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     LA MAR HO CURA TOT 
        I    ÉS VER T’HO JUR.
  SI ESTIC TRISTA VAIG 
              A LA MAR 
  SI ESTIC CONTENTA  
VAIG  
              A LA MAR  
  I SI NO SÉ NI COM ESTIC 
VAIG 
              A LA MAR. LA MAR 
HO CURA TOT SENSE  
                                VOLER. 
       NOMÉS MIRAR-LA  
     JA RES FA TANT DE MAL.       

         LA MAR SAP  
TOT LO QUE HE SOFRIT  
TOT LO QUE HE PLORAT. 
                CONEIX  
TOTHOM A QUI HE ESTIMAT.    
                                      LA MAR    
      ÉS LO MÉS PARESCUT  
  A LA POR QUE HE VIST.  
                  I L’HE ENYORADA,  
      A LA MAR,  
QUAN NO L’HE TENGUDA  
                   A PROP.  
  DIC LA MAR D’AQUÍ,  
           LA MAR NOSTRA,  
    QUE NO ÉS IGUAL ENLLOC,    
                       EH?

Julia Mérida, 2019



Per fermos així, des d’aquí i es més enllà.

Mama, ets recolzament incondicional 
perdona es mals moments.

Papa, vetllem fins que mos tornem a trobar.

En aquest document es trobaran parts salades, massa sinceres,  
formes d’expressió diferents.  
No són errors, estan en mallorquí.
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15Abstract

Una de les formes  
de veure més enllà del  
present és identificar  
i gestionar emocions, així 
com els traumes que les han 
originat i amb els que cada 
dia s’hi conviu. Confrontar 
impediments per aconseguir 
transformar-los en valors 
positius. 

És desplegant totes les  
persones que una ha sigut 
fins al dia d’avui, i que es 
preserven dins una  
mateixa, des d’on neix  
el relat d’aquesta peça.

VORAMAR es presenta  
com un audiovisual  
d’autoficció on es revisa  
la motxilla emocional,  
convertint-la en una peça 
artística capaç d’explicar 
per ella mateixa el procés de 
dol viscut. Amb una premis-
sa constant en tot el procés 
de producció;

El procés creatiu és sanador.

Una de las formas de ver más 
allá del presente es identificar y gestio-
nar emociones así como los traumas 
que las han originado y con los que 
cada día se convive. Confrontar  
impedimentos para conseguir  
transformarlos en valores positivos. 

Desdoblando todas las persones que 
una ha sido hasta el día de hoy, y que 
es preservan dentro de una misma, des 
de donde nace el relato de esta pieza.

VORAMAR se presenta como un 
audiovisual de autoficción donde  
se revisa la mochila emocional convir-
tiéndola en una pieza artística capaz 
de explicar por ella misma el proceso 
de luto vivido. Con una premisa  
constante en todo el proceso  
de producción; 

El proceso creativo es sanador.

One of the ways to look beyond 
the present is to identify and manage 
emotions as well as the traumas that 
have caused them and with which  
you live every day. Confronting 
impediments to transform them into 
positive values.

Displaying all the people that one 
has been to this day, and who are still 
preserved within themselves, is where 
the story of this piece is born from.

VORAMAR is presented as an  
autofiction audiovisual where the  
emotional backpack is reviewed, tur-
ning it into an artistic piece capable of 
explaining for itself the process  
of mourning experienced.  With a 
constant premise throughout the 
production process;

The creative process is healing.
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AutoEtnografia;
Dol;
Autoficció;
Nostàlgia;
Introspecció.

Abstract



 18 19Pròleg

PRÒLEG

Som mallorquina. Filla d’una família gran i 
aglutinada. El 1914 els besavis Gabriela i Guillem 
es casaven a l’illa que els havia vist néixer, poste-
riorment, sis fills. El primer, l’únic home, el Jau-
me, l’element menys i més rellevant de la història 
familiar. Cinc dones que governarien el matriar-
cat que som avui en dia, a la meva família sovint 
neixen dones, és així. Margalida, Maria, Gabriela, 
Isabel, i Àngela. Eren una família relativament 
ben estant, sòcia d’una de les cimenteres de 
Mallorca, quina paradoxa pensant el que avui en 
dia detestem la sobre explotació del territori. La 
Gabriela va quedar vídua, la guerra civil va explo-
tar i amb un fill que va decidir agafar diners, joies 
i marxar al front, elles quedaren desemparades. 
Es tenien les unes a les altres, soles en un sentit 
patriarcal on es requeria la protecció d’un home 
que si era una figura respectada. Sense estudis, 
es trobaren amb les portes del negoci tancades 
pels mateixos socis, que a opinió personal direm, 
ja els va anar bé. Una mà a davant i l’altre al 
darrere, es tenien a elles i les seves habilitats de 
costura. Dones espavilades, sense estudis. En les 
dones només si confiaven treballs invisibilitzats 
i, en el moment, poc valorats. Com les feines de 
la casa i d’artesania que havien d’aprendre les 
dones d’aquells temps.

