10 personatges per una pel·lícula que mai se farà

Un projecte de Pau Aulí, Pere Antoni Sastre

Si haguéssim d’explicar-nos al món a través d’una pel·lícula, com ho faríem?
És una pregunta que ens hem formulat diversos cops
a l’hora de crear una història inspirada en com és la
societat mallorquina. És pertinent preguntar-nos com
seria aquesta pel·lícula que ens agradaria veure. Crear
una història amb el context en què vivim i hem viscut
com a teló de fons ens porta a treballar amb sinceritat,
honestedat i enfrontar-nos als nostres referents i als
nostres monstres. Dipositem la mirada en el nostre entorn i reconeixem quines són les personalitats que ens
inspiren i que encarnen algun tipus de problemàtica.
En aquest projecte reunim una sèrie de qüestions com
la dificultat per frenar l’especulació urbanística, l’homofòbia, la pèrdua d’identitat dels barris de Palma, i la
funció de l’art en tot això.
Amb aquestes breus premisses en proposem narrar la
història d’un doble assassinat. Seguint la trama de novel·la/pel·lícula de suspens, la seva resolució suposa
un estudi de l’entorn on el crim s’ha produït. Un delicte
on el món de la política, la cultura, la construcció, els
personatges populars i una nova generació de joves
a punt d’aflorar o podrir-se entren en contacte per a
encarnar una experiència col·lectiva transformadora.
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Palma, Mallorca.
Palma, Mallorca. El matí del 29 de maig de 2019
troben morts dos joves de 16 i 17 anys a l’interior
d’un dels dipòsits de la depuradora de la ciutat. Els
al·lots presenten indicis de violència sexual i diverses
mutilacions.
Els equips d’investigació despleguen una recerca
per a trobar el responsable del cruel assassinat. La
bestialitat de l’acte i les fotografies que es filtren a
través dels mitjans de comunicació desfermen una
polèmica sobre els/les possibles responsables del
crim. Alguns personatges són portadors de veritat,
altres de mentida, però entre llum i ombres, tots
aquests individus deixaran empremta en el transcurs
de la investigació.

Primera nota

Tercera nota

10 personatges per pel·lícula que mai se farà és l’evocació d’una experiència cinematogràfica que deixa en
suspensió la necessitat de recórrer a un rodatge, resultant un llargmetratge desconstruït. La creació d’una
pel·lícula fictícia que no es traslladarà a una sala de cinema, sinó que es manifesta a través d’una pàgina web.

Els joves nascuts entre 1990-2000 pertanyem a una generació crescuda a la Mallorca de la corrupció, que
intenta renéixer i fer front a les conseqüències d’un boom turístic massiu de cinquanta anys enrera. Una generació que ha d’escollir si anar-se’n a grans ciutats a formar-se laboralment o quedar-se a l’illa adaptant-se
a les possibilitats que aquesta ofereix.

Els personatges es presenten a través de diferents peces, les quals fan referència als departaments propis
del cinema. D’aquesta manera, es crea un joc entre la ficció i la realitat d’un rodatge. Aquest format respon
a la necessitat d’experimentació amb el cinema, explorant els límits i noves possibilitats de representació.

Aquesta nova generació s’ha d’estar qüestionant contínuament el lloc i les condicions on realitzar-se professionalment. Aquest fet suposa una revisió de valors i formes de viure que considerem que afecten profundament a la societat, especialment a les províncies més reduïdes, on les ofertes de feina no són tan suggerents
com a les grans ciutats.

Segona nota

Quarta nota

Els deu personatges han estat creats a partir de diferents arquetips de la iconografia popular mallorquina, com
el dimoni, juntament amb altres que defineixen l’actualitat, com la propietària d’una immobiliària o una detectiu
que s’ha guanyat la seva reputació fora de Mallorca.

Donada la falta de pel·lícules que retraten la societat mallorquina i les seves preocupacions i reptes polítics,
econòmics, socials i culturals, volem reivindicar un inexistent imaginari fílmic. A causa de l’estat en què està la
cultura actulement, aixecar projectes i pel·lícules locals esdevé una tasca forçosa i complexa. Ens proposem
escriure i evocar deu personatges d’un guió inacabat d’una pel·lícula que, a causa de tot aquest context, és
poc probable que es realitzi.

