però gràcies al desenvolupament a partir de diferents jocs 

visuals construeix una narració carregada de repercussió social. Tanmateix, la pel·lícula 

està composta a partir de plans curts que mostren el detall de les accions dels pescadors o 

els mecanismes de les màquines. Per a Grierson els plans no només estaven units per una 

finalitat descriptiva o rítmica sinó que volia transmetre un comentari implícit en 

l’espectador. Tot i que el film no mostra el retrat d’una única persona així com aquest 

present treball ho intenta reflectir, la temàtica del film i la manera com plasma la realitat, 

són components claus que s’han de tenir present alhora de realitzar un documental social. 

The Plow that Broke the Plains (1936) és el documental de Pare Lorentz que va ser 

l’encarregat de trencar amb l’etapa de crisi del cinema documental dels Estats Units. A 

causa de la revolució cinematogràfica de Hollywood els problemes del documental polític i 

social van incrementar, ja que productes documentals eren escassos i la qualitat era molt 

baixa. Per aquest motiu, Lorentz va apostar per un film que arribés al gran públic 

mitjançant un producte més ric en recursos expressius. Tot i ser un film finançat el govern 

demòcrata dels Estats Units amb to propagandístic, aconsegueix competir amb la indústria 

de Hollywood, però sobretot assoleix la dimensió de compromís social que es respirava a 

l’època. Lorentz va aportar una dimensió nova al concepte de cinema documental (Selles, 

2012. p.41). Els plans estàtics en contrast amb el moviment intern dels plans i la música 

juguen un paper fonamental a tenir en compte per al desenvolupament del documental 

Descarrilado.  
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Tanmateix, Joris Ivens és un altre referent alhora de parlar de la direcció en el documental 

social. Tot i que les seves primeres pel·lícules tendien a ser més experimentals i líriques, 

els films posteriors eren molt més realistes i polèmics però sobretot amb un alt grau de 

crítica social. El documental The Spanish Earth (1937) és un clar exemple del seu interès 

per temàtiques d’inclinació social i d’interès humà. La pel·lícula realitzada en camps de 

batalla i en un poble devastat per la Guerra Civil Española són el pretext que porta a Ivens 

a fer una denuncia social contra l’alçament falangista. Ivens va ser capaç de utilitzar el 

documental com a mitjà i força motora en si mateix per tal de mostrar el seu compromís 

social.  

Ivens va escriure articles on va plasmar la seva forma de concebre el cinema documental. 

Per a l’autor, el documental era l’expressió de la realitat en el seu estat casual i inevitable, 

a més a més, creia que era l’únic mitjà on els directors avantguardistes podien captar 

l’interès i la reacció de l’espectador. També pensava que aquest gènere, depenia de la 

personalitat del cineasta, és a dir, havien de ser els encarregats d’escollir i interpretar la 

realitat.  

El documental social és un dels molts resultats de la inestabilitat política, dels conflictes 

socials i econòmics dels anys 30. Aquests tres directors van ser responsables d’un patró 

comú de recerca artística i preocupació social. Però ni l’enfocament d’educació pública de 

Grierson, ni l’afany per arribar al gran públic de Lorentz identifiquen el documental social 

com ho fa Joris Ivens, que mitjançant l’esperit avantguardista aconsegueix una intervenció 

social, política i històrica per al context del cinema documental (Bakker, 1999. p.9-13). 

Des del punt de vista de la direcció, la realitat social presenta dificultats alhora de ser 

capturada amb tota la seva complexitat social, econòmica, personal, política, inclús 

cinematogràfica. El director per poder plasmar una realitat que no ha estat gravada ha de 

prendre decisions com ara si és millor la narració oral d’aquella acció o la recreació del fet. 

En aquest dilema es van veure els directors Joris Ivens i Henri Storck en el documental 

Misère au Borinage 1933.  

Al 1933 Joris Ivens i Henri Storck es trobaven a Bèlgica rodant Misère au Borinage, 

produït durant la Gran Depressió, el film documenta les males condicions de vida dels 

treballadors i miners del carbó a la regió de Borinage a Bèlgica. L’equip de gravació durant 

els intensos mesos de producció van agafar-se un diumenge lliure, amb la mala sort que 
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aquell dia els miners es van manifestar i la policia va exercir una forta repressió. A partir 

d’aquell moment, van quedar totalment prohibides qualsevol tipus d’actuació contra el 

règim polític del moment. Ivens i Storck decideixen recrear el succés, ja que es pregunten 

si sense aquelles imatges que provessin un dels fets més importants del moment, el 

documental estava plasmant l’autèntica realitat. Tot i la prohibició policial, aconsegueixen 

reconstruir la manifestació, tant és així que el que va començar sent un reenactment es va 

convertir en una autèntica manifestació, més radical que l’anterior, ja que els treballadors 

van desafiar a l’autoritat. Els directors, doncs, van aconseguir crear una realitat més intensa 

i més pròxima a la idea del seu documental. Tot i això, sorgeix una pregunta, es pot parlar 

de manipulació de la realitat?  

Si bé és cert, que no van plasmar la realitat de la primera manifestació, van aconseguir 

quelcom més extraordinari, el que era una reconstrucció va acabar sent la pròpia realitat 

del moment encara més impactant que allò que no van poder gravar. És cert, que si els 

directors haguessin obviat i amagat que van ser ells que van voler recrear la situació, els 

defensors del documental més clàssic haguessin jutjat el film com a una manipulació de la 

realitat. Tot i això, es pot afirmar que tant Ivens com Storck confirmen que la organització 

del discurs prima sobre les recerques rítmiques i poètiques que existien anteriorment amb 

autors com Vertov  (Soliña, 2011. p.120).  

D’aquesta manera sorgeix una altra pregunta, el documental reprodueix o genera la 

realitat? Tot i que intenti plasmar la realitat de manera fidel, és cert que també la genera, ja 

que la visió de l’autor sempre és present, és ell qui dona forma al discurs donant 

importància a una realitat no sempre observable a simple vista però present, com en el cas 

del film comentat anteriorment.  

En relació amb aquesta reflexió apareixen corrents interessants pel que fa al terme de 

documental social. Tot i això s’ha de tenir present el motiu pel qual van aparèixer. La 

Segona Guerra Mundial transforma la relació que tots els cineastes i espectadors mantenien 

amb el cinema. Es presenta amb una màscara d’una suposada neutralitat dels fets. Res 

diferenciava els documentals de la pròpia propaganda (Breschand p.25). Leni Reifensthal 

amb pel·lícules com el Triumph des Willens (1935), Frank Capra amb l’estil pedagògic de 

Why we fight (1942-1945), la poètica de John Ford a The Battle of Midway (1942) deixen 

de banda la veritat discursiva latent en el cinema documental.  
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Per aquest motiu, als anys cinquanta apareixen diferents preguntes i reflexions sobre el 

cinema documental: quina és la millor manera de representar la realitat del moment? Com 

es pot aconseguir una representació d’allò més fidel a la realitat? Amb aquestes preguntes i 

amb els avenços tecnològics, neixen corrents com el Free Cinema, el Cinema Verité, el 

Direct Cinema i les corrents del cinema etnogràfic que s’oposen al discurs preestablert de 

la realitat: les imatges han de fluir i és l’espectador qui les ha de desxifrar.  

Els cineastes que formen aquestes corrents exploren noves formes en relació amb la 

càmera i l’entorn. Per a ells, la veritat s’aconsegueix evitant la mediació, és a dir, la càmera 

ha de captar la vida tal qual es mostra, evitant un muntatge excessiu i posant èmfasi al pla-

seqüència. Al mateix temps, el documental es converteix en una expressió artística per 

mostrar estudis sociològics. El periodisme i l’objectivitat agafen força en aquesta etapa, es 

mostra allò quotidià i transformador de la societat. D’aquesta manera, ens fem preguntes 

sobre la relació de l’art, la investigació i l’ètica com: Pot la sociologia convertir-se en una 

forma d’expressió artística? No resulta problemàtic que la sociologia – com a ciència 

objectiva – s’interpreti de manera subjectiva? Pot el cinema ser un catalitzador pel canvi i 

la crítica social? (Bohuaben, 2014. p.9).  

Les pel·lícules permeten seguir les mutacions d’una societat descobrir com les vides 

quotidianes travessen els canvis de la història. Jean Rouch i Edgar Morín en el seu film 

Chronique d’un été (1961), recorre la capital francesa plantejant una pregunta existencial a 

la societat parisenca: “És vostè feliç?”. D’aquesta manera, el director aconsegueix mostrar 

les transformacions socials del moment. Destaca per la diferència clara amb el Direct 

Cinema o el Free Cinema, ja que en aquest cas els directors són els catalitzadors d’allò que 

succeirà en el film.  

 

 

Fig 3.1.1 Pla general de Marceline a l’estació de trenFont: Fotograma extret del documental Chronique d’un eté (Rouch, 

J i Morin, E, 1961).  
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Fig 3.1.2 Pla general de l'Ignacio al Port del Masnou. Font: Elaboració pròpia 

Un element a destacar del film de Rouch i Morin és el pla seqüència de Marceline, la 

protagonista. Com a peculiaritat el personatge duia un micròfon sense fil. Aquest fet, 

innovador en la època, va aconseguir que la protagonista realitzés una reflexió íntima sobre 

el seu passat. La composició del pla que aconsegueixen els directors en aquesta seqüència 

reforça les paraules de Marceline. La frontalitat del personatge intenta expressar seguretat i 

firmesa, ja que s’allunya del punt de fuga. Contràriament, en el pla de Descarrilado mostra 

com el protagonista es dirigeix cap el punt de fuga mostrant els nous horitzons que té per 

davant.  

S’ha de tenir present, però, que l'objectivitat és una paraula ambigua quan s'utilitza en el 

context de la documentació social, ja que les perspectives ideològiques del cineasta 

configuren directament moltes de les seves decisions. Tal com afirma el mateix Frederick 

Wiseman, autor influent en el Direct Cinema dels anys 60, en una entrevista realitzada 

l’any 2002 al Festival Internacional de Cinema de Toronto:  

El material s’ha d’editar. Això suposa que una part de la teva ment està funcionant 

en relació a aquest material. No totes les ments són iguals. Tots els aspectes del 

cinema requereixen elecció. La selecció del subjecte, els plans, l’edició i la duració 

són part d’aquesta elecció (Wiseman, 2002). 

És a partir d’aquests moviments, que es deixa de banda les idees prèvies de narració a 

partir del cinema-ull o cinema-muntatge, i se centra en la relació de la càmera amb el 
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discurs de la realitat. Per aquest motiu, les ciències socials obtenen un gran pes i el cinema 

documental es converteix en l’eina primordial per a reflectir-les. La càmera també es 

converteix en una finestra oberta davant el món. A partir d’aquest moment, apareix un 

documental combatiu i polititzat, el Tercer Cinema, a Amèrica Llatina fruit de les 

revolucions i transformacions. Un cinema documental en el que els cineastes tenien a la 

seva disposició recursos materials i temes transcendentals. La construcció del discurs i el 

muntatge van ser elements clau.  

Com a conseqüència d’aquests moviments, en els anys 70 i 80 hi ha un canvi de 

perspectiva, ja que es deixa de banda el conjunt de la societat per mostrar els conflictes 

socials i se centra en la individualitat, és a dir, la persona dins la societat.  En un context 

caracteritzat per la crisi del coneixement i la convicció única de la incapacitat de conèixer, 

el cinema documental se centra en la subjectivitat humana en la història particular. A partir 

d’aquest moment, hi ha un increment del documental autobiogràfic, que s’exposa 

detalladament en el punt 3.3.1. L’autoretrat en el cinema documental d’aquest present 

treball.  

Com afirma Bill Nichols a la Representació de la realitat, “el documental opera en el plec 

entre la vida viscuda i la vida narrada” (Nichols, 1997. p.213). Per aquest motiu, la 

directora del documental ha de replantejar-se constantment la seva posició ètica davant la 

pròpia realitat, davant la pel·lícula i davant el públic, decidint en cada ocasió quina realitat 

té més pes. És millor recrear, construir la narració a partir del muntatge, obviar segons 

què? Finalment, la posició de l’autora, és a dir, la relació que manté amb el seu material, el 

tema, el film i el públic serà clau alhora de reflectir de la millor manera possible la 

complexitat de la realitat en moviment.  

3.2! Producció en el documental social 

La figura del productor és essencial per a la realització d’un documental, però moltes 

vegades es converteix en una figura difusa. Tot i així, el productor és propietari de la 

pel·lícula. És l’encarregat de tenir tots els drets d’explotació i la capacitat de cedir-los a la 

producció, distribució i exhibició. El productor està present al llarg de tot el procés de vida 

del film, des de la idea fins la última exhibició. En el procés de producció és l’encarregat 

de supervisar totes les fases i pot opinar al respecte. La opinió del productor és molt 



16 Descarrilado: Producció i direcció d’un retrat documental-Memòria 

important en el procés de guió i muntatge, ja que és el pont entre el director i el públic. 

Finalment ell serà el responsable de distribuir i comercialitzar el documental en el mercat 

(Walton, 2012. p.15).  

Abans, però, cal esmentar que en la majoria de produccions cinematogràfiques és disposa 

d’un seguit de persones per a realitzar el conjunt de la producció. La diferencia més clara 

la trobem entre el productor executiu, el director de producció i el cap de producció. El 

primer dissenya i desenvolupa el projecte, d’acord a l’escala de producció, és el 

responsable de les despeses, estableix i manté la relació amb el director, intervé en 

l’elecció del protagonista i gestiona la seva contractació, aprova els plans de treball i el 

pressupost, adequa el calendari d’ingressos al calendari de pagaments i finalment, controla 

i fa el seguiment del procés de producció i postproducció.  