La unió i la costura les va salvar, es 
quedaren ben unides, les germanes i la mare, 
foren suport incondicional, racó de confiança, 

Algunes dades de la meva biografia que afecten 
aquesta investigació.
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Embat; Tipus de vent marítim que s’inicia durant el mig 
dia, “ja entra s’embat”.
Valentes Dones; Agricultores femenines que durant el 
govern de Carles V i l’invasió sarraïna, prengueren una 
posició empoderada i combativa.
Surar; Mantenir un cos en la superfície d’un líquid  
sense enfonsar-se. Es fa referència a la creixença  
d’una forma metafòrica.

amagatall de les tempestes del món, engranatge 
que funciona davant qualsevol adversitat. Les 
parelles i fills que ampliaren la família amb els 
anys posteriors, també respiraren aquells valors. 
A una modesta planta baixa de la ciutat amb una 
petita font al pati que va ser testimoni de com 
els cosins es criaven com a germans. I nosaltres, 
descendència d’aquests, també hem concebut 
aquest sistema familiar com el nostre. Llegat 
que fins avui en dia perllonguem. A casa nostra, 
sempre ens acompanyem els missatges dient-
nos, T’estim una animalada. Expressió que feia 
servir molt la meva padrina jove Raquel i des de 
la seva mort, continuem dient en honor seu.

La Sara, la Yolanda i la Raquel, les nostres 
cosines, germanes de sentiment. Elles confor-
men la secció jove de la família, cada cop més 
gran, que comença a tenir descendències. Els 
seniors i els juniors, ens diem en to d’humor, els 
uns als altres. La gent que em mostra la seva 
forma de viure en el món, en la seva comunitat, 
aquesta tribu que també ha hagut d’aprendre a 
afrontar de formes més sanes s’embat i els ven-
davals de la vida. Tants patrons desconstruïts a 
base de patiment. Poc queda d’aquelles senyore-
tes que en realitat foren les Valentes Dones de la 
nostra família.  
La pèrdua sempre és complicada, si la família 
està amalgamada ho és encara més.  Perdre una 
figura no li toca morir per natura, com al meu 
pare Xim i la meva cosina Raquel, més, més i 
més. Venim d’uns anys de tempestes, que hem 
surat tots junts.

Aquesta és la família que em precedeix. 
A mi a totes les Laures que he estat fins al dia 
d’avui i que seré.

Pròleg
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ES VENT D’ENLLOC
INTRODUCCIÓ
On neix es vent? On s’inicia allò que propulsa la mar?

El punt de vista de les diferents 
situacions, són un recull de visions to-
tes referenciades d’antecedents vitals. 
La procedència és dels elements més 
importants de l’individu. Si realment 
hi hagués un lloc previ d’espera on es-
tem tots i del que ens van traient a me-
sura que un neix. Com si ja tinguéssim 
un tiquet o torn a l’espera que arribi. I 
quan arriba et toca, és completament 
aleatori i no és alterable. Aquest seria 
el moment més crucial de l’existència 
d’un ésser. El punt que marcarà més 
clarament l’esdevenir de la teva vida. 
Les condicions, les oportunitats i els 
destins. Ben bé no sé com vaig arriba a 
aquesta família, o si me’n podria haver 
tocat un altre, però la meva és aquesta. 
Mallorquina, d’arrel, família gran, amb 
molta gent, aglutinada i protectora, 
sobreprotectora millor dit. Patir és el 
que et porta a protegir, no voler que 

els que estimes pateixin, és un acte 
d’estima en si mateix. Però la vida és 
un conjunt de punts de vista. Cada un 
tenim una infinitat de camins, alguns 
més recorreguts, i d’altres encara per 
recórrer, nosaltres, en som la conver-
gència.