Considerem que l’imaginari col·lectiu cultivat fins ara retrata una societat illenca pobra, i únicament pretén
despertar un sentiment de comunitat basat en la paròdia i l’auto referenciació a través del paisatgisme, la gastronomia i el turisme. Sèries de la televisió pública local que gaudeixen del monopoli de representació mallorquina en la ficció s’encarreguen de definir i reafirmar les suposades conductes i caràcters que ens defineixen
com a societat, sense donar massa espai a possibles reinterpretacions formades al marge de l’statu quo.

Amb el virus de la COVID-19, el sector audiovisual ha quedat encara més afectat. Tot i això, s’ha constatat
la importància de l’audiovisual, llegir o veure històries. Per això explorem noves formes de representar el llenguatge cinematogràfic sense recórrer a un rodatge, entés com a activitat de risc.

NOTES D’INTENCIÓ
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1. LES VÍCTIMES / Es Moixons
Dos adolescents que, per avorriment i falta d’estímuls,
delinqueixen de forma puntual i espontània. La seva
activitat els condueix a circuits on l’hostilitat hi és molt
present. Els seus assassinats són el fil conductor de
la trama.
2. SOSPITOSA I / Consellera de Medi Ambient
El fet d’haver estat la primera dona a tenir un càrrec
rellevant en el món de la política ha aixecat molt d’odi
entre els seus adversaris. Recentment ha estat acusada de cometre activitat delictiva amb relació a la
depuradora de la ciutat, tot i que ella es declara rotundament innocent.
3. SOSPITÓS II / El Dimoni
És la figura xamànica de referència en la cultura popular. És un personatge paradoxal; es presenta com

a propulsor de la perversió, tot i que reuneix qualitats
dòcils i mundanes que el situen lluny de cometre un
assassinat.

curricular i es creen una segona llar. Treballa de forma
independent per serveis d’espionatge a l’estranger.
Quan torna, el conflicte amb el seu entorn original es
fa present i l’ofega.

4. L’ACUSADOR / Tresorer d’una associació de boleros
Representa una generació d’homes que han sigut
educats al marge de cap sentit d’autoconsciència i
responsabilitat sobre els seus sentiments. Per motius
estrictament personals acusa a La Consellera i al Dimoni com a responsables del crim.

6. LA PISTA / Vil·la Meravella
Tot i que es tracta d’una localització, en la història
és tractada com un personatge més: una mansió
destinada al lloguer o compra. Possible escenari del
crim dels dos al·lots.
7. PERSONATGE REVELADOR / Cory Von Schneider Té un paral·lelisme important amb Es Moixons,
que fa referència al fet generacional i al futur tràgic.
També és un personatge destinat a morir jove. Així i

5. L’ESPIA / Rosa Bonet
Representa el conflicte generacional de molts joves
que marxen de l’illa en recerca de feina i enriquiment

tot, el seu context i trajectòria són molt diferents de
la dels nois.
8. EL CÍNIC COSMOPOLITA / Director artístic d’una
empresa que podria ser Camper
Figura que fusiona i capitalitza l’imaginari folklòric mallorquí amb el món del disseny. Personifica la festivitat, el networking i la frivolitat necessaris per ser present a l’escena artística, on accidentalment coneix
a Es Moixons.
9. PERSONATGE QUE APORTA RIGOR GENERACIONAL / La Modista
Testimoni del passat que esdevé un record en el present: un mirall que permet veure com era abans la
societat mallorquina. El seu negoci resisteix a la constant aparició de franquícies i nous mercats, fruits de
la globalització. La Modista ha despatxat a tots els
personatges, i és coneixedora d’algunes intimitats
comprometedores de la seva clientela.

10. PERSONATGE APARENTMENT INSIGNIFICANT
/ Senyora de la neteja
D’origen polonès, actualment casada amb un mallorquí. El seu personatge representa el dilema moral
més bàsic; la bona i la mala acció, interferides per
unes necessitats vitals i quasi de supervivència.