D’altra banda el director de producció és la figura de màxima responsabilitat de tota 

l’organització administrativa i tècnica. És l’encarregat d’elaborar i gestionar els plans de 

treball i els pressupostos totals, desenvolupa el calendari de despeses, gestiona els recursos 

humans i materials d’acord amb el pla de treball, supervisa i controla el el seguiment del 

pressupost durant tot el procés fins la seva finalització. Finalment, el cap de producció és el 

responsable de representar al director de producció i al productor executiu, coordina el 

departament de producció de rodatge, coordina i contracta la logística de localització i de 

rodatge i també gestiona els recursos humans i materials.  

Tot i això, en aquest present treball la producció al ser de baix cost es durà a terme per una 

mateixa persona, per aquest motiu, s’intentarà sintetitzar les tasques i els rols. Un exemple 

clar és Pau Subirós, productor del documental La Plaga (2013) dirigit per Neus Ballús. 

Subirós un cop presentat el film decideix escriure un llibre El productor accidental on 

recupera les reflexions que va escriure durant el llarg procés de producció de la pel·lícula.  

 “La plaga havia sigut fins aleshores la meva única experiència com a productor de cinema, 

i a més a més, era una pel•lícula de pressupost modest, que no havia necessitat grans 

equips tècnics ni organitzatius.” (Subirós, 2015. p.26). El llibre és una autoreflexió sobre la 

figura del productor novell, com l’autor va haver d’enfrontar-se a les diferents adversitats 

que comporta aquesta feina. Tot i no ser un manual de producció, explica de manera 

narrada i en primera persona els passos, els inconvenients i la pressió que té un productor 

en un documental. 
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La figura de productor no s’entén sense uns coneixements sobre tots els aspectes que 

intervenen a la realització́ d’una pel·lícula: artístics, tècnics i financers. És cert que la 

figura del productor en tots els projectes audiovisuals és clau per l’assoliment d’aquest. 

D’altra banda, és complicat diferenciar entre productor de cinema de ficció́ i productor en 

cinema documental. Tot i això̀, com aspecte diferenciador, el productor del documental 

s’enfronta a l’espontaneïtat de la realitat, per aquesta raó ha de tenir la capacitat de resoldre 

quelcom extraordinari que es produeixi en qualsevol de les etapes de la realització́ d’un 

documental. 

El desenvolupament d’un film documental és un procés llarg. Tanmateix és un procés de 

prova i error on s’ha de tenir present tot tipus d’imprevist i inconvenient. En el 

documental, però, el productor no sempre radica a les qüestions purament comercials.  

El documental, o el tractament creatiu de la realitat, és un art nou sense el transfons que 

disposen els productors d’estudi. La teoria és important, la experimentació també; i cada 

desenvolupament tècnic o nou domini d’un tema ha de ser sotmès ràpidament a crítica. En 

aquest sentit, el productor ha de ser un teòric: ensenyant i creant un estil; deixant la seva 

empremta, en major o menor grau, en tot el treball del qual és el responsable (Grierson 

citat a Pardo, 2016. p.161). 

En el documental de temàtica social, el treball del productor no consisteix únicament en 

buscar relats, temes emocionats i gravar-los. “Generalment el productor s’encarrega 

d’indagar en algun tema aparentment avorrit i trobar la manera de portar-lo a la pantalla” 

(Pardo, 2016. p.162). Per aquest motiu, el treball del productor és acostar al director al de 

nus la qüestió, a través de referències educatives, sociològiques i antropològiques. 

3.2.1! Personatges i producció 

Filmar la realitat i a personatges reals és un procés delicat en el que entren en joc la 

privacitat i els sentiments de l’esser humà. La tasca d’apropament i intromissió a un 

univers íntim exigeix una gran paciència, però també un grau d’estratègia. S’ha de tenir 

present que l’equip de rodatge pot comportar una alteració a la conducta del personatge, 

per aquest motiu aconseguir un vincle pròxim amb el personatge servirà d’ajuda alhora de 

plasmar imatges més fidels a la realitat (Breschand, 2004, p. 91). Si aconsegueix un treball 
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meticulós i dedicat en aquesta etapa tant en els diferents factors implicats, com la previsió́ 

dels problemes i inconvenients que puguin sorgir, la possibilitat que el rodatge sigui un 

èxit serà̀ major.  

Tanmateix, és important ser clar i respectuós amb el personatge, el productor ha de ser 

directe amb el que es vol aconseguir de la seva participació. Tot i així, pressionar al 

personatge no sol ser una bona idea, al contrari, pot generar conflictes d’interès. Per aquest 

motiu el productor ha de ser l’encarregat d’establir el contacte, però també el punt de 

connexió entre el subjecte i el director. D’altra banda, com a productor s’ha de tenir en 

compte les localitzacions on serà gravat. Generalment l’entorn més proper de l’entrevistat 

és el més òptim de manera que s’ha de demanar permís per qualsevol canvi (Walton, 2012. 

p.64).  

N’és un exemple, el productor Pau Subirós, comentat anteriorment, com explica al seu 

llibre El productor accidental: “Voliem utilitzar un dispositiu lleuger per a que en Raül no 

es sentís intimidat i la seva rutina prevalgués davant l’enrenou de la filmació.” (Subirós, 

2015. p.57). Respecte les paraules de Subirós, cal esmentar la importància de ser discret 

alhora de gravar el personatge, més val tenir un equip de rodatge reduït però eficaç que una 

gran producció que deixi de banda la proximitat amb el protagonista i com a conseqüència, 

trencar amb la confiança necessària per a que el testimoni actuï amb naturalitat.  

En ocasions és possible que el personatge demani algun tipus de remuneració per la seva 

participació en el rodatge. Tot i això, és poc recomanable ja que es mercantilitza una 

relació que hauria de ser personal. Ara bé, s’ha de tenir present que el personatge està 

invertint temps i esforç a la producció que es realitza, amb la qual cosa sempre s’ha de 

tenir un gest d’agraïment (Gómez, 2008. p.47).  

Finalment, un altre punt fonamental en el rol del productor i la relació amb el personatge 

del documental són els drets d’imatge. La cessió dels drets d’imatge estipulen que la 

persona que apareix en el documental autoritza a utilitzar les imatges gravades. Aquesta 

cessió és un dels documents més importants alhora de la producció d’un documental 

(Rosenthal, 2002). Tot i això, molts directors creuen que demanar aquesta cessió és 

incòmode i trenca amb la confiança del personatge. Tanmateix, el productor ha de ser 

capaç de tenir tota la cadena de drets completa.  
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En definitiva, el rol del productor en el documental i sobretot la relació amb el personatge, 

no difereix tant a la del director. Tot i que el productor actua en la vessant més 

administrativa i no tant creativa, tant un com l’altre estan en tots els processos de 

producció d’un documental. Per aquesta raó, en el present projecte la figura de director i 

productor estarà encapçalada per la mateixa persona.  

3.3!  El retrat en el cinema documental 

Des dels inicis dels nostres temps el retrat ha estat una de les mostres artístiques per 

excel·lència. La pintura, l’escultura, la fotografia i també el cinema han estat els mitjans 

per a representar la figura humana. El retrat és la representació d’una persona on es 

mostren les seves característiques, pot estar relacionat amb la semblança dels trets físics, 

però també, representa la posició social o la individualitat depenen del context: l’entorn 

social i polític o l’època en que és realitzat. 

Una de les característiques predominants del documental és la centralitat de l’esser humà 

en els relats. Una bona manera de plasmar la realitat social és a partir d’un personatge o 

actor social, que impulsi a la narració d’una història. Mitjançant la identitat d’una persona 

es pot construir la del conjunt d’una societat, o part d’ella.  

Com explica Manuel Gómez en el llibre Quiero hacer un documental: “Un cop a John 

Ford li va preguntar un membre del seu equip què anaven a filmar al desert, al qual 

acabaven d'arribar, si allà no hi havia res. John Ford li va respondre que anaven a filmar el 

paisatge més bell: el rostre humà.” (Gómez, 2008. p.45). El documental que es realitzi 

dependrà a grans trets del personatge però sobretot de com es mostra. No és fàcil decidir 

qui serà la persona escollida per a la realització del documental, per aquest motiu el procés 

d’investigació i preproducció són claus per saber quina persona té la força suficient i és 

capaç d’explicar una bona història, sobre el tema en qüestió.  

L’objectiu del retrat és realçar les característiques del subjecte. Per aquest motiu, és 

important la figura del retratista, és a dir, al cap i a la fi serà ell l’encarregat de plasmar la 

realitat tal qual la veu. Com afirma West “La semblança no és un concepte estable. El que 

es podria considerar una reproducció fidel de les característiques es relaciona amb les 

convencions estètiques i les expectatives socials d'un determinat moment i lloc.”(West citat 

per Cuevas, 2008 p.22). D’aquesta manera, són molts els factors que s’han de tenir en 
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compte alhora de retratar a una persona i, òbviament, la subjectivitat del retratista i 

l’espectador jugaran un paper fonamental en el retrat.  

Des dels orígens de la fotografia i el cinema i més tard l’aparició del so i el vídeo, s’han 

utilitzat per documentar diferents aspectes de la vida material social i cultural dels grups 

humans. Els viatges d’exploració científica a principis del segle passat ja incorporaven les 

primeres càmeres cinematogràfiques, en els anys vint triomfava la pel·lícula Nanook of the 

North (1922), de Robert J. Flaherty. Un documental sobre la vida tradicional dels inuit 

filmat amb tècniques semblants a les d’avui en dia, per a la realització d’un treball de camp 

antropològic. La necessitat de seleccionar i interpretar la realitat per compondre el film, és 

una de les característiques més representatives de Flaherty. El director va ser capaç de 

crear un estil propi mitjançant la posada en escena de la realitat, aquest estil el recuperaran 

els creadors del Cinema Verité als anys seixanta (Selles, 2012.  p.15).  

L’objectiu final de Flaherty era transmetre una visió d’allò que havia observat durant la 

convivència prèvia a la gravació, per aquesta raó, la capacitat del director en implicar als 

protagonistes en la realització del film era clau per aconseguir que l’espectador empatitzés 

amb la narració dels fets. Tot i que no utilitzava actors professionals, sí que seguia un 

procés de selecció entre els habitants de la població per trobar l’adient per a transmetre la 

idea del film. Per aquest motiu, el documental volia transmetre la lluita per la 

supervivència, d’aquesta manera el punt de vista és la del protagonista transformant-se en 

el fil conductor del documental. Tanmateix, l’elecció d’un sol protagonista per a 

representar el conjunt d’una ètnia converteix el metratge en un retrat documental.  

Si bé és cert que en la història del documental es troben diferents autors interessats en el 

retrat de les persones, Robert J. Flaherty en el seu documental Nanook of the North es 

centra amb la vida d’un esquimal i el seu entorn. Flaherty al text La funció del cinema 

documental, escrivia que ningú pot filmar i reproduir de manera objectiva els fets que 

observa i, que si algú ho intentés es trobaria amb un conjunt de plans sense significat 

(Breschand, 2004, p. 20).  

D’aquesta manera, Flaherty construeix el retrat de la figura de Nanook, ho fa mitjançant les 

accions i els trets més característics del protagonista, sense deixar de banda el punt de vista 

del propi director, és a dir, com s’ha comentat anteriorment en el retrat pictòric o 

fotogràfic, la persona encarregada de retratar condiciona al receptor final mitjançant 
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l’elecció de la temàtica, la composició i la decisió en la narrativa del film final. En aquest 

cas, Flaherty volia representar la figura de Nanook com al bon salvatge. 

 

Fig 3.3.1 Pla mig de Nanook sortinr de l'iglú. Font: Fotograma extret del documental Nanook of the North (Flaherty, 

R.,1922) 

El pla mig curt per mostrar les expressions i gesticulacions del protagonista són un dels 

elements fonamentals que utilitza Flaherty, per fer un retrat més pròxim al personatge. Per 

aquest motiu, Descarrilado l’adopta com a referent i intenta plasmar de la mateixa manera 

les expressions de l’actor social. 

El director John Grierson va ser el primer a nomenar Robert Joseph Flaherty pare del 

documental. Segons l’opinió de Richard M. Barsam, historiador i teòric del documental, 

també se’l pot considerar el director més influent de la modalitat de pel·lícules de viatge. 

Altres autors el relacionen amb la creació del retrat documental i del cinema etnogràfic 

enllaçant-lo amb la modalitat practicada per Jean Rouch (Selles, 2012, p.16 ).  

L’interès per a la construcció de dades audiovisuals en etnografia es veuria reflectit en els 

anys seixanta amb el desenvolupament de diferents estratègies de recollida de dades, 

lligades a noves metodologies d’anàlisi del comportament humà. (Ardèvol, 2016). El 

cinema etnogràfic combina dues tècniques, d’una banda la producció cinematogràfica, i 

d’altra banda, la descripció etnogràfica. La etnografia és una tècnica antropològica de 

construcció de dades per la descripció de la forma de vida d’un grup humà. Dins aquest 

àmbit etnogràfic es troba Jean Rouch un dels directors més importants d’aquest corrent. El 

documental etnogràfic, Moi, un noir (1958), de Jean Rouch aconsegueix realitzar un film 

basat en la improvisació: no disposa d’un guió previ i tampoc d’un mètode d’anàlisis 

objectiu, al contrari, tot es decideix sobre la marxa juntament amb el protagonista 
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mitjançant el diàleg. El protagonista no es un actor, sinó un model d’una forma de vida. 