Poder n’hi haurà que no recorrerem 
mai, els bons, serien una pèrdua. Bé, 
en realitat no ho sé, si no els hem ima-
ginat, o anhelat, tampoc estem per-
dent res, per perdre, segurament s’ha 
de saber que es té. És un entramat de 
dubtes que em porta a pensar com els 
que ens estimen ens protegeixen dels 
considerats mal camins per recórrer. 
La mort a la vida, és un aprenentatge 
que tard o d’hora haurem d’adquirir. 
L’eternitat ha estat de les idees més 
perseguides dins totes les cultures i 
religions, segurament per a la seva 

impossibilitat al món tangent que 
coneixem. Qualsevol ésser, element o 
entitat que considerem, ens pot com-
portar una pèrdua emocional. 

La visió de la Laura, la persona adulta 
que avui és conscient del procés 
patit, que ha tornat resilient a base 
d’hòsties, que avui en dia ho gestiona 
emocionalment de forma diferent, que 
protegeix als infants del seu voltant de 
sentir l’exclusió i soledat, que va sentir 
amb la mort del seu pare. I que reco-
neix les capacitats dels altres, eximeix 
culpes i disculpes les debilitats que 
tinguérem tots com a família en una 
de les pèrdues més complicades que 
hem viscut. Un camí molt complicat 
i complex. Es revisa en aquest procés 
artístic, que si més no haurà sigut 
reconciliador.
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33Penya-segat

PENYA-SEGAT

Família d’amor, amb tots els 
components necessaris per a créixer 
dos infants estructuradament, de la 
forma més sana possible. No entra-
rem dins judicis educatius dels anys 
noranta. Pares carinyosos, una família 
gran i unida. Diumenges d’excursions 
i torrades. Tardes a casa dels avis, tam-
bé amorosos. Estius de platja, meló i 
quelitas. Viatges de tant en tant, quan 
ens ho podíem permetre. Un germà 
vuit anys més gran i un gos. Sopars  
de raïm amb formatge o pa amb oli  
i trempó.

Un dia de primavera després de 
proves rutinàries a la feina del pare, 
troben que alguna cosa no va bé, des-
encadena un estiu de gestions mèdi-
ques, que acaben en una operació poc 
clara un dia deu de setembre. La nena 
que havia anat a passar el dia amb una 

família amiga de la seva, va quedar 
alienada del que estava passant. Era 
massa petita per a entendre, ells, els 
adults tenien poques eines emocionals 
per explicar-li. Ella era molt espavila-
da, però millor no informar-la, així no 
la feien patir innecessàriament. El dia 
onze de setembre, na Xisca, la persona 
que estava al càrrec en aquell  
moment, va rebre una trucada.  
La nena i la seva cosina berenaven al 
pati. Una mirada i ella ho sabia. Ningú 
li havia expressat amb paraules, però 
estranyament ho sabia. Entra i amb  
un simple:

- Laura hem de marxar.- Ella 
respon: ja.

Com si ho sabes. Record que aquella 
nena no tenia clar res, necessitava una 
confirmació de què no s’imaginava 

alguna cosa més greu del qual real-
ment era. Tanmateix, el que va ser, fou 
més greu encara, del que imaginava. 
Aquella fou la primera persona que va 
xerrar clar. Dina aquell cotxe de camí 
a l’hospital, va dir:

-Laura, anem a despedir mos des 
Papa, se mor.

En un trànsit poc clar de recordar per 
l’estat de xoc, vàrem arribar a l’ascen-
sor que pujava a l’UCI de l’hospital. 
Quan es va obrir la porta corredissa, 
va venir el descens. Una sala plena 
de gent que coneixia i alguna que no, 
plorant o amb cara de circumstàn-
cies. Un passadís de gent es va obrir 
perquè aquella nena entres. Un equip 
de protecció higiènic i un passadís jun-
tament amb la meva cosina infermera, 
na Raquel. L’Albert, el germà gran va 

sortint a buscar-la. Unes portes, una 
cortina, es pare al llit sedat i ma mare 
plorant al seu costat. Una estampa 
familiar final, una llàgrima va relliscar 
del cantó de l’ull a la galta del meu 
pare. Tot era molt més greu del que 
na Laura havia pensat. Més gran del 
qual creien que podria suportar. Una 
realitat abrupta i una caiguda al buit, 
traduïda a un xiulet de la màquina 
multiparamètrica.