Tot personatge té un paper en la història i una funció a complir. La rellevància
de cadascun depèn del grau d’implicació amb la trama principal, amb diferentes
necessitats narratives i encarnant conflictes morals, socials o estètics relacionats
amb la querra on cohabiten, Mallorca. A partir d’aquesta relació, queden definits i
diferenciats els personatges principals dels secundaris

PERSONATGES

9

FORMALITZACIÓ

TEXTS

El projecte planteja la narració d’una història sense
sortir de la pantalla. Entendre un espai web com a suport artístic ens permet presentar de forma interactiva
aquests deu personatges.

Els personatges són introduïts a partir d’una biografia. Un híbrid entre una fitxa policial i el tractament de personatges
propi d’un guió cinematogràfic (trets psicosocials, polítics, econòmics i culturals). També s’especifica quin paper es
compleix en la trama, basant en els tòpics del suspens: víctima, sospitós/a, acusador/a, persona encarregada de
resoldre el crim i altres personatges secundaris.

Per constituir cada un d’aquests personatges s’han
creat diferents peces i artefactes, plasmant de forma
conceptual, metafòrica o genuïna els seus trets o components clau.
La disposició dels elements suposa un recorregut no
lineal, suspenent així la idea d’un ordre únic que endreça les escenes d’una pel·lícula. El contingut que
obtinim de tot plegat és el plantejament i desenvolupament d’un crim on diferents hipòtesis sobre el culpable
van apareixent al voltant de l’espectador, sense implicar un desenllaç narratiu o un punt final en la història.
Els principals artefactes del projecte es materialitzen a
través de la fotografia, el vídeo, el so, el text i la creació
de diversos objectes.

FOTOGRAFIA
Tota imatge es tractada a través del format idoni per tal de crear l’imaginari que volem. Per una banda, la fotografia té
un component documentalista dins la mateixa ficció, com les proves del crim d’Es Moixons, o els frames del tresorer
al seu cotxe.
En altres, la imatge capta el procés, com les fotografies de l’actriu que interpreta a Cory Von Schneider durant el rodatge, els fittings de la Consellera o les peces de roba de la modista.
També juguem amb l’ambigüitat del plànol on ens situem. És difícil saber si algunes imatges queden dins o fora de la
ficció cinematogràfica. Com per exemple, l’historial de navegació del tresorer o els retrats al Dimoni.
En totes les imatges, a més dels trets d’alguns personatges també es van desvetllant les tasques dels diferents oficis
del cinema, com vestuari, art, maquillatge o producció, així com l’ús de càmeres analògiques, digitals, compactes o de
telèfon mòbil. En el cas de les analògiques el procés ha estat 100% manual, tant en les carret com la postproducció,
utilitzant l’escàner per modificar el color o temperatura.

IMATGES EN MOVIMENT
Els límits per crear una pel·lícula són reals: la falta de pressuposts es trasllada al projecte a través de la gravació d’escenes incompletes. L’espectador té la possibilitat d’imaginar la trama al complet a partir de la informació que va acumulant
durant l’itinerari, però mai a través d’escenes acabades. Per aquest motiu, es presenten espais buits gravats sense
intèrprets per crear l’atmosfera del personatge.
Per altra banda, el càsting del personatge de Rosa Bonet n’és un exemple: un vídeo on diferents actrius interpreten el
sofriment del personatge en silenci.

SO
Respectant les diferents disciplines sonores dins el cinema, s’ha treballat amb composicions musicals originals a tall
de banda sonora, pistes on els sons creen una ambientació que ubica i caracteritza al personatge i notes d’àudio on
es mostra una feina d’interpretació.

FORMALITZACIÓ/ PECES
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DOCUMENTACIÓ
També s’utilitza l’escriptura i la documentació per narrar
la història. Elements com l’amenaça a la Consellera o
l’anunci al diari de la Vil·la Meravella queden emmarcats com objectes del departament d’art que tenen un
paper rellevant dins la ficció, i alhora aporten pistes a
l’espectador.
Més dins la metaficció, s’expliquen certes escenes i
trames de la història a partir del plànol de la Vil·la Meravella (tasca de construcció), ordres de rodatge (producció), fragments de guió (equip de guionistes) i un
desglossament de vestuari (departament de figurinisme). Aquest ús de la idea de document ens permet
fer referència a l’ofici i la seva precarietat, sense deixar
d’alimentar la trama.