D’aquesta manera Rouch parteix de la comunicació amb el subjecte, compartint amb ells la 

vida dins i fora del film, fent del cinema un espai d’experiències comunes compartides. 

(Bouhaben, 2014. p.10).  

Segons Rouch la importància que es dona al protagonista, s’aconsegueix tractant de 

considerar-lo com a un subjecte i no com a un objecte. El cinema per a Rouch es un mitjà 

que consisteix en el mutu intercanvi de reflexions sobre els fets registrats, la qual cosa 

aporta beneficis no només a l’estudiant sinó també a la comunitat estudiada. Tot i que 

Rouch no fa retrats individuals com bé s’analitzen en aquest treball, cal destacar la figura 

del director en consonància amb els protagonistes dels seus films. L’anàlisi que 

aconsegueix Rouch de les persones és un referent a seguir per parlar dels personatges en el 

documental. Tot i que per Rouch la càmera i el cinema és una manera útil d’analitzar la 

conducta i la vida de les persones, una de les preguntes que sorgeixen, però, és: quin 

protagonisme té el dispositiu cinematogràfic sobre els subjectes representats?(Lanza, 2013. 

p.73).  

 

Fig 3.3.2 Primer pla de Oumarou Ganda. Font: Fotograma extret del documental Moi, un Noir (Rouch, J., 1958)  

 

Fig 3.3.3 Primer pla de l'Ignacio. Font: Elaboració pròpia 
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Bill Nichols (1997) a la Representació de la realitat argumenta:  

“Jo utilitzo el terme “actor social” per donar èmfasi en el grau en que els individus 

es representen a ells mateixos davant d’altres; això es pot prendre per una 

interpretació. Aquest terme ha de recordar-nos que els actors socials, les persones, 

conserven la capacitat d’actuar dins del context històric en que es desenvolupen. Ja 

no preval la sensació de separació estètica entre un món imaginari en que els actors 

realitzen la seva interpretació i el món històric on viu la gent. La interpretació dels 

actors socials, tot i això, és similar a la dels personatges de ficció en molts aspectes. 

Els individus presenten una psicologia més o menys complexa i l’espectador 

dirigeix la seva atenció́ cap al seu desenvolupament o destí” (Nichols, 1997, p.76). 

Per tant, a l'hora de parlar de personatges en el film documental és preferible utilitzar el 

terme actor social, ja que es pot entendre com la construcció́ que ha fet el film de la 

persona en qüestió́. D'aquesta manera, no es pot afirmar que una persona sigui d'una 

manera perquè̀ el documental la mostri d'aquesta, ja que potser la presencia de la càmera és 

la que provoca aquest comportament. Tot i això̀, com a actor social sí que es pot atribuir-li 

aquesta característica. Estem davant, doncs, d'una contradicció́: El cinema documental és 

capaç̧ de mostrar el retrat real d'una persona? Aida Vallejo (2008) exposa que “en el 

documental, a l’igual que en la ficció, els actors o actrius socials poden encarnar diferents 

rols segons la funció que tingui la narració del relat.” (Vallejo, 2008, p.76). Per tant, s’ha 

de tenir present que la càmera és un factor que altera la realitat de l’actor social, tot i això, 

no es pot parlar de ficció sinó de la realitat de la pròpia producció del documental. 

Sandra Sánchez directora del documental Tralas Luces (2011) és un treball realment 

interessant per la seva capacitat de mimetitzar-se amb l’entorn que l’envolta. La pròpia 

directora és l’operadora de càmera, amb la qual cosa aconsegueix una aproximació amb els 

personatges admirable. La capacitat de Sánchez per deixar-se emportar per la quotidianitat 

de la família fa que el film doti de gran veracitat i plasmi la realitat que l’envolta.  

D’altra banda, la cineasta aconsegueix evitar sensacionalismes, estereotips socioculturals 

alhora de construir el relat de la pel·lícula. Tot i mostrar el conjunt d’una família gitana 

nòmada, Sánchez s’apropa a la figura de Lourdes (34) i aconsegueix fer un retrat 

immillorable: una dona de trenta-quatre anys abatuda per la submissió que pateix respecte 

els altres integrants de la família, la responsable de lluitar contra les adversitats que es va 



24 Descarrilado: Producció i direcció d’un retrat documental-Memòria 

trobant durant el llarg del viatge de la vida. Tractar la imatge en espais reduïts és un factor 

a tenir en compte alhora de realitzar el documental Descarrilado. Sánchez es troba en una 

situació similar, l’autocaravana dels protagonistes és un espai petit i per aquest motiu, opta 

per plans curts dels personatges.Tot i això, contextualitzar l’entorn en que es troben és vital 

per generar a l’espectador la sensació de l’espai i per tant, per a la representació de la 

realitat. 

 

Fig 3.3.4 Pla mig dins l'autocaravana. Font: Fotograma extret del documental Tralas Luces (Sánchez S.,2008)  

 

Fig 3.3.5 Pla mig de l'Ignacio dins l'embarcació. Font: Elaboració propia 

Com afirma la pròpia directora “a causa de conviure amb la família es va crear un 

llenguatge no verbal que, gràcies a ell, sabia quan havia d’allunar-me” (Sánchez, 2011). 

Sánchez es converteix, doncs, en una més de la família, fins al punt que la càmera deixa de 

ser un obstacle per ser un objecte que passa desapercebut pels actors socials. Que els propis 

integrants de la família filmada gairebé no siguin conscients de la presència de la directora 

i la càmera és un dels motius pels quals  aquest metratge i la figura de la directora és un 

referent a tenir en compte per a la realització de Descarrilado. 
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Ara bé, com es construeix un diàleg amb el subjecte? Rouch proposa una tècnica per a la 

relació amb el personatge: la projecció del material filmat de les persones amb les quals es 

ha treballat amb la intenció de buscar noves reaccions, crítiques i comentaris que el 

permetin reelaborar el material audiovisual.  

“El cinema era un instrument d’investigació insubstituïble, no només per la 

capacitat de reproduir indefinidament allò que ha estat observat, sinó per la 

possibilitat de projectar un document extret de les persones observades i estudiar 

amb elles a partir de les imatges del seu comportament” (Rouch citat per 

Romaguera, 1998. p. 161). 

D’aquesta manera, s’ha de tenir en compte el que i el com es vol mostrar, l’estudi i la 

documentació prèvia a la producció és completament necessària per a poder plasmar un 

retrat d’allò més fidel a la realitat.  

Mónica del Raval (2009) és un documental de Francesc Betriu que recorda a les paraules 

de Rouch. Betriu aposta per un retrat sobre la vida de Mónica, una pintoresca prostituta, i 

del seu entorn, el barri barcelonès del Raval. En paraules del propi director a una entrevista 

en el programa Sala 33 de la televisió de Catalunya, “és un document viu d’ella i dels 

voltants, gràcies a tota la gent que l’envolta s’ha aconseguit fer un retrat íntim de la vida de 

la Mónica del Raval”(Betriu, 2010). Realçar la particularitat del personatge, ressaltar 

l’extravagància i donar èmfasi allò que el fa diferent a la resta, són aspectes fonamentals 

que destaquen en el treball de Betriu. Tant és així, que els primers plans, els plans mitjos i 

fins i tot els plans sencers de la protagonista predominen durant el metratge, d’aquesta 

manera l’autor aconsegueix un retrat no més emocional i psicològic del personatge sinó 

que també un retrat físic. Per tant, el tractament de la imatge de Betriu és un referent a tenir 

en compte alhora d’encarar el documental Descarrilado, ja que ambdós actors socials 

mostren una particularitat en la seva persona. 
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Fig 3.3.6 Pla Sencer de Mònica del Raval. Font: Fotograma extret del documental Mónica del Raval (Betriu, F., 2009)  

 

 

Fig 3.3.7 Pla americà de l'Ignacio actuant al tren. Font: Elaboració propia 

A diferència de Tralas Luces, el director aposta per mostrar a l’espectador que hi ha una 

manipulació, és a dir, Betriu exposa que la gent no es comporta de la mateixa manera quan 

té una càmera davant, que quan no la té, per aquest motiu, durant algunes seqüències el 

documental apareix l’equip tècnic i humà. D’aquesta manera el director aposta per a que 

sigui la pròpia protagonista qui narri els fet que veu en pantalla i en aquest sentit li dona 

una reflexió més personal i íntima de la protagonista.  

Si bé és cert, que a Tralas Luces tot i que la directora no es mostri físicament en pantalla, 

hi ha seqüències que evidencien que està present amb l’actuació dels protagonistes del 

film, per exemple quan la Lourdes li explica el que sent. Tant un film com l’altre 

aconsegueixen que un retrat treballat dels actors socials en qüestió. La tasca dels directors i 

de l’equip de producció és present durant un període llarg de temps, amb la qual cosa 

aconsegueixen una major confiança i aproximació amb els protagonistes del documental i 

d’aquesta manera, obtenen un retrat més fidel a la realitat. El fet que el director aparegui 
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físicament o no en pantalla té a veure, no tant amb la modalitat del documental, sinó amb 

el mode de relacionar-se amb els personatges i en com s’acaba construint la relació.  

En definitiva, en un retrat documental s’ha de tenir present la figura de l’actor social i 

l’entorn que l’envolta. A més a més, la figura del director és una peça clau alhora de la 

realització del film. Finalment, la subjectivitat s’ha de tenir present alhora de representar la 

realitat del personatge. 

3.3.1!  L’autoretrat en el cinema documental 

L’exploració d’una identitat per mitjà del documental es produeix com a exploració d’un 

tercer, tot i això des de els anys setanta i vuitanta és l’autoexploració és la més recorrent en 

els directors del cinema documental. L’autoretrat documental és una corrent 

contemporània que ha permès el desenvolupament de tota una sèrie de tècniques fílmiques 

i metodològiques per l’exploració del jo. Aquestes tècniques són útils per a la directora de 

Descarrilado per tal d’emprendre el retrat d’Ignacio Loreto des d’un punt de vista més 

poètic i simbòlic.  

Tenint en compte el concepte de retrat en el documental és necessari fer referència a 

l’autoretrat que neix partint de la premissa anterior. Un autoretrat és la imatge d’un mateix. 

La mirada autobiogràfica ha trobat en les últimes dècades noves formes d’encarnar-se en 

l’àmbit cinematogràfic, però en especial en el documental. Així doncs, l’autoretrat es tracta 

d’una narració en el que jo-narrador (personatge narrador) i el jo-narrat (personatge actor) 

encapçalen la mateixa funció. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la veritat del documental és una construcció que pot 

obeir a interessos, efectes o necessitats de cada autor (Bustamante, 2005 p125). La 

subjectivitat és latent quan es parla de documental. En el moment en que un cineasta 

registra amb una càmera a una persona, a un objecte o un esdeveniment, ja li estan atribuint 

un valor, al que mostra i no mostra en el pla.  

Durant els últims anys l’autoretrat en el cinema ha estat molt cultivat, els cineastes narren 

algun aspecte de la seva existència i aprofiten les seves respectives vivències per a reflectir 

sentiments o conflictes socials. El jo és el tret més característic del documental des de 
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finals dels anys vuitanta fins l’actualitat, tot i això presenten matisos molt diversos 

(Garrido, 1993 p.302).  

La dimensió espacial del cinema, s’aconsegueix gràcies a les imatges i els sons que es 

registren de la realitat material, en la qual es troben les dinàmiques humanes. Per aquest 

motiu les mirades autobiogràfiques s’estructuren al voltant d’un espai concret, ja sigui 

l’espai familiar que remet a l’origen o espais aliens en els que la identitat personal 

necessita donar-se compte d’ella mateixa. 

Quan es parla d’espais aliens per torbar-se un mateix trobem el documental Les glaneus et 

la glaneuse (2000) d’Agnès Varda. La directora mitjançant una càmera digital recorre 

França en busca de personatges que fan de la recol·lecta una manera de sobreviure. Varda 

s’exposa en primera persona a una realitat social de la que intenta trobar vincles que 

uneixin les seves reflexions personals amb la realitat en que es troba. S’involucra de tal 

manera que acaba incorporant reflexions d’ella mateixa, de manera que aconsegueix 

autoretratar-se no només amb l’experiència personal sobre la seva vida sinó també 

construeix un llenguatge metacinematogràfic, ja que aborda elements tècnics de la 

producció de la pel·lícula filmada.  

D’altra banda, d’aquesta mateixa autora trobem un film interessant pel que fa al l’autoretrat 

en el documental Les plages d’Agnès (2008). Varda retorna a les platges que van marcar la 

seva vida. Allà la directora narra les seves vivències, el seu debut com a fotògrafa i més 

tard com a cineasta innovadora en els anys cinquanta, històries personals i íntimes com la 

relació amb Jaques Demy, els viatges o la ideologia feminista que tant van aportar al llarg 

de la seva carrera professional. Sense oblidar el llenguatge cinematogràfic acompanya les 

paraules amb plans molt ben treballats, que destaquen pel gran pes simbòlic que disposen. 