ARSENAL CONCEPTUAL
S’abisme involuntari, un bot a nes buit.

Quelitas; Són la galeta més tipica de la illa, 
consolidat com a producte indispensable 
de la cultura mallorquina. Trampó; es una 
amanida típica de l’estiu a base de tomata, 
pebrot verd i ceba. Berenaven; moment de 
menjar a la tarda, els malloquins anomenen aixi 
l’esmorçar del mati també. Xerrar; parlar.



prefix ad- (hacia) illa.
Significat de separar o deixar-lo sol a algú. 
Metafòricament “Posar-lo a una illa”.
Ús antic: Rodejar d’aigua, setjar amb aigua.

Aïllar [etimologia]
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L’illa desconeguda. Entendre qualse-
vol temps passat com a millor i viure 
dins una eterna infantesa que no cura. 
Reconèixer-se en el dolor de l’altre. 
El món que no podem alterar depèn 

del camí que decidim prendre. 
L’aïllament a una societat es 

compren com la 
posada en quaran-

tena a l’agent, 
situar-lo 
en un lloc 

d’aïllament. 
Comuna-

ment succeeix 
de forma involun-
tària, no escollida 
per l’individu, 

sovint esdevé per 
una força major, 
com situació de 

malaltia, però en 
cap cas una elecció 

completament lliure. 
L’ésser humà és 

sociable per natura, 
com a mamífer no neix sol i 

tampoc sobreviu sense el suport d’un 
altre en el moment del seu naixement, 
des de la seva formació ja comença a 
establir vincles amb altres éssers de 
la seva espècie. El primer és el ventre 
matern, concebut com un refugi  
que guareix.

L’aïllament a la nostra societat, l’occi-
dental, es pot entendre com a càstig. 
Sovint quan algú realitza una acció 
no compresa o considerada dolenta 
és posat a part, com perquè aquesta 
persona reflexioni i es redimeixi del 
succeït. Sobretot en la infància és 
una forma de suposada correcció 
molt comuna, per fortuna cada cop 
s’entenen i apliquen formes menys 
restrictives d’educació. No és més que 
una evidència de la vulnerabilitat el 
que es posa de manifest quan es du a 
terme un aïllament.

És possible que l’aïllament sigui  
en forma de protecció, per a evitar  
prendre mal.

L’aïllament que s’enfoca és preci-
sament el de la sobreprotecció, un 
excés que resulta ser negatiu cap a 
l’individu, no dotant-lo de les eines i 
la informació necessàries per poder 
pair coneixements i enfrontar-se a una 
realitat. Considerant més dèbil a l’indi-
vidu del qual en realitat és i posant en 
evidència, la seva feblesa.  
Es posa de manifest en el moment en 
què el fet amagat surt a la llum de for-
ma inevitable, floreixen un cúmul de 
sentiments negatius, pel drama que ha 
succeït, sumat a l’aïllament i falta de 
confiança que s’ha tengut en aquest. 

Llavors la ràbia no es pot controlar, 
creix entorn de la injustícia que se 
sent davant una pèrdua tan important, 
però també en contra d’aquells que 
han amagat el que podia succeïr.  
El trauma de la immediatesa és  
sempre més greu e inesperat que si 
ens ho podem plantejar i decidir com 
ho volem viure, d’alguna forma se’ns 
pren el poder d’elecció i actuació 
davant a un fent del que no som res-
ponsables, ni podem evitar, però que 
ens canvia la vida, com és la pèrdua 
d’un pare.

Penya-segat
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TOBOGAN

Estem poc acostumats a parlar 
del dol que pateixen els infants que 
han perdut una persona estimada, ja 
sigui sa mare, es pare, algun germà o 
algun amic. Però a qualsevol edat són 
vulnerables a les pèrdues, encara  
que molts cops les manifestacions 
difereixen dels adults i ens costi  
reconèixer que estan passant per  
un procés de dol.

El realment important és educar per a 
la vida, però això és inseparable de la 
presència de la mort. Una pedagogia 
de la mort i del sofriment és, en defi-
nitiva, una pedagogia de la vida. Es fa 
necessària una reeducació dels adults, 
i una educació infantil i juvenil realista 
i autèntica respecte al sofriment, la 
mateixa mort i la mort de les persones 
que estimem. (C.Poch, 2003)

Les manifestacions dels nens acostu-
men a ser més variades que les dels 
adults i costen d’identificar com a 
tals. La gamma de manifestacions del 
nen és més ampla i a més de l’esfera 
emocional, hi trobem amb molta 
freqüència símptomes conductuals 
o d’afectació concreta del rendiment 
acadèmic. Sovint hi ha dificultats per 
identificar certes reaccions emocionals 
o conductuals del nen com a part d’un 
procés de dol, malgrat tenir constància 
de l’evidència de la pèrdua. 