POST PRODUCCIÓ
Tot el que envolta una pel·lícula també creiem que és
rellevant. La tasca de subtitular algunes escenes a altres idiomes, el disseny d’un pòster, o fer els crèdits
ens suposa una oportunitat més per sumar capes a
l’experiència. Per exemple, quan Es Moixons coneixen
a Cory Von Schneider està explicat a través d’una escena inexistent on només hi ha la conversació subtitulada.
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PAU AULÍ (Esporles, 1992)
Llicenciat en Belles Arts i Disseny de Moda a la Universitat de Barcelona, complementa la seva formació a
Central Saint Martins, Londres, i a la Universitat Complutense, Madrid.
Actualment col·labora com a figurinista escènic amb
Vero Cendoya a Bogumer (Mercat de les Flors, 2021)
i amb Sergi Belbel a Kelly (Teatre Principal de Palma,
2021). També ha treballat amb Ferran Utzet, Antes
Collado, Radim Vizvary i -en reiterades ocasions- amb
Joan Fullana i Hermanos Picohueso.
En cinema firma el figurinisme d’El ventre del Mar,
l’últim llargmetratge d’Agustí Villaronga; de Forastera,
de Lucia Alenyar (Semaine de la Critique de Cannes
2020); La mala fe, de les germanes Pauné (candidata
als Premis Gaudí 2019); La Kelly, de Lluís Prieto i Sofia
Martel i el disseny de producció de Sempre Dijous,
de Joan Porcel (Millor documental nacional a l’In-Edit
2020). En televisió, destaca la serie Mai neva a Ciutat
(tres temporades, Filmin).
Els seus interés artístic també el porta a investigar el
disseny d’espais (La fiesta terminó, Atlàntida Film Fest

2018) o la moda (Premi Artjove 2017 per Estuve en
Mallorca y me acordé de ti). Ha treballat com estilista
de Maria Arnal, Ljubliana and the Seawolf, Marina Herlop, Irene Moray, Elena Martín, Myoboku, Tarta Relena
i Xarim Aresté.

PERE ANTONI SASTRE (Palma, 1994)
Graduat en Comunicació Audiovisual a la Universitat
de Vic. Posteriorment realitza el Màster de Direcció
Cinematogràfica, a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) on el seu projecte
final, Home Fèrtil, és seleccionat com a finalista per a
ser produït. Actualment està en postproducció.
Complementa la seva formació en guió cinematogràfic en el curs Recursos Creatius i Psicològics per al
Guió a l’escola ShowRunners BCN. Al 2019 participa
a la residència fílmica del festival de cinema La Guarimba a la regió de Calàbria, Itàlia, on dirigeix el curtmetratge Sant’Antonio Dove Sei, estrenat a la gala
inaugural de 2020.
Realitza el making of d’Incerta glòria, d’Agustí Villaronga (2017, Massa d’Or Produccions) i treballa
en el departament de producció de la seva última
pel·lícula, El ventre del mar (2020, La Perifèrica Produccions). Treballa com ajudant de producció al curs
Filmando a Barcelona amb Abbas Kiarostami (2015,
Black Factory Cinema) i ajudant de direcció a Sempre dijous, de Joan Porcel (2020, Power House Hub).

AUTORS
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Amb l’interpretació de Josep Orfila, Rosa Serra, Lluís
Garau, Joan Fullana, Bel, Albertí, Laia Mugnaschi, Aina
Aulí, Lorena Faus, Joana Nadal i Verónica Garcia.
I la col·laboracio de Alex Marcús (fotografía), Sant Miquel (composició musical), Carla Abrahamsom i Alícia
Machín (maquillatge), Lúa Oliver (póster), Joan Porcel
(vídeo).
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