L’escena que es mostra a continuació, Varda camina per la platja mentre l’acompanya la 

seva pròpia veu en off. El pes simbòlic que aconsegueix transmetre a l’espectador, ha estat 

clar alhora de poder realitzar el documental Descarrilado. La imatge següent del 

protagonista mirant el tren pretén estar acompanyada de la veu en off que reforci el 

sentiment i el simbolisme de la imatge.  
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Fig 3.3.8 Pla Sencer de Varda a la platja. Font: Fotograma extret del documental Les plages d’Agnès (Varda, A., 2008)  

 

Fig 3.3.9 Pla mig llarg de l'Ignacio observant el tren. Font: Elaboració pròpia 

Una altra manera de fer un autoretrat ho veiem a News from home (1977) de Chantal 

Akerman. Tot i no mostrar-se ella físicament en les imatges, explora la relació entre mare i 

filla a través de la lectura de cartes que s’enviaven mútuament quan Akerman es trobava a 

Nova York. Mentre la pròpia autora recita els missatges, la cineasta aposta per unes 

imatges de la ciutat de Nova York desconegudes, no es centra en els punts emblemàtics de 

la ciutat, al contrari aposta per racons solitaris que s’allunyen de l’estètica Hollywoodiense 

d’aquell temps. Les imatges que utilitza Akerman aconsegueixen que l’espectador 

empatitzi amb la enyorança de la protagonista i directora. D’aquesta manera, la directora 

trenca amb l’aspecte físic com a retrat i se centra amb allò sentimental i emocional, el jo 

interior. A més a més, el conjunt de les imatges construeixen un retrat magnífic dels llocs 

de la ciutat menys explotats turísticament parlant. 

Tanmateix, el cineasta Joaquim Jordà ofereix un apropament singular al cinema 

autobiogràfic, a través de dues pel·lícules significatives en el documental espanyol recent: 
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Monos como Becky (1999) i Más allà del espejo (2006). El cinema de Jordà destaca per la 

capacitat d’enfrontar-se a la realitat i desemmascarar els fonaments de la societat. El treball 

d’aquest cineasta destaca per crear un discurs reflexiu al voltant d’una realitat mitjançant 

l’ús de les imatges i el so.  

En primer lloc, Monos como Becky és el primer documental espanyol amb una perspectiva 

autobiogràfica. El director buscava oferir un retrat de la psiquiatria convencional amb la 

figura del psiquiatra portuguès Egas Moniz, el fet que Jordà i el seu equip de filmació 

participin com un personatge més dins el documental i que, a més a més, el director formi 

part dels testimonis que pateixen la malaltia en qüestió, realça la perspectiva autobiogràfica 

d’aquesta obra.  

D’altra banda, Más allà del espejo, el director busca a partir d’aquest film documental la 

vida de les persones que com ell, pateixen Agnòsia i Alèxia. Jordà se situa al mateix nivell 

que la resta de protagonistes, és a dir, comparteix el paper de cineasta i personatge per a 

mostrar el seu patiment davant aquestes malalties. Per tal de mostrar els efectes que 

provoca la malaltia Jordà es reforça a partir d’imatges de plans detall. Pel documental 

Descarrilado els diners i la música són elements que necessiten plans d’aquest tipus per tal 

de ressaltar la importància i remarcar la temàtica del documental. D’aquesta manera, Jordà 

proporciona una lliçó davant la dificultat de separar conceptualment la realitat i el film 

(Cerdán i Torreiro, 2007  p.438).  

 

Fig 3.3.10 Pla detall de les mans sobre la llibreta. Font: Fotograma extret del documental Más allá del espejo (Jordà, J., 

2006)  
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Fig 3.3.11 Pla detall dels diners aconseguits per l’Ignacio en el tren. Font: Elaboració propia 

3.4! Creació d’un personatge en el documental 

La construcció d’un personatge en el film documental és un dels mecanismes més emprats. 

És un procés textual basat en la selecció, i sotmès al criteri de l’equip de realització. 

Aquest procés pot tenir dos camins: en primer lloc, escollir a les persones representatives o 

que es considerin com a “part de la mitja” per construir als personatges i així buscar un 

discurs més universal a través de la història particular.  

En segon lloc, centra-se en l’exploració de la personalitat única, algí que surti de la 

normalitat i construir el personatge explorant la seva excepcionalitat. (Vallejo, 2008, p. 74) 

Tanmateix, una de les qüestions que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer un documental 

retrat és el problema de l'estereotip. Aquest concepte relacionat amb la sociologia pot 

afectar a la manera en què l'espectador percep el personatge. Per tant, la lectura de 

l'espectador aplicarà̀ el significat social de les determinades informacions sobre el 

personatge. 

D’altra banda, com ja s’ha comentat anteriorment, quan el director d’un documental escull 

retratar la realitat d’un ésser viu, ha de saber que aquesta realitat experimentarà una 

transformació, ja no només del propi protagonista sinó de la realitat que l’envolta. El punt 

de vista del director a l’escollir un fragment d’una realitat complexa es converteix en un 

intèrpret per a l’espectador. Tanmateix, una altra mirada fonamental és la fotografia, ja que 

el llenguatge audiovisual que empri estarà carregat de simbolisme i, també, de referències 

culturals que afegeixen missatges a la història que s’està explicant i traslladen a 

l’espectador a interpretar-ho segons les seves pròpies vivències.  
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Un exemple és l’empatia o el rebuig que un personatge pot generar a l’espectador a partir 

de la distància en que és filmat: no és el mateix presentar un pla obert en el que el 

personatge és veu de fons, que un primer pla de l’entrevistat quan està a punt de plorar 

mentre explica la seva història (Estrada. 2014, p. 26).  

La identificació amb l’actor social és clau per generar interès a l’espectador: la 

circumstància, el seu aspecte físic o intel·lectual, les seves costums, la seva nacionalitat, 

entre d’altres. Tal com ho descriu Joseph Campbell, l’element primordial és exaltar la seva 

figura a la d’un heroi, un personatge que s’enfronta a una sèrie d’obstacles per assolir la 

seva meta, patint una transformació durant el procés (Estrada, 2014, p 27). N’és un 

exemple clar, el film The good son (2014) de Shirley Berkovitz, una jove cineasta 

israeliana. El documental narra la història d’Or, una dona transsexual israeliana de 22 anys, 

en el procés per a canviar el seu cos mitjançant la cirurgia. La directora opta per construir 

el documental a partir de tres blocs diferenciadors. En primer lloc, trobem les cintes de 

vídeo que va gravar el propi personatge abans del canvi, unes cintes casolanes que acosten 

a l’espectador a la figura que protagonitzarà el documental. Destaquen les imatges on Or 

parla davant el mirall, simbòlicament es veu com el personatge s’està enfrontant a ell 

mateix, d’aquesta manera l’espectador veu la crisi emocional que pateix i les possibles 

solucions interiors per poder-la afrontar.  

 

Fig 3.4.1 Or davant el mirall. Font: Fotograma extret del documental The good son (Berckovitz, S., 2014)  

La directora és capaç de mostrar mitjançant diferents recursos fílmics l’agonitzant pas del 

temps durant l’estada a la clínica i l’espera postoperatòria. Tot i que la directora es troba en 

un mar d’històries similars a la d’Or, decideix centrar-se en retratar la vida i l’experiència 
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del protagonista. Berkovitz aconsegueix aportar un retrat benèvol i empoderador sobre la 

força i determinació d’Or, la directora no crea un personatge pla o rodó, al contrari li dota 

el protagonisme del film per a representar el conjunt d’una realitat social, sense deixar de 

banda la particularitat de la història en concret.  

És interessant analitzar la obra de Berkovitz per la peculiaritat del seu personatge i la força 

emocional que transmet a l’espectador, per a la directora de Descarrilado és un exemple a 

seguir alhora del tractament amb el personatge i pels recursos fílmics que usa. A 

diferència, però, del documental que es realitzarà en aquest present treball, el personatge 

no pateix cap tipus de transformació física ni emocional, tot i això, la manera en que ha 

construït el documental realçant i emfatitzant la figura de l’actor social que retrata és un  

element a tenir en compte.  

El documental pot i ha de ser capaç de construir un actor social al marge de tota 

classificació i trencant la barrera de l'estereotip. Com s’ha vist anteriorment, quan 

parlàvem de retrat i documental, la jove cineasta Sandra Sánchez amb el seu film Tralas 

Luces, aconsegueix deixar al marge tots els prejudicis i estereotips que imposa la societat 

d’una família desestructurada com la que retrata. Aquest fet ajuda a la directora a implicar-

se i a aconseguir l’empatia necessària per establir una comunicació i una confiança vital 

per a la realització del documental.  

Arribar a formar part de la vida dels actors socials i ser discret alhora de produir el film 

davant d’aquests són peces fonamentals alhora de construir un personatge interessant per a 

l’espectador. De la mateixa manera, aconsegueix Flaherty el retrat de Nanook, d’una 

banda, eliminant qualsevol prejudici interior dels inuits i d’altra banda mantenint una 

relació estreta amb el protagonsita del seu documental. 

Tot i això, no s’ha d’oblidar a qui va dirigit el film, ja que tant en el llenguatge oral com en 

el llenguatge audiovisual és una construcció basada en la delimitació i, per tant, en la 

classificació. D'aquesta manera, la tipificació́ sempre estarà̀ inscrita en el mateix discurs, ja 

que per l'espectador, la intel·ligibilitat del fil passa necessàriament per l'establiment de 

prototips que li permetin comprendre la realitat. (Vallejo 2008, p.85) 
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4  Metodologia i desenvolupament 

El desenvolupament d’una pel·lícula documental és un procés llarg, on es posa a prova la 

veritable energia i dedicació, que com a directora i productora, s’està disposat a donar al 

projecte. És un procés de prova i error en el qual s’ha de tenir paciència alhora d’elaborar-

lo. Sovint la idea apareix a partir d’una notícia al diari, una imatge o una conversa. En el 

cas del projecte de documental Descarrilado la idea va sorgir a partir d’un viatge en tren a 

Barcelona, quan l’Ignacio Loreto va pujar al tren i va començar a recitar i a cantar davant 

de tots els passatgers. La intriga per conèixer la seva història va ser el punt d’inflexió que 

va portar aquest projecte a fer un retrat documental sobre ell. Com bé, s’ha analitzat 

anteriorment el retrat en el documental és una forma d’expressió artística per exposar la 

vida d’un actor social i del conjunt d’una societat.  

4.1!  Preproducció 

L’etapa de preproducció de qualsevol pel·lícula és aquell en què es prenen totes les 

decisions i s’efectuen els preparatius pel rodatge. Pel que fa al documental en el rol de 

director inclou: l’elecció del tema, els treballs d’investigació, la formació de l’equip 

personal i tècnic. Juntament amb el guionista és l’encarregat de proposar una narrativa i 

una estètica preestablerta al film. La direcció del documental, és un procés d’investigació 

espontània, una actuació basada en les conclusions que s’han extret durant els treballs 

d’investigació. 

D’altra banda el productor, tot i participar en tots els aspectes comentats anteriorment, és 

l’encarregat de la recerca i el primer contacte amb els protagonistes del documental, a més 

a més, és el responsable de tota la part més administrativa i financera, per tant, s’encarrega 

de la confecció del pla de treball, estimant el temps i ordre de registre; obté tots els 

aspectes legals com els drets d’imatge dels protagonistes o els permisos necessaris per les 

gravacions en les localitzacions pertinents i gestiona el pressupost definint tots els costos 

de producció. 

Si s’aconsegueix un treball meticulós i dedicat en aquesta etapa tant en els diferents factors 

implicats, com la previsió dels problemes i inconvenients que puguin sorgir, la possibilitat 

que el rodatge sigui un èxit serà major. (Breschand, 2004, p. 91) 



36 Descarrilado: Producció i direcció d’un retrat documental-Memòria 

4.1.1! Descarrilado 

Autores 

 

Taula 4.1.1 Autores del documental Descarrilado. Font: Elaboració pròpia 

Temàtica 

Descarrilado és el retrat d’un aturat de llarga duració i la seva supervivència. 

Títol 

Descarilado és una metàfora entre un tren descarrilat i la figura del protagonista. Amb una 

sola paraula pretén mostrar la situació d’exclusió social i econòmica que pateix. 

Sinopsi 

Descarrilado és el nom que rep el documental de 15 minuts. Ignacio Loreto, més conegut 

com a Trenatroman, és un home de 51 anys que es va quedar a l'atur ara fa 10 anys. A 

partir d'aquell moment el seu estat anímic i moral el va fer caure en les drogues. 

Actualment, però, ha trobat una altra via per seguir lluitant davant aquestes adversitats de 

la societat. Ignacio Loreto és l'inventor del Trenatro, una modalitat de teatre al tren que té 

com a objectiu divertir i alhora provocar una reflexió a tots aquells que l'escolten. 
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Sinopsi de venda 

Ignacio Loreto (51) més conegut com a Trenatroman porta 10 anys a l’atur. Sense la 

possibilitat de retornar al món laboral, va caure en les drogues. Tot i les dificultats, va crear 

un nou ofici el Trenatro d’aquesta manera ha aconseguit posar ordre a la seva vida 

personal i laboral. 

Personatge 

 

Taula 4.1.2 Descripció del protagonista del documental Descarrilado, Ignacio Loreto. Font: Elaboració propia 
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Localitzacions 

 

Taula 4.1.3 Localitzacions. Font: Elaboració pròpia 
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4.1.2! Plantejament 

Tot documental ha de tenir present l’espai i el temps alhora de filmar. Quan parlem de 

documental social, la importància d’aquesta premissa es multiplica per deu, ja que en el cas 

del documental Descarrilado el context social, econòmic i cultural és fonamental. És més, 

la simbiosi entre el tema desenvolupat i el seu context ha d’estar present en tota la obra. 

L’objectiu d’aquest metratge és la recerca d’un llenguatge propi al tema tractat, sense 

perdre de vista l’experimentació.  