Els estudis de psicologia parlen del dol 
infantil com una forma de dol concre-
ta. Tenint en compte que la persona 
és menys madura, menys experimen-
tada, i se suposa que per aquest fet 
li costarà més processar la pèrdua. 
Etiqueten el ventall d’opcions de la 
situació, per l’edat de l’infant, per la 

proximitat de la persona que ha mort, 
problemes previs a la pèrdua, per la 
relació de conflicte que pogués existir 
previ a la pèrdua, i una llarga llista de 
causalitats. Els processos de dol en 
nens depenen de tres factors bàsics.

El nen ho viu segons el concepte de 
mort que té elaborat. Es mostra molt 
gràficament amb cercles concèntrics 
progressius de Bronfenbrenner, com 
el nen està influenciat per diferents 
ambients i es desenvolupa a partir 
d’aquí. Envoltat en un primer nivell 
per la família i l’entorn més immediat, 
tot això està immers en la societat. 
Com matrioixkes successives, el nen 
és un reflex de la societat i la cultura 
on viu, mediatitzat a través de la famí-
lia. La família dona forma al nen, però 
aquesta a la vegada té la seva forma 
subjecta a la matrioixca més gran 

EL DOL INFANTIL
Pensa en un filtre imaginari que t’ajudi a col·locar es teus sentiments, que els puguis  
raonar, saber d’on venen, abans de patir sense mesura. M’imagín un tobogan per on baixen.
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Representació gràfica de la Teoria 
Ecològica de Bronfenbrenner

Tobogan

que seria l’entorn sociocultural en 
què vivim. No podem oblidar que la 
nostra cultura té la mort i el patiment. 
La mort s’amaga i es fa invisible, fins 
com si d’alguna forma fos opcional. 
Molts pares eviten parlar de mort als 
seus fills per evitar fer patir als seus 
fills, per dificultats pròpies, perquè 
socialment i culturalment la mort és 
invisibilitzada. Realment els nens par-
len i pregunten sobre la mort des de 
ben petits. Quan aquestes preguntes 
incomoden als grans, els nens ho in-
tueixen aviat i aprenen a no preguntar. 
Pel mateix motiu que la Laura nena, 
no va preguntar clarament quina era 
la situació familiar real durant aquell 
estiu del 2008.

En segon lloc, entendríem que la 
criatura ho viu segons com ho viu la 
família. Els infants tenen una capacitat 
d’adaptació a situacions noves majors 
que l’adult, ja que estan en evolució i, 
en canvi. Però la seva vulnerabilitat és 
també més elevada i la seva depen-
dència de l’entorn immediat és molt 
més alta. Quan trobem un infant en 
dol també ho està la família. Per això 
davant l’abordatge d’un nen en dol, 
una de les primeres qüestions és valo-
rar com estan els membres d’aquella 
família, elaborant aquell dol.

En darrer lloc, la part primordial. 
L’infant ho viu segons l’edat o l’etapa 
del desenvolupament, en aquest cas 
es concreta en la preadolescència i 
adolescència. Ja poden entendre el 
concepte de malaltia o mort com un 
adult, però això pot estar emmascarat 
pel pensament propi la persona que 
encara no ha patit cap gran pèrdua. 
Sé que és la mort, tanmateix, “això no 
em passarà a mi”. Entendre pro-
fundament, més enllà del concepte 
metafòric, que l’eternitat és de les 
revelacions més dures, sobretot quan 
et consideres en una suposada situació 
de tenir tota la vida al davant.
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Sigui en l’etapa vital que sigui, les ei-
nes per afrontar els canvis, són el que 
més ens poden salvar de patir en els 
processos d’adaptació naturals de la 
vida humana. Integrar el concepte de 
mort no sols servirà per a l’elaboració 
de dols futurs sinó que m’atreviria  
a dir que serveix per viure d’una 
forma diferent, més conscient,  
responsable i coherent. Un dels objec-
tius d’aquest projecte és fer entendre 
que no perquè avui s’estigui patint 
serà etern aquest dolor.

Tobogan





1. La sinceritat és  
                     essencial; si no tenim 
   una resposta concreta 
           no hem de tenir por  
de reconèixer-ho.

2. Parlar en el nivell  
     de comprensió  
                                   de l’infant.

3. Parlar de la mort abans  
    que l’infant  
 es vegi emocionalment  
      vinculat a una situació de dol.  
   Hi ha moltes situacions que  
                        ho permeten:  
la visita a una església de poble  
          on hi ha un cementiri, 
 una flor que es marceix,  
                                                 el peix  
     que va morir fa dies…

4. No hem de vincular  
      la mort a una contrarietat  
 o dificultat,  
                  ni a una malaltia lleu  
   i passatgera. Hem d’explicar 
als infants què produeix  
                la mort.

5. Hem d’emprar  
                         la paraula mort  
   i eliminar eufemismes  
      (ja descansa, se n’ha anat  
 de viatge, està dormint...)

6. Hem de donar  
  l’oportunitat a l’infant  
              de parlar de la persona     
                    morta  
        i respectar  
el seu dolor emocional.



7. S’ha de reforçar  
                      la irreversibilitat  
              de la mort  
  i no donar peu a falses  
       expectatives de retorn.

8. Hem d’avisar la tutora,    
      psicòloga o professora,  
 si l’infant és a l’escola,  
                   en cas que li hàgim  
    de comunicar la mort  
        d’algú que ell estima.

9. Mai no hem d’amagar 
                el nostre propi dolor,  
 ni tancar-nos  
    per plorar d’amagat.  
És bo, mostrar que els adults 
           també som vulnerables 
        i que volem compartir 
   la seva tristesa. 

10. Hem de considerar  
      la possibilitat de crear    
                      grups de suport  
 per a infants:  
   com els adults i els joves, 
                  els infants  
        també necessiten  
   encoratjament i amistat.

Dècaleg. Concepció Poch, 2013
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El pitjor és aprendre a  
renunciar i normalitzar quedar-te fora. 
Habitar en el fora per bregar amb la 
culpa. Per a sentir que almenys, no 
estàs anant contra tu mateixa. Renun-
ciar per evitar més combats. Com a 
producte d’una moral cristiana que 
t’ha ensenyat a caminar amb una creu. 
Amortallada, mirant la vida sense dret 
a actuar-la, sense dret a ser partícip, 
traient el meu cos a escena en oca-
sions excepcionals, quan el remordi-
ment et deixa descansar, quan tires la 
casa per la finestra, quan hi ha un mes 
que remuntes i recuperes el domini 
del que es mou, del viu. Viure en 
l’estat extraordinari i atzarós de l’anar 
i venir de l’onada. Dormir malament 
a les nits, per la incertesa. I desen-

volupar trastorns conseqüents. 
Ansietat, insomni, cansament 

crònic. Devorar-te a tu 
mateixa per acabar com 
més aviat millor. Odiar als 
éssers que es permeten la 

vida. Veure’ls des del teu 
no-lloc. I encara així, escriure 

per a construir un espai on existir 
des de la llum. Perquè jo ho intent i 
no ho he tingut fàcil. Intent recuperar 
la pau i fer amb tot el buit que em 
circumval·la una fortalesa de llum. A 
tot el que em mira, intent donar-li el 

que tant em costa, si només puc fer-ho 
amb els ulls i amb les paraules, vull 
poder donar un cel blau on res pugui 
ferir-nos. Però arrosseg els trenca-
ments de les escletxes, i a vegades 
com no puc suportar-ho, m’amag en 
la meva solitud, per a no espatllar 
aquests cels blaus. I també plor per 
cansament.
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S’entén com a patró familiar a 
un model de pensament, d’emoció, de 
conducta que es genera en un nivell 
ancestral i es va repetint de generació 
en generació, generalment de manera 
inconscient. Aquests patrons són el 
tema que ens escau, l’interès per la 
recerca personal i l’autoconeixensa 
en la meva pròpia família, m’ha fet 
adonar-me de les estructures internes 
i repetides a les famílies mallorquines 
de tota la vida. A la meva família hi ha 
un alt percentatge de dones envers els 
homes. Fet que aparentment podria 
semblar que la igualtat hauria d’estar 
més present. És veritat que és conegut 
el tret valent de les dones mallorqui-
nes, de fet a algun dels intents invasius 
de l’illa de Mallorca que avui dia es 
commemoren amb festes, es recorda la 
valentia de les dones que estaven soles 
amb els infants al poble  

en el moment de l’atac i el defensaren 
sortint victorioses. És així de comú 
aquest caràcter fort i emprenedor que 
també caracteritzava les dones de la 
meva família, com s’ha explicat abans. 
Però lluny de pensar en aquesta igual-
tat, hi ha una cultura estranya envers 
els rols de la casa. Com jo definesc, 
són uns matriarcats encoberts. És 
a dir, sobretot temps enrere, només 
internament és la figura femenina de 
la família la que realment pren les 
decisions, en major o menor mesura 
equiparades en la resta de figures. 
Però de cara a la galeria tot continua 
sent conservador i clàssic. Evident-
ment, parlant des del punt de vista 
de societat actualitzada, però amb 
aquesta estranya gestió. Per donar un 
exemple més clar, ho definesc amb 
aquesta conversa:

NISSAGA DE PENSAMENT
MALLORQUINITAT
Quants som a dinar? Un bon caramull. Idò diga-li a nes veïnats que venguin també.

Nissaga de pensament

“Ens trobem a una taulada 
de dinar de diumenge. El fill 
pregunta alguna cosa en veu 
alta, que tothom escolta, 
seguidament mira a la mare 
aquesta el mira i dirigeix la 
mirada cap al pare. L’infant 
camina cap al pare i li dema-
na. Aquest li respon i segui-
dament a cau d’oreia li diu: 
- Pero fas lo que te digui 
sa mama.-”

“una població tan endarreri-
da, tan fanàtica, tan tímida 
per no dir una altra cosa. I de 
tan insigne mala fe”.

“Tres-cents anys de retard 
separen Mallorca  
de la civilitzada França”.

Supòs que un altre patró, és el que 
més li trontollava a George Sanz al seu 
llibre, Un hivern a Mallorca, on no va 
deixar ben malparats els Mallorquins.

Amb mirada colonial, Sand afirmava: 

En les seves memòries va considerar 
que havia estat “injusta, violenta” amb 
els illencs. És veritat que no s’allunya-
va d’algunes realitats una mica arcai-
ques que representaven l’illa. Però és 
ben cert que ens situem en cites del 
1839, on la vida encara girava bastant 
entorn a la terra i on encara no existien 
molts oficis que avui dia sí. Sanz no 
sé bé que esperava trobar, ja que era 
més que evident que l’aïllament seria 
present a la societat de l’illa. Aquest 
patró de gestió quasi secreta persisteix 
a les arrels familiars. L’aglutinament fa 
que es repeteixin gestions, que es trac-
ten quasi com secrets d’estat. Temes 
familiars que no es parlen obertament, 
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però que molt temps després surten i 
és estrany perquè en certa manera és 
com si ho sabessis d’alguna manera. 
Per formes d’expressió no verbals, 
són formes de fer a la mallorquina, 
maneres d’anar lent, de no córrer, de 
concretar hores que mai són veritat. 
Parlar d’aquesta forma tan estranya, 
amb paraules que signifiquen moltes 
coses. Berenar tres cops al dia, aigo, 
melicotó, caramull, calabruix, aferrada, 
trempar, xubec, d’això, capfico, curolla, 
d’eixonar, frisar, parell de molts. Sigui 
com sigui conformem una societat 
peculiar aïllada i salada.

Nissaga de pensament
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Prendre decisions té un factor 
emocional en el moment en què 
queda tancada la resolució final, es 
veurà afectada per l’estat anímic del 
moment. En un procés psicològic de 
revisió del procés de dol propi es posa 
a l’agent en el centre i en una situació 
de vulnerabilitat emocional. En la for-
ma de fer un projecte artístic d’aquest 
tipus, no hi ha guies, és un mateix i 
confiar en el fet de fluir, anar fent, 
segons les converses que sorgeixen 
envers el projecte documentar-ho tot, 
en aquest cas a la meva llibreta i foto-
gràficament. La metodologia sorgeix, 
al moment d’anar fent, buscant dintre 
de mi mateixa, del que es vol expressar 
i com serà aquest procés personal. La 
forma de fer-ho va brollant a mesura 
que el procés introspectiu avança.

AUTO-SAVE
METODOLOGIA
Associacions vagues que van construint es meu projecte, un cúmul de paraules i 
dibuixos, noms i llocs, que acaben tots a la llibreta. Com si se tractés d’un guardat 
automàtic de tot el procés, torn a rellegir-ho cada dia.

Auto-save
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MARRONEO

Iniciar un bagatge de referents ens posa 
en la situació justificadora d’aquests, no és 
senzill d’esbrinar el perquè els pensem o per què 
ens venen al cap en situacions concretes. Alguns 
habiten en el nostre inconscient. Allà guardem 
records del que els representava per nosaltres, 
un moment, una acció o un element artístic. És 
en aquell moment on s’uneix la seva idea amb la 
nostra, una invenció, que segurament si pogués-
sim fer un cafè d’horabaixa, d’aquells que s’acom-
panyen amb una llarga conversa, ens podrien 
mostrar per quin motiu dugueren a terme aquell 
projecte, que els va moure. Poder descobriríem 
que no és el mateix i ells veurien una nova forma 
de veure, o no, en realitat ens mogueren coses 
mundanes i similars. D’aquelles que són llei de 
vida i que al final, per sobrevalorades que les 
tinguem, ens passaran a tots. En definitiva, la 
nostra genealogia de referents sorgeix quan 
dialogam quasi personalment amb aquests. Obrir 
una peça o idea al món, que els altres s’hi puguin 
veure. D’alguna forma, la puguin fer seva i portar-
se-la a la memòria, enllaçada a les seves vivèn-
cies i records. És en aquest punt on em pens a 
través de les creacions dels altres i em cerc allà.

“Els altres fets de la meva vida són de 
més incerta descripció i més difícils de 
datar.”

Com definia G. Ferrater a l’epíleg a Da 
nuces pueris, 1960.

Inici amb l’afirmació del que si sé que soc.  
Illenca, melancòlica de tot temps passat i filla del 
mar, nascuda al límit d’un dia 23 de desembre.

No són pocs els autors que consideren 
que ens hem d’allunyar d’una realitat abans 
d’escriure sobre aquesta. Inicio el meu camí des 
de la mort del meu pare, Xim, ara fa tretze anys, 
els mateixos que jo tenia quan ell va morir i el 
mateix que m’ha costat entendre, reflexionar i 
abraçar aquest procés. El tretze és un nombre 
amb moltes connotacions negatives, poder ha 
sigut casualitat o no.

La Frida, la protagonista d’Estiu 1993, és 
una mica més petita, però m’hi sent reflectida, 
és una història que transmet tots els processos 
de dol infantils, que no són igual que el dels 
adults. Encaixar una bufetada de realitat des de 
la innocència és diferent, trobar realitat en un 
món que t’han mostrat pur. La seva directora la 
Carla Simón, és la Frida. Les seves obres parlen 
de l’experiència pròpia. La cura amb què es tre-
balla la mostra d’una experiència pròpia, que ha 
generat i remogut sentiments, és pura veritat. 
Es veu en les relacions externes que es creen, la 
delicadesa de conèixer els actors i contectar, la 
intimitat que comporten aquestes relacions al 
llarg del temps, a la peça final ho absorbeix.

Els errors afortunats que sorgeixen pro-
duint amb actors no professionals, fan esdevenir 
realitat. Simón diu que al seu càsting escull pel 
bagatge de la persona, si el personatge és mare, 
que sigui mare, si al personatge li ha succeït 
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MÈTODES DE FEINA DELS REFERENTS
Admira sa seva forma de fer feina, sa seva forma  

de mirar, sa seva forma de trobar maneres  
de ser si mateixos dins els seus projectes.

Marroneo
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un fet transcendental, que a la persona que el 
representarà també. L’empatia d’una persona, 
farà que pugui entendre, però la vibració i sen-
timent no és equiparable a quan t’ho emportes 
al teu terreny, quan ho vius dins la teva pell. La 
Frida ha perdut la seva mare i ha de marxar a 
viure amb els seus tiets, jo vaig perdre el meu 
pare i vaig sentir aquella soledat, per la que plor 
cada com que torn a veure Estiu 1993. La feina 
amb actors no professionals, és més llarga i 
atabalada, però genera una energia al voltant de 
la peça que fa que tothom la senti com a seva i 
això, les atmosferes i emocions que es generen, 
doten d’un sentit per sempre a la feina realitzada 
conjuntament.

Na Mar, valenta, observadora i sovint 
riallera. Amb molts moