
DIVERSOS 

Ens hem adonat que rodar i planificar una pel·lícula no és tan fàcil 
com sembla, que darrere de 13 minuts hi ha mesos de treball. Hi ha 
dificultats especials com els errors de ràcord que és, per exemple, 
quan un actor porta gorra i al següent pla ja no la porta. Això és 
molt difícil de controlar i fins i tot grans cineastes els cometen. Vam 
haver d'estar molt pendents de la roba del protagonista perquè la 
pel·lícula no es grava en ordre. 

Cada pla té les seves dificultats per rodar i hem hagut de repetir 
molts i diverses vegades.  

Ens ha resultat difícil rodar una pel·lícula ambientada a l'estiu en 
dies d'abril que feia fred. També porta problemes controlar el tema 
de la llum, el sol, els núvols que apareixen i desapareixen o que 
havíem de fer un pla de nit i eren les 6 de la tarda.  

Per tal de expressar emocions hem treballat amb diferents 
categories que anàvem veient durant el curs en fragments de 
diferents films i directors o directores. Això, després de veure la 
pel·lícula ho podem comentar, a veure qui ho veu. Per exemple: ens 
hem inspirat en algun pla de Chin Yen Yeen, hem gravat en plans 
tancats (agafant idees d'Olivier Assayas), també fent canvis 
d'escala de pla de tancat a obert (com feia Chaplin), amb flou i poca 
profunditat de camp (aquí ens hem basat en Hirokazu Kore-eda), 
amb elements interposats, etc. 

També passen coses divertides o anècdotes com un dia que 
estàvem a La Floresta i la càmera no funcionava i se'ns va fer 
massa de nit, o un altre dia que vam estar a punt d'eliminar un pla 
perquè el perxa sortia tot ell dins del pla, o un altre en què ens 
havíem oblidat de la bateria de la càmera, o aquell moment que es 
va caure la càmera amb trípode i tot. 

Ja per acabar, i de seguida veiem la pel·licula, hem de dir que hem 
après moltes coses: a fer molts plans diversos, a controlar la 
càmera (iris, òptica, enfocament, balanç de blancs...), a fer servir la 
perxa i els auriculars, a muntar un trípode, etc. 

Rodar una pel·lícula és dur, i es triga molt en acabar. Hem après ha 
tenir paciència. Aquesta pel·lícula és clar que es basa en un treball 
en grup i hem passat moltes hores junts i això ha fet que tinguem 
més bona relació. 

I això és tot pel que fa al procés creatiu. Moltes gràcies. 