El fil conductor del documental serà el protagonista o actor social, Ignacio Loreto, és a dir, 

el seu retrat es convertirà en la columna vertebral de tot el documental. Per aquest motiu, el 

punt de vista del film serà el del personatge, a partir d’aquesta premissa, la càmera buscarà 

comprendre i analitzar la figura de l’actor social tractant de capturar l’essència i el que 

significa. Donada l’amplitud i la complexitat del fenomen de la pobresa i l’exclusió social 

el documental es centra en la figura d’un sol personatge per expressar un fet d’àmbit 

universal.  

Temes del documental 

L’atur, l’exclusió social i la pobresa són els temes principals que Descarrilado vol treure a 

la llum. A partir de la figura d’Ignacio Loreto i el retrat de la seva vida, el documental 

pretén recollir les experiències i sensacions d’un home debatut pel sistema econòmic.  

Partint d’aquesta base, el documental intenta reflectir les ganes de viure i la positivitat de 

l’Ignacio envers aquesta situació. Conèixer el seu entorn, les seves circumstàncies i la seva 

personalitat són els pilars que es volen a donar a l’espectador de les conseqüències 

positives i negatives de l’atur.  

4.1.3! Tractament 

En aquest apartat es parla sobre el com s’aconseguirà plasmar la història comentada 

anteriorment a la sinopsi. És una descripció del punt de vista, l’estil, la forma i l’estructura 

que tindrà el documental.  
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Punt de vista 

El punt de vista del documental serà el del propi actor social, Ignacio Loreto. Per aquest 

motiu, es pot parlar d’un documental de modalitat hibrida entre la modalitat observacional 

i la modalitat reflexiva. Descarrilado vol centrar-se en allò local per expressar un fet 

universal. Donada l’amplitud, la complexitat i la importància del fenomen de l’exclusió 

social i la pobresa, el documental se centrarà en el seguiment de la vida d’un únic 

personatge en aquesta situació. La particular vida de l’Ignacio farà que el documental 

generi un alt grau d’interès per part de l’espectador, tot i això, és essencial captar el punt de 

vista intern del personatge per a complir amb el propòsit.  

Plans i moviments de càmera 

Descarrilado aposta per diferents tipologies de plans alhora de mostrar la realitat. Com 

s’ha comentat anteriorment la visió del director sempre està present durant la producció de 

la peça, per aquest motiu el director estarà present en la decisió dels plans i els 

enquadraments escollits. En primer lloc, els primers plans predominaran entre totes les 

altres escales, és a dir, la seva presencia serà significativa per a poder aconseguir un major 

retrat visual del personatge i, amb això, donar èmfasi a les expressions més reflexives 

d’aquest.  

D’altra banda, s’utilitzaran plans més oberts, com els grans angulars, per mostrar l’entorn i 

la sensació de solitud del personatge. Tanmateix, serà imprescindible captar les accions 

que realitzi, d’aquesta manera, mitjançant plans americans o sencers juntament amb plans 

detall es pretén que puguin reforçar els moviments i els gestos de l’acció. Finalment, 

destacar l’ús d’òptiques planes i suaus per tal de no deformar la realitat i atorgar al 

documental un aspecte sincer i directe.  

Segons Fritz Lang, tot moviment de càmera ha d’estar justificat per el moviment intern 

dels personatges. Per aquest motiu, en el cas de Descarrilado s’optarà per realitzar els 

moviments de càmera per intentar percebre tot el que envolta al personatge, és a dir, partint 

d’ell mateix cap a un altre lloc o captar expressions i mirades en una conversació. L’ús del 

tràveling és un altre element clau alhora de realitzar moviments que acompanyin al 

personatge, és a dir, el seguiment per contextualitzar a on es dirigeix. L’ús de les 
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panoràmiques es podrien plantejar per als paisatges i per establir una diferència entre els 

nuclis més urbans i els més naturals, com ara la platja o el port esportiu del Masnou.  

El ritme del film estarà marcat per les accions del propi personatge, al ser una persona 

activa socialment, però reflexiva en els moments en que es troba sol el documental haurà 

de ser capaç de retratar de manera més fidel a la realitat el ritme del propi actor social. Per 

aquest motiu, la relació del muntatge amb la vida d’Ignacio haurà de reflectir el ritme de 

les escenes filmades, les etapes més intenses hauran de ser tractades de manera diferent a 

les etapes de transició on l’actor social interioritza amb ell mateix. Tant el moviment de 

càmera, comentat anteriorment, com el muntatge seran els encarregats de reflectir el ritme 

final del documental. 

Llum i color 

El documental a diferència del cinema de ficció́ la gravació́ s'ha d'adaptar a la realitat del 

moment, és possible que tot el que es tenia pensat i preparat es desmunti, ja sigui per 

problemes personals del protagonista o pel mateix temps meteorològic. En primer lloc, es 

pretén utilitzar la llum natural de cada localització per tal de dotar al documental un 

caràcter més fidel a la realitat treballada. Tanmateix, es buscarà un tipus de suau, sense 

contrastos. 

Pel que fa el color, s’utilitzarà una temperatura més càlida per tractar amb les 

localitzacions on el protagonista té una relació més personal com és el cas del tren o la 

terrassa del bar. En canvi, en les situacions on el personatge es troba més sol i més reflexiu 

s’optarà per una temperatura de color més freda, per exemple l’embarcació on viu.  

Muntatge 

Descarrilado  aposta per una barreja entre el muntatge clàssic i el muntatge alternat. En 

primer lloc, el muntatge clàssic, aconsegueix mitjançant la combinació de diferents tipus 

de plans d’aquesta manera es pretén aconseguir una aproximació amb el personatge i 

emocionar a l’espectador.  

D’altra banda, el muntatge alternat mostra accions simultànies interrelacionades entre si, 

per aquest motiu les pròpies accions de cada pla, juntament amb la veu en off del 

protagonista seran les encarregades de construir el discurs narratiu.  
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Finalment, cal mencionar que no es vol evitar que a partir dels talls i el muntatge 

l’espectador cregui que el documental estava preparat, és a dir, els talls que s’aplicaran 

estaran presents quan no impliqui un possible intent de falsejar la realitat que volem 

transmetre.  

So 

Per establir el so desitjat pel documental, es buscarà crear un ambient sonor global i 

unificador coherent amb el tema, un so que serveixi de contrapunt a la imatge, evitant la 

redundància. El que es pretén és buscar un so el més realista i natural possible, per aquest 

motiu el so global del documental es vol captar en directe evitant el doblatge a l'estudi.  

Per a la gravació del so en directe es disposarà d’un micròfon direccional alternatiu al de la 

càmera, tot i això, el micròfon sense fil serà el més utilitzat, ja que no es vol influenciar en 

les accions de l’actor social amb un gran equip tècnic com la perxa. La prioritat alhora 

d’aconseguir el so més fidel a la realitat és que el protagonista i el seu entorn actuïn de 

manera natural sense la pressió d’un micròfon. 

Tot i que el documental vol prioritzar el so diegètic mitjançant les converses entre el 

protagonista i el seu entorn, cal mencionar la possibilitat d’afegir una veu en off, extreta de 

les pròpies reflexions del personatge en els moments més íntims. D’aquesta manera, el 

documental tot i que estarà construït a partir de les seqüències i les accions del protagonista 

optarà per a l’ús d’una veu en off extradiegètica com a conductora del film.  

Pel que fa a la banda sonora, ja està bastant definida. El protagonista del documental 

Ignacio Loreto es defineix com a cantautor. Per aquest motiu, per remarcar la figura de 

l'actor social i plasmar la filosofia del documental s'optarà per utilitzar les cançons 

produïdes pel mateix protagonista gravades en directe.  

4.1.4! Pla de producció  

El present treball té una durada de realització de nou mesos. S’ha dissenyat un cronograma 

de producció [Mirar  a Estudi Viabilitat p. 1] que té una durada de nou mesos distribuïts en 

les tres etapes d’un projecte audiovisual: preproducció, producció i postproducció. L’etapa 

de preproducció és la més llarga, a causa de la investigació i la recerca d’informació per tal 

d’assolir els objectius del projecte. Pel que fa la part de producció, tot i que des d’un inici 
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es volia dedicar més temps, s’ha establert un període d’una setmana, és a dir, cinc dies de 

gravació a temps complert, tot i això cal esmentar que al tractar-se d’un documental, 

s’haurà de tenir present i aconseguir adaptar-se a qualsevol canvi o imprevist en el pla de 

rodatge. Per últim, la postproducció s’opta per dos mesos de treball on s’acabarà de perfilar 

i modificar el document teòric i es finalitzarà amb el muntatge i l’edició del documental. 

D’altra banda s’ha procedit a fer un pressupost complet per a la realització tant del present 

projecte com del documental Descarrilado [Mirar  a Estudi Viabilitat, p. 5-9]. 

Finalment, com a productora, l’autora ha hagut de establir diferents paràmetres legals com 

els drets d’imatge del protagonista [Vegeu a Annex I. p1] i els permisos per a la gravació. 

Pel que fa aquest darrer aspecte els permisos en les localitzacions com el Bar Ocata, Los 

Juanele i l’embarcació de l’Ignacio han estat verbals, d’altra banda, pel que fa a la gravació 

i en el tren l’autora va haver de demanar el permís per a poder gravar sense cap 

inconvenient, per aquesta raó, es va posar en contacte amb l’empresa Adif que juntament 

amb Renfe s’encarreguen de controlar i gestionar els rodatges en les estacions i vagons del 

tren [Vegeue a Annex II. p. 3].  

4.2! Producció 

El rodatge es s’ha realitzat en concordança amb l’equip d’investigació. La metodologia a 

seguir dependrà del pla de rodatge [Vegeu a Estudi de Viabilitat. p. 2]. El temps destinat a 

la gravació és molt curt comparat amb el temps d’investigació i al del muntatge. Tot i això, 

cada documental és un món, depenen del tema i de la proximitat al lloc de rodatge. Un cop 

surts a gravar amb la càmera s’ha d’aprofitar al màxim el temps, no pots perdre ni un 

minut. I no s’ha d’oblidar que la càmera recull quelcom que succeeix en un temps i un 

espai determinat. 

Tot i que es va plantejar com a un documental de modalitat observacional i reflexiu, les 

autores del film van actuar de catalitzadores en algunes accions, a causa de la complexitat 

del tema i sobretot del personatge. Tot i això, cal destacar la importància de l’espontaneïtat 

del moment i la realitat que es produeix davant de càmera. 

Com a directora en aquesta etapa s’ha de tenir present el tipus de pla i la composició per tal 

d’aconseguir el significat desitjat. D’aquesta manera, l’autora opta per realçar la figura de 

l’actor social, és a dir, quan el personatge pateix un conflicte intern o s’emociona els plans 
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són més tancats, per tal que l’espectador empatitzi amb ell. D’altra banda, quan les accions 

són més despreocupades o no intervinguin tants sentiments els plans són més oberts i 

s’ajuden amb els moviments de càmera per donar més dinamisme. D’aquesta manera, el 

documental obté un ritme més dinàmic i àgil i així, es construeixi un discurs clar i 

entenedor per a l’espectador.   

En l’etapa de producció del documental, la productora té un paper fonamental. D’una 

banda, és l’encarregada de dirigir tot l’equip personal i tècnic, d’aquesta manera ha de ser 

capaç de compaginar l’estructura prèviament acordada amb l’espontaneïtat del moment. En 

el cas de la producció del documental la directora serà l’encarregat de controlar els 

aspectes tècnics com la càmera i els seus paràmetres, la llum, els colors i la tipologia de 

plans. D’altra banda, va ser primordial no tenir un gran equip humà i tècnic per tal que 

l’actor social no es veiés influït en les seves accions i actués el més fidel a la seva realitat. 

Per aquest motiu, el rodatge estava format per un equip humà de tres persones: un operador 

de càmera, la guionista i muntadora del film i finalment la directora i productora que també 

van exercir el rol de tècniques de so. 

Tanmateix, el material tècnic amb el que es va treballar en el rodatge va ser escollit per dos 

factors, en primer lloc, per no limitar ni intimidar al protagonista del film i en segon lloc, 

pel mitjà en que es vol publicar. D’aquesta manera, el format final no equival a les grans 

pantalles de cinema sinó per a televisió o internet. Com no es reproduirà en gran pantalla, 

no és imprescindible filmar amb una càmera de 4k i RAW. 

La càmera Canon 80D ha permès assegurar una mínima qualitat de gravació, filmat amb 

Full-HD amb una resolució de 1080p. Els diferents tipus d’objectiu han sigut usats de 

diferent manera depenen de la seqüència en qüestió. Les localitzacions limitades d’espai 

s’ha optat pels objectius fixes de 35mm i 50mm. En canvi, alhora de fer seguiment o plans 

a l’exterior l’equip ha utilitzat un objectiu zoom de 18-125mm. Les òptiques utilitzades 

van ser planes i suaus, és a dir, òptiques que no deformessin la realitat, per tal de donar-li 

al documental un aspecte sincer i directe.  

Per a la captació del material fílmic la productora i directora de la peça va establir 

juntament amb el protagonista del documental, Ignacio Loreto, els dies més òptims per a la 

gravació. Després de diverses reunions informals es va acordar un pla de rodatge de quatre 

dies, les màximes hores possibles. Per tant, tot i tenir una idea de les localitzacions on es 
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gravaria cada dia, s’havia de tenir en compte que el temps estaria d’acord amb les accions 

de l’actor social i l’entorn. Per tal d'economitzar el temps i les hores el pla de rodatge previ 

al final es va establir a partir de les localitzacions com es mostra la taula següent: 

 

Taula 4.2.1 Primer pla de rodatge. Font: Elaboració pròpia 

Com mostra la taula es volia gravar en cinc dies seguit, del dos al sis d’abril. El primer dia, 

es volia utilitzar com a primer contacte, per aquest motiu, es va optar per una localització 

familiar per a ell, on no era tant important el tema que es tractaria sinó com l’actor social 

es desenvoluparia davant l’equip tècnic i humà. Pel que fa al tren era una de les 

localitzacions més importants del documental i del protagonista, per aquesta raó, es va 

establir juntament amb l’Ignacio un interval de temps tenint en compte la durada de cada 

viatge. La llum en aquest cas tenia un paper fonamental, per aquest motiu la gravació 

estava programada pel matí.  

Un altre element a destacar era la importància de la localització de la seva llar, una petita 

embarcació al Port del Masnou. Per a la directora d’aquest documental, era imprescindible 

aconseguir captar la posta de sol, ja que d’aquesta manera la seqüència obtindria un valor 

afegit, en quan a posada en escena. Finalment, l’ultima localització era el Bar Los Juanele, 

la directora i productora després de parlar amb el propietari del local va decidir que la 

gravació seria nocturna, d’una banda per aconseguir l’ambient en que el protagonista va 

viure durant la seva infància, i d’altra banda, per aconseguir dinamisme lumínic entre les 

seqüències.  
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Com és evident en el cinema documental aquest pla de rodatge es va veure modificat per 

l’espontaneïtat de la realitat [Vegeu a Estudi de viabilitat. p 2]. 

El primer dia de rodatge va ser el més intens ja que es volia mostrar el dia a dia de 

l’Ignacio del matí fins la nit. A més a més, tot el rodatge estava localitzat en el poble del 

Masnou i el tren. En primer lloc, els primers plans es van gravar al Bar Ocata, un dels 

locals que sol freqüentar el protagonista, al ser un establiment limitat d’espai va ser 

complicat alhora de aconseguir els plans i contraplans previstos anteriorment. L’operador 

de càmera es va centrar en la figura de l’Ignacio per tal d’aconseguir un retrat més pròxim 

per a l’espectador. Tanmateix, a l’exterior del bar es troba un grafit del poble del Masnou, 

gràcies a aquest fet es va aconseguir plans molt simbòlics i poètics que li donen al 

documental un to més reflexiu.  

 

Fig 4.2.1 Pla mig de l’Ignacio en el Bar Ocata. Font: Elaboració pròpia 

Tot i això, a causa del vent es van tenir diferents dificultats alhora de gravar l’àudio, 

tanmateix, el contrast entre la llum directa del sol i l’ombra, va provocar problemes alhora 

de definir un paràmetre adequat per tal que la imatge quedés el més neta possible.  

La següent localització va ser el tren, abans però, es va fer un seguiment del personatge des 

del bar fins l’estació, un recorregut ple de moments imprevistos on el protagonista s’anava 

aturant a saludar, a gairebé tothom que passava pel seu costat.  

Un cop el tren la gravació es va tornar un pèl més feixuga. En primer lloc, tot i tenir 

present el moviment i la vibració del tren estabilitzar la càmera va ser d’allò més 
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complicat. A més a més, era el primer cop que l’equip es trobava davant l’actuació 

completa de l’Ignacio, una actuació que varia segons la motivació i estat anímic del 

personatge. La gravació va ser complicada per les accions dutes a terme en l’actuació i 

sobretot per l’espai reduït del vagó. Tot i aquestes dificultats, es van obtenir plans 

destacables per a la realització del film. D’una banda, quan l’Ignacio realitzava les 

reflexions internes sobre la vida davant els passatges es va optar per plans més tancats com 

el que es mostra a continuació.  

 

Fig 4.2.2 Primeríssim primer pla de l’Ignacio al tren. Font: Elaboració pròpia 

D’altra banda, quan l’actor cantava els plans són més oberts per tal de veure la reacció dels 

passatgers del tren. A més a més, tot i la dificultat de l’espai reduït es van aconseguir 

realitzar diferents moviments de càmera per tal de contextualitzar a l’espectador del 

metratge.  

Ja per la tarda l’equip juntament amb l’Ignacio va anar a l’estudi d’un amic a gravar el seu 

àlbum. La complicitat entre el protagonista i el seu company va provocar accions molt 

transcendentals per el film. Finalment, l’equip va acompanyar a l’Ignacio a la petita 

embarcació on viu actualment. En aquest espai es volia mostrar la senzillesa del 

personatge.  
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Fig 4.2.3 Pla mig llarg de l’Ignacio a l’embarcació. Font: Elaboració pròpia 

Tanmateix, en el seguiment fins a la seva embarcació es van aconseguir uns resultats molt 

òptims en tan a qualitat d’imatge destacant tant la il·luminació obtinguda com la 

composició. 

 

Fig 4.2.4 Pla general del port del Masnou. Font: Elaboració pròpia 

Aquesta imatge tanca amb un dia molt intens, on tot l’equip va aconseguir la confiança 

necessària amb el protagonista per a poder seguir amb la gravació del documental.  

En primer lloc, com s’ha comentat anteriorment, per a la directora era imprescindible 

aconseguir gravar aquesta escena amb la posta de sol per tal de remarcar les siluetes de les 

embarcacions del port i a més a més per realçar la soledat i l’exclusió social que pateix el 

personatge. Tanmateix, la composició destaca pel joc aconseguit amb el punt de fuga del 

camí.  
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El segon dia de rodatge, es compren entre les 20:00h i la 02:00h, i és on les dues autores 

van actuar de catalitzadores provocant que l’Ignacio anés al Bar Los Juanele, el lloc on va 

créixer i on actualment treballa el seu germà petit. Com a dificultat, no es va poder gravar 

l’entrada de l’Ignacio a l’establiment, amb la qual cosa, la directora va decidir recrear la 

salutació. Per tant, tot i que la idea original era la no intervenció dels autors, a causa dels 

diferents problemes amb l’equip de so i la llum es va optar per el reenactment d’aquesta 

seqüència. Tanmateix, per a resoldre els problemes de llum, es va optar per incloure una 

llum afegida a la càmera i així aconseguir una imatge més nítida i ressaltar i emfatitzar les 

expressions del personatge.  

D’aquesta localització es van extreure molts primers plans de l’Ignacio parlant a càmera 

explicant les seves experiències i emocions viscudes en el local. Aquests plans tancats, 

mostren les reaccions del personatge i emfatitzen els sentiments i la nostàlgia que li 

provocava ser allà. Tot i això, també hi ha plans conjunts per simbolitzar la relació entre 

els altres personatges i plans generals per a contextualitzar i mostrar l’entorn a 

l’espectador. Finalment, també es van gravar plans detalls de les fotografies penjades a la 

paret, ja que servien de recurs per quan l’Ignacio parlés de la seva infància i la seva 

família.  

 

Fig 4.2.5 Primeríssim primer pla de l’Ignacio en el Bar Los Juanele. Font: Elaboració pròpia 
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Fig 4.2.6 Pla detall del retrat de la mare de l’Ignacio en el Bar Los Juanele. Font: Elaboració pròpia 

Durant la gravació del segon dia també es va optar pel seguiment del personatge, en aquest 

cas, pels carrers del barri del Raval de Barcelona. Unes imatges més poètiques, on 

l’Ignacio expressa els seus sentiments i reflexiona, dirigint-se a la càmera, sobre el seu 

passat, present i futur. En aquest cas es va obtenir plans oberts per mostrar l’ambient 

nocturn que es respirava al barri, per donar èmfasi a la nostàlgia del protagonista recorrent 

els carrers de la seva infància.  

El tercer dia de rodatge, estava centrat en obtenir imatges de recurs per a la veu en off, el 

que va començar sent un pla seqüència del seguiment del personatge pels carrers del poble, 

es va aconseguir una seqüència totalment imprevista i espontània on l’Ignacio interactua 

amb uns veïns i s’aconsegueix una càrrega emocional important per al documental. Per 

tant, en el seguiment es va optar per plans oberts per tal de contextualitzar per on el 

personatge se sol moure i d’altra banda, es troba un pla conjunt amb els altres personatge i 

s’opta per un moviment de càmera sotil per tal de donar dinamisme a la conversa entre ells.  

 

Fig 4.2.7 Pla conjunt de l’Ignacio amb tres veins del Masnou. Font: Elaboració pròpia 
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Aquest dia de rodatge també es van rodar els plans per a l’inici i final del documental. Uns 

plans oberts de l’estació i la figura del protagonista que pretenen emfatitzar la soledat 

davant la seva nova vida, el tren. Tot i això, t el pla inicial del documental es pretenia que 

l’Ignacio apareixes completament sol dins l’estació, però gravar la realitat suposa saber 

actuar amb els imprevistos, just abans que aparegués el tren, un conegut de l’Ignacio 

s’acosta per parlar amb ell. Aquest fet, però, no impedeix a les autores dotar-li d’un nou 

significat. A l’inici es veu el protagonista acompanyat relacionant-se amb la gent, en canvi 

al pla final del documental apareix caminant sol. Un contrast, que ajuda a emfatitzar la 

temàtica de l’exclusió social que pateix el protagonista.  

 

Fig 4.2.8 Pla de l’estació amb l’Ignacio esperant al tren. Font: Elaboració pròpia 

Finalment, el quart i últim dia de gravació no estava previst, ja que gràcies als tres primers 

dies ja es disposava d’un bon material per a començar i estructurar el film. Tot i això 

l’Ignacio va trucar a la productora informant que el dia 14 de maig tenia un concert al Bar 

Los Juanele, per aquest motiu, es va mobilitzar tot l’equip i van acompanyar al 

protagonista en el seu concert. La llum era molt precària i aquest cop no es comptava amb 

cap il·luminació extra per a evitar els contrastos. Les imatges finals no obtenen el resultat 

esperat per a la directora, amb la qual cosa s’ha decidit suprimir aquesta seqüència del 

documental.  

Tot i que el quart dia es volia dedicar a la gravació de la veu en off, les autores van veure 

que únicament amb les reflexions que anava fent el propi protagonista en directe es podien 
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aprofitar com a veu en off. Aquesta veu en off serveix com a fil conductor de la narració, la 

qual s’encavalca amb les diverses situacions i seqüències filmades.  

Com s’ha vist anteriorment, tot el metratge està compost per diverses tipologies de plans. 

Predomina el primer pla entre totes les altres escales per tal de realçar les reaccions i el 

retrat pròxim del personatge. Tot i això, no significa que hi hagi un major percentatge de 

primers plans sinó que la seva presencia en el rodatge ha estat significativa. Contràriament, 

quan es realitzava un seguiment de l’actor social o quan aquest mostrava l’entorn on es 

trobava va ser imprescindible aconseguir plans més oberts amb la finalitat de presentar 

espais i contextualitzar a l’espectador.  

En definitiva, tot i que potser quatre dies de gravació semblen pocs, si la implicació i el 

treball de l’equip humà és l’adequat i positiu i, a més a més el protagonista es deixa portar, 

obrint-se a l’espectador, es pot aconseguir un bon material fílmic per a la construcció d’un 

retrat documental social.  

4.3! Postproducció 

La postproducció és l'etapa de la realització de cinema o vídeo durant la qual es transforma 

el material filmat en la pel·lícula que posteriorment es presenta davant l'audiència. 

(Breschand, 2004, p.183) D'aquestes tasques s'ocupa el muntador i l'equip d'operadors del 

muntatge de so. Tot i això, la figura del director i el productor estan presents . 

Pel que fa la directora, és l'encarregada juntament amb la muntadora de visionar les 

filmacions diàries i seleccionar els elements i el material òptim per la realització del film 

final. A més a més, cal donar les instruccions necessàries per l'assoliment de l'estructura 

inicial del film i confeccionar un guió de muntatge, és a dir, una forma de planificar sobre 

paper l'estructura de la pel·lícula, donar el vistiplau un cop acabat el film i retocar els petits 

detalls. 

D'altra banda, la productora és l'encarregada de supervisar que tot el procés es compleixi 

dins el temps determinat a la fase de preproducció. D’aquesta manera, s’ha dedicat a 

limitar un temps, cada dos dies la muntadora li havia d’entregar les millores realitzades. 

Tot i això, al tenir un rol compartit ha assistit a la majoria de dies dedicats al muntatge per 

tal que es complís amb el resultat final esperat. Tanmateix, és qui s'encarrega de la difusió́ 
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del documental. Per tant, és necessàri un documental amb una bona qualitat tècnica per tal 

de ser exposat davant el públic.  

Per a realitzar el muntatge, les autores del film van decidir usar el Final Cut Pro X com a 

software ja que, aconsegueix simplificar i agilitzar el treball gràcies a la seva interfície.  

En aquesta última etapa la directora i productora del documental ha participat activament. 

Al tractar-se d’una peça documental de 15 minuts es van produir diverses dificultats alhora 

de seleccionar les escenes ja que es disposava de moltes hores de gravació. A més a més, la 

idea inicial de la estructura narrativa es volia construir a partir d’un muntatge lineal, tot i 

això, es va optar per a realitzar una edició per seqüències i enllaçar-les de la millor manera 

possible.  

Per a la directora d’aquest present treball, era primordial que el documental no es veiés 

preparat, és a dir, que els talls produïts en el muntatge no poguessin crear en l’espectador 

falta de veracitat en el metratge. Per aquesta raó, la fragmentació es va dur a terme en 

aquells moments on el tall no impliqués un possible intent de falsejar la realitat que es 

volia transmetre. La tria dels plans i sobretot la veu en off que els acompanya va ser 

l’element clau per aconseguir el resultat final.  

Pel que fa al muntatge és una barreja entre el muntatge clàssic i el muntatge alternat. La 

base del muntatge s’aconsegueix mitjançant la combinació de diferents tipus de plans, al 

estar muntat per seqüències que segueixen les línies narratives, l’enllaç entre elles ha estat 

vital per a la relització. Tanmateix, també trobem el muntatge alternat que mostra accions 

simultanies interrelacionades entre si, per tal de dinamitzar el metratge. A l’inici del 

documental quan ens endinsem en la música que crea el protagonista s’ha optat per 

intercalar diferents plans mitjos d’ell tocant la guitarra i d’aquesta manera aconseguir un 

ritme més intens en l’escena i contextualitzar a l’espectador dels espais on apareixerà el 

protagonista. Al final del metratge s’ha apostat per una edició semblant, en aquest cas, 

però, en relació a la veu en off reflexiva, mentre s’escolta la veu i la música d’àmbient 

aparèix una combinació de plans del personatge en diferents contextos per tal de 

transmetre a l’espectador la seva filosofia de vida.  

El ritme ha estat marcat per les accions del personatge. Descarrilado presenta un ritme 

amb certs altabaixos. D’una banda, quan el personatge està en to reflexiu, s’opta per 
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aguantar el pla per tal de transmetre i generar en l’espectador una sensació de proximitat. 

Tanmateix, quan l’acció tant interna com els moviment de càmera i al muntatge alternat, 

comentat anteriorment, s’aconsegueix dinamitzar i accelerar el ritme del metratge. Per tant, 

gràcies aquest tipus de muntatge mitjançant la combinació de plans de durada més llarga 

amb plans de durada més curta fan que juntament amb l’ús de les pauses, l’espectador 

pugui assumir la informació proporcionada. Cal remarcar la importància del so i sobretot la 

veu en off del personatge per aconseguir enllaçar cadascuna de les seqüències i, a més a 

més, el paper fonamental de la música pel desenvolupament de la narració 

En el treball de postproducció de Descarrilado també s’ha considerat el tractament del 

color i la llum dels plans. En primer lloc, s’ha polit i equilibrat diferents aspectes de la 

imatge. Algunes condicions lumíniques de les seqüències s’han hagut de contrarestar i 

compensar mitjançant el contrast, per tal de crear una harmonia en el conjunt del metratge. 

Tanmateix també s’ha jugat amb la temperatura de color, com s’ha comentat en l’apartat 

de preproducció, el documental, té l’objectiu de contraposar la temperatura suau que es 

respira en mostrar l’entorn íntim de l’Ignacio, davant la calidesa del seu entorn social i 

“laboral”.  

 

Fig 4.3.1 Correció de color. Font: Elaboració pròpia 

D’aquesta manera, la imatge anterior gràcies a l’edició de la temperatura de color 

aconsegueix reflectir les interioritats, els pensaments i les inquietuds del personatge. La 

temperatura freda s’associa a la serenitat, el sentimentalisme, l’emoció, la nostàlgia, així, 

doncs, quan el personatge expressa les seves interioritats i està envoltat de l’entorn més 

íntim com és l’embarcació on viu. Contràriament les següents imatges mostren el canvi a 

una temperatura de color més càlida. La calidesa activa i estimula a l’espectador. Transmet 

confort, energia i vitalitat. Per aquesta raó s’utilitzen en els espais on el personatge es 

relaciona socialment: el tren, el Bar Ocata i, fins i tot, el Bar Los Juanele. 
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Fig 4.3.2 Correcció de color: Font: Elaboració pròpia 

L’etapa de postproducció ha estat la fase clau per al desenvolupament d’aquest projecte, ja 

que gràcies a ella, el documental s’ha dotat de personalitat i se li ha atorgat matisos únics al 

material gravat. El seu desenvolupament ha estat complicat, però important per a la 

realització d’aquest present treball. 
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5!  Anàlisi de resultats 

Un cop finalitzada la investigació que s’ha dut a terme en aquest present Treball de Fi de 

Grau, és necessari recuperar els objectius inicials del projecte per a establir si s’han assolit 

correctament. D’una banda, l’autora ha dedicat una gran part del temps establert en la 

investigació i anàlisis sobre la direcció i producció en el cinema documental de tipus 

social. Tanmateix, aquesta recerca ha donat peu a l’aplicació de la informació rebuda en 

una peça de retrat documental de 15 minuts.  

En primer lloc, després d’una gran i exhaustiva recerca s’ha definit des d’una perspectiva 

conceptual i històrica, el que s’entén per cinema documental i, a més a més, s’ha 

profunditzat en el terme de documental social. Si bé és cert, que l’anàlisi de diferents 

referents ha estat clau alhora d’entendre i plasmar la importància del cinema documental 

de tipus social durant la història. Documentar la realitat, reflexionar, analitzar i criticar la 

societat són aspectes fonamentals a destacar d’aquest tipus de documental. Tanmateix, 

l’estudi dels rols de directora i productora dins el cinema documental han estat claus per a 

la realització d’aquest treball. Tot i això, el rol de productora ha estat el més complicat de 

definir, ara bé, mitjançant diferents llibres i referents com Pau Subirós productor de La 

Plaga i autor del llibre El productor accidental l’autora ha aconseguit fixar el seu objectiu.  

Un altre element a destacar és l’estudi del retrat en el documental. La investigació s’ha dut 

a terme mitjançant l’anàlisi de diferents documentals i com els directors de cada un d’ells 

realitzaven la peça, de tal manera que l’autora ha intentat detectar els punts forts i punts 

febles del tractament cinematogràfic, i així, afrontar la realització del propi documental. El 

retrat en el documental és una eina molt útil per tal de representar la realitat social. Gràcies 

a la figura d’un sol actor social, es pot entendre el conjunt d’una realitat. Per tant, centrar-

se en quelcom local per expressar un fet universal fan del documental una expressió 

artística global i que es pot extrapolar en el temps i espais diferents.  

D’aquesta manera, en aquest present treball el fenomen de l’atur i l’exclusió social ha estat 

representat per la figura i el retrat de l’Ignacio Loreto. Així doncs, l’autora deixa de banda 

la globalitat de la situació per a realçar la figura i la situació d’una persona que viu sota 

aquestes condicions i atorga a l’espectador la capacitat d’interpretar la realitat plasmada en 

el film per ell mateix.  
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Tot i això, quan es pensa en una persona que ha perdut el treball, les ajudes de l’estat i fins 

i tot la casa, s’associa amb una persona amb depressió, ansietat i que té com a únic objectiu 

trobar una feina per obtenir la seva estabilitat econòmica i emocional. La figura de 

l’Ignacio Loreto trenca amb els estereotips d’una persona en aquesta situació. Es tracta 

d’una persona que la seva meta principal en la vida és la felicitat i la llibertat, no vol ni 

necessita trobar una feina que l’ajudi a tenir tot allò que imposa la societat capitalista com 

una casa i una estabilitat per a ell i la seva família. L’Ignacio viu el dia a dia i per aquest 

motiu va crear el trenatro una modalitat de teatre en el tren per aconseguir els pocs diners 

que necessita per sobreviure. Per aquest motiu, el documental Descarrilado, tot i tractar 

d’un tema global com l’atur i l’exclusió social, ha anat un pas més enllà i mostra 

l’alternativa de vida d’una persona en aquesta situació.  

Pel que fa a la representació realitat que proposa qualsevol definició de cinema 

documental, cal mencionar el terme de subjectivitat, qualsevol persona té una realitat 

pròpia, amb la qual cosa no només es veu reflectida la realitat de l’actor social en qüestió, 

sinó la de la directora, ja que ella és l’encarregada d’escollir el que i el com de la peça 

final. Per tant, tot i que s’intenti defensar una realitat objectiva, com en el cas de les 

corrents dels anys 50 com el Free Cinema, el Direct Cinema o el Cinema Verité, el cinema 

documental no s’entén sense el terme de subjectivitat.  

D’aquesta manera, tant com a productora però sobretot com a directora, l’autora ha hagut 

de reconèixer i establir unes directrius alhora de realitzar la peça documental. En primer 

lloc, ha identificat les etapes i les característiques bàsiques de cada rol i les ha aplicat per a 

la realització del documental Descarrilado. En segon lloc, ha treballat de manera autònoma 

i ha aconseguit dirigir la peça documental de manera òptima i en concordança amb la seva 

companya de realització, Mònica Castro. Finalment, s’ha afrontat a la part més 

administrativa de la producció del documental, però també, a la resolució de problemes i 

imprevistos que sorgeixen al gravar amb la realitat.  

Pel que fa a la producció del documental, és a dir, a la part pràctica d’aquest present 

treball, l’autora ha dedicat tot el seu esforç i entrega per tal que es realitzés de manera 

òptima. Van aparèixer algunes dificultats prèvies al rodatge, com la difícil comunicació 

amb l’Ignacio Loreto, ja que disposava d’un telèfon mòbil antic que gairebé mai tenia 

bateria i els canvis d’última hora per a les reunions, tot i això, un cop es va establir el pla 
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de rodatge amb l’Ignacio la producció va ser fluida i eficaç. A més a més, com a tota 

gravació de qualsevol peça documental sorgeixen diferents problemes inevitables, com 

l’espontaneïtat del personatge, els contrastos de la il·luminació o els problemes amb el so, 

l’autora ha sabut afrontar-los de tal manera que el rodatge es realitzés de la millor manera 

possible.  

Tanmateix, tot i que al començament es pretenia realitzar un documental de modalitat 

hibrida entre la modalitat observacional i la modalitat reflexiva, la complexitat del 

personatge i l’entorn va conduir a que en algunes situacions les autores actuessin de 

catalitzadores i fins i tot van haver de recrear una situació, com en el cas de l’entrada de 

l’Ignacio al Bar Los Juanele, ja que per problemes amb l’equip de so no es va poder gravar 

quan succeïa la primera vegada.   

La relació establerta amb el protagonista, Ignacio Loreto, ha estat vital per a la realització 

de la peça, la confiança que des d’un primer moment els va mostrar, va ser imprescindible 

per aconseguir l’objectiu principal d’aquest treball, la realització d’un retrat documental. 

Com s’ha comentat anteriorment, disposar d’un equip humà i tècnic reduït era vital per a 

que l’Ignacio no se sentís incòmode i perquè l’acció succeís el més fidel a la realitat. Tot i 

això, per l’Ignacio la càmera era com un mirall, és a dir, sense la necessitat de preguntar-li 

res, ell mateix es dirigia a càmera per mostrar allò que passava, sentia o pensava. 

D’aquesta manera, l’autora juntament amb la seva companya, van decidir no afegir una 

veu en off de l’actor social posterior al muntatge, i van utilitzar les reflexions que feia 

davant de càmera com a veu i fil conductor del metratge.  

Un altre aspecte a destacar, és la dificultat alhora de dirigir l’operador de càmera, al no 

disposar de la confiança suficient, el primer dia, era complicat imposar o dirigir-lo per 

realitzar el seguiment o el pla que interessava a l’autora. Tot i això, a mesura que van anar 

passant les hores i els dies l’autora va saber afrontar i establir unes pautes per tal de 

mostrar la idea estètica principal del documental i d’aquesta manera l’operador reflectís els 

plans desitjats en cada moment.  

Durant el procés de postproducció i edició del metratge s’ha obtingut un bon resultat en 

quant a treball en equip. L’autora com a directora havia de donar les instruccions 

necessàries per l'assoliment de l'estructura narrativa i supervisar les decisions de la 

muntadora, tanmateix com a productora s’ha encarregat d’aconseguir complir les dates 
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preestablertes a l’inici del projecte. En aquesta fase es van trobar diverses dificultats com: 

la selecció de les escenes més destacades, ja que és disposava d’un gran material fílmic, i 

també aconseguir una edició de so de qualitat. El fet de no disposar d’una veu en off neta 

sense so ambient va dificultar el muntatge. Tot i això, el fet que s’escolti el so ambient 

mentre s’escolta la veu en off del protagonista ajuda a l’espectador aconseguir un afecte 

tridimensional del so.  

Finalment, un cop s’han revisat els problemes i solucions d’aquest present treball, es pot 

considerar que l’autora ha complert tots els objectius plantejats. A més a més, el resultat 

final de la part pràctica compleix amb tots els requisits comentats sobre el retrat en el 

documental social.  
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6! Conclusions 

El cinema documental per les seves característiques es converteix en una eina molt 

adequada per a la transmissió d’una idea. Al mateix temps, esdevé una potent eina 

pedagògica, gràcies fonamentalment a la seva condició artística. Quan es parla de 

documental de tipus social la importància d’aquesta premissa es multiplica per deu.  

Com s’ha comentat al llarg d’aquest treball, el documental és i ha der ser capaç de 

representar una realitat i extreure la màxima expressió d’ella mateixa. Tot i això, el fet 

d’observar un fenomen altera el seu desenvolupament així com, instal·lar una càmera en un 

determinat lloc, amb un angle concret i amb un enquadrament precís. En relació amb 

aquesta premissa i amb el concepte de retrat en el documental, estudiat i analitzat en aquest 

projecte, sorgeixen preguntes com ara: és possible produir un documental, sense que el 

procés de realització modifiqui la conducta de l’individu que es retrata? La resposta és no.  

La presència de la càmera i l’equip de realització modifiquen i alteren el comportament 

d’una persona, per aquest motiu, és essencial en un bon documentalista, poder introduir-se 

dins la vida de l’individu per realitzar el seu treball provocant els menors canvis possibles 

en la conducta dels seus subjectes. El terme de subjectivitat és latent en el cinema 

documental. D’una banda, per la posició que pren l’autor de l’obra alhora de realitzar el 

metratge i, d’altra banda, per la interpretació del propi espectador. Per tant, el punt de vista 

del director a l’escollir un fragment d’una realitat complexa converteix a l’espectador en 

un intèrpret d’aquesta. 

Tenint en compte aquests aspectes, juntament amb el procés d’investigació per a la 

realització de la peça documental, l’autora ha aconseguit assolir els objectius plantejats 

inicialment. L’anàlisi de diferents obres i referents del cinema documental, al llarg de la 

història, han permès establir diferents punts de vista a tenir en compte per a la realització i 

producció del retrat documental Descarrilado. El resultat obtingut demostra la preparació 

de l’autora per realitzar una peça audiovisual d’aquesta envergadura i la capacitat de 

gestionar el projecte de manera autònoma i eficient.  

L’autora ha aconseguit plasmar la personalitat única de l’actor social, Ignacio Loreto, 

construint un personatge explorant la seva excepcionalitat i d’aquesta manera, buscar un 
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discurs universal a través de la història particular. Per tant la realització d’aquest present 

treball, ha estat una experiència única i enriquidora en la que s’ha assolit un gran 

coneixement sobre el cinema documental i sobretot, del retrat social d’un subjecte.  

En definitiva, tot i que el cinema documental s’exhibeix poc en els circuits comercials, el 

seu potencial per afrontar diferents fenòmens culturals i socials el converteixen en una eina 

essencial per a produir una denúncia i crítica social i es converteix en un gènere amb grans 

possibilitats, d’experimentació cinematogràfica.. 
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8! Filmografia 

Chronique d’un eté (1961) – Jean Rouch 

Drifters (1929) - John Grierson  

La plaga (2011) – Neus Ballús 

Les glaneuses et la glaneuse (2000) – Agnés Varda 

Les plages d’Agnés (2006) – Agnés Varda 

Más allà del espejo (2006) – Joaquim Jordà 

Misère au Borinage (1933) – Joris Ivens i Henri Storck 

Moi, un Noir (1959) – Jean Rouch 

Monos como Becky (1999) – Joaquim Jordà 

Nanook of the North (1922) – Robert J. Flaherty 

The Good Son (2013) – Shirley Berkovitz 

The Plow that Broke the Plains (1936) – Pare Lorentz 

The Spanish Earth (1937) – Joris Ivens 

Tralas Luces (2011) – Sandra Sánchez 
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Planificació 1 

1! Planificació 

1.1! Planificació inicial 

El present treball té una durada de realització de nou mesos. La part d’investigació i 

preproducció es troba des del 29 de setembre al 19 de març . D’altra banda, el rodatge i la 

producció s’ha establert un període d’una setmana per a realitzar-ho, tot i això, sempre es 

tindrà present la figura de l’actor social per possibles modificacions. Finalment, la part de 

postproducció, començarà un cop comenci la part de producció, és a dir, un cop es tinguin 

les primeres imatges, començarà la revisió i l’organització del material i les primeres 

versions de muntatge.  

 

Taula 1.1.1 Cronograma de producció. Font: Elaboració pròpia 
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1.2! Desviacions 

Aquest apartat s’analitza el compliment de la planificació incial. Al tractar-se de la 

realització d’una peça documental, s’ha de tenir present la dificultat d’establir un pla de 

rodatge fixe en l’etapa de producció. El pla de rodatge és la manera d’ordenar les necessitats 

en funció dels criteris econòmics i artístics. Per aquest motiu, Descarrilado opta per 

estructurar les gravacions a partir de les localitzacions. Tot i això, val a dir que aquest pla de 

rodatge és orientatiu i flexible a les condicions de l’actor social. 

 

Taula 1.2.1  Pla de rodatge inicial. Font: Elaboració pròpia 

Tot i haver plantejat un possible pla de rodatge inicial, aquest es va veure afectat per a 

l’espontaneïtat de la realitat. Per aquest motiu, a continuació s’exposa el pla de rodatge real 

que es va realitzar: 

 

Taula 1.2.2 Pla de rodatge real. Font: Elaboració pròpia



Anàlisi de la viabilitat tècnica 3 

2! Anàlisi de la viabilitat tècnica 

La viabilitat tècnica d’aquest projecte es classifica principalment en tres fases: la 

preproducció, la producció i la postproducció. En primer lloc, en la fase de preproducció 

l’autora es va dedicar a la investigació i anàlisi sobre la direcció i la producció en el cinema 

documental de tipus social i, a més a més, es va establir el primer contacte amb l’actor social, 

Ignacio Loreto. En la fase de producció es va dedicar a la gravació de les seqüències. 

Finalment, l’última fase de postproducció s’ha basat en el muntatge i l’edició del material 

fílmic, el tractament del color i el tractament de so. Per aquest motiu, s’ha establert una llista 

del material necessari per cadascuna de les fases. 

Preproducció:  

•! MackBook Pro 13,3” 

•! Llibres  

•! Connexió a Internet 

Producció: 

•! Càmera Canon 80D 

•! Targeta de memòria SanDisk Extreme 64GB 

•! Targeta de memòria SanDisk Extreme 32GB 

•! Targeta de memòria SanDisk Extreme 16GB 

•! Objectiu Canon 50mm f/1.8 

•! Objectiu Canon 35mm f/2.8 

•! Objectiu Canon 24-105mm f/3 

•! Shoulder Rig PROAIM Filmcity FC-10w 

•! Fig Rig 

•! Equip Micròfon RODE NTG2 i perxa 

•! Micròfon sense fils – Sennheiser EW112-PG3 

•! Gravadora Zoom H4N 
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Postproducció: 

•! MackBookPro 13’3” 

•! Final Cut Pro 

•! Adobe Photoshop 

Transport: 

•! T-Mes 

•! Cotxe 5 places 

Tot el material seleccionat no ha suposat cap entrebanc alhora de realitzar el projecte. D’una 

banda, el material de preproducció i postproducció ja el disposava la pròpia autora. D’altra 

banda, el material de la fase de producció s’ha aconseguit gràcies a SERMAT, el servei de 

material audiovisual que disposa la pròpia universitat. 

. 
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3!  Anàlisi de la viabilitat econòmica 

En aquest apartat es plantegen les diferents qüestions econòmiques que inclou aquest present 

projecte: el pressupost i el finançament. Per poder realitzar aquest treball es va pensar el 

possible pressupost, per a comprovar si el projecte era viable. Al tractar-se d’un projecte 

acadèmic, no s’espera recuperar el capital invertit ni extreure una rendibilitat econòmica del 

treball, tot i això, no es descarta recuperar la inversió, i per aquest motiu, s’ha establert un 

pla de finançament, que es troba a continuació.  

3.1!  Pressupost per encàrrec professional 

El pressupost és una eina imprescindible per a la producció d’un documental. És el document 

que reuneix cada una de les despeses que s’haurà de fer per tal de produir el film. El 

pressupost el trobem dividit en capítols: Cost del material, Cost del personal i Cost logístic. 

Cost del personal 

Les dades necessàries per establir el sou de cada professional s’han extret del Bolletí Oficial 

de l’Estat (BOE) nº19 annex I. 2 del 10 d’abril del 2017: Tècnics en produccions 

audiovisuals que l’explotació primària sigui la seva explotació en sales cinematogràfiques 

de baix pressupost.  

 

Taula 3.1.1 Pressupost del personal per encàrrec professional. Font: Elaboració pròpia 

Cost del material  
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Taula 3.1.2 Pressupost del material per encàrrec professional. Font: Elaboració pròpia 

Cost%logístic%

 

Taula 3.1.3Pressupost logístic per encàrrec professional. Font: Elaboració pròpia 
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Cost total  

El cost final real d’aquest present treball és la suma de tots els costos més l’IVA.  

•  Cost del personal: 45.806,07 € 

•  Cost del material: 5.319,18 € 

•  Cost logístic: 467,70 € 

Cost total del projecte: 51.592,95 

Total + IVA (21%) :  62.427,47 

3.2! Pressupost real 

Aquest pressupost indica el cost total que s’ha invertit per a poder realitzar aquest projecte i 

documental. Aquest treball consta d’uns costos mínims ja que l’autora disposava de la major 

part del material imprescindible que es va utilitzar en totes les fases de producció. 

Cost del personal  

Al tractar-se d’un treball estrictament acadèmic cap rol de la producció ha cobrat per al seu 

treball, per tant, els costos del personal han estat nuls.   

 

Taula 3.2.1 Pressupost del personal real. Font: Elaboració pròpia 
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Cost del material 

Pel que fa al material usat, l’autora disposava de gran part de la llista, el cost més elevat ha 

estat en la fase de preproducció, la compra de llibres per a la investigació prèvia.  

 

Taula 3.2.2 Pressupost del material real. Font: Elaboració pròpia 

Cost logístic 

Les despeses logístiques han suposat el cost més elevat pel que fa a la realització d’aquest 

treball, des del material d’oficina fins el transport.  
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Taula 3.2.3 Pressupost logístic real. Font: Elaboració pròpia 

Cost total real 

El cost final real del projecte ha estat mínim, per tant, el projecte ha estat totalment viable 

per a l’autora.  

•  Cost del personal: 0 € 

•  Cost del material: 132,15 € 

•  Cost logístic: 467,70 € 

Cost total del projecte: 599,85 € 

Total + IVA (21%) :  725,82 € 

3.3!  Pla de finançament 

Descarrilado és un projecte universitari realitzat per estudiants que estarà autosubvencionat 

pel propi equip. Al comptar amb un baix pressupost és adequat buscar vies per al 

finançament del documental.  

Per a que un projecte audiovisual obtingui finançament dependrà de la qualitat i del valor 

artístic de l’obra. Per aquest motiu, s’ha de buscar aquell que tingui la capacitat de finançar 

el projecte. És necessari calcular un pressupost que no sobrepassi ni tampoc es quedi curt, 

pel que fa a la inversió. El producte ha de ser viable en el mercat, per tal que la entitat estigui 

disposada a pagar-lo.  
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Per al finançament del documental Descarrilado s’ha optat amb que el Govern Espanyol a 

través de les subvencions que proporciona el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport es 

puguin aconseguir ajudes. ICAA (Instituto de Cinematografia i de las Artes Audiovisuales) 

pertany al sector del cinema i audiovisuals del Ministeri, aquest ofereix beques, ajudes i 

subvencions a projectes audiovisuals. És una opció interesant ja que el projecte compleix 

amb tots els criteris per a obtenir aquest tipus de finançament. Dins de totes les ajudes ofereix 

l’ “Ayuda a la producción de cortometrajes: sobre proyecto y realizados” la qual és la més 

interessant per aquest projecte.   

D’altra banda,  la Generalitat de Catalunya és una altra opció per al finançament d’aquest 

documental. Dins el Departament de Cultura i a través del ICEC (Institut Català de les 

Empreses Culturals) també és possible aconseguir una subvenció. Al tractar-se d’un 

documental produït a Catalunya facilita l’opció de finançament. En aquest cas el projecte 

sol·licitaria i presentaria la informació necessària per obtenir una possible ajuda a 

“Subvencions a empreses de producció independents per a la realització de documentals, 

destinats a ser emesos per televisió” y “Subvencions per a la producció de curtmetratges 

cinematogràfics”. Ambdós casos aquest projecte compleix amb els criteris necessaris per a 

la subvenció.  

Tanmateix, no s’ha de descartar el finançament a través de televisions locals, autonòmiques 

i estatals. Les televisions estan obligades a invertir part dels seus ingressos a coproduccions 

i compra de drets d’emissió de pel·lícules europees. Les regulacions nacionals modulen 

aquestes obligacions i imposen quotes nacionals. Per aquest motiu, aquest projecte intentarà, 

aconseguir ajudes d’aquelles televisions que estiguin interessades en emetre i coproduir i el 

documental. Descarrilado estaria interessat en tractar amb cadenes de televisió com: m1tv 

(Mataró), TV3 (Catalunya) i TVE (Espanya). Finalment, l’obra documental en festivals de 

cinema documental és una de les altres sorties que s’utilitzaria per a buscar finançament. 

Festivals com el DocsBarcelona. 

!!  
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4.!Aspectes legals 

El Treball Final de Grau (TFG) és una obra original i per tant està regulada per la Llei de 

Propietat Intel·lectual. Aquest fet significa que la propietat intel·lectual de l’obra correspon 

a l’autora. Hi ha dos tipus de drets: morals i d’explotació. En primer lloc, l’autora d’aquest 

present treball, decideix si la seva obra serà divulgada i en quina forma, exigeix el 

reconeixement de la seva condició com a autora de l’obra, i exigeix el respecte a la integritat 

de l’obra. D’altra banda, els drets d’explotació són aquells que disposa l’autora per a 

reproduir, distribuir o transformar la seva obra en obres derivades.  

Per a la realització d’aquest present treball ha estat necessari sol·licitar el permís de gravació 

per l’empresa Renfe i la cessió de drets d’imatge per part del protagonista del documental, 

Ignacio Loreto [Veure a Annex I i Annex II].   
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Annex III. Contingut del DVD  
!

Documentació del projecte: 

•! Memòria 

•! Estudi de viabilitat 

•! Annexos 

Peça audiovisual definitiva: Descarrilado 
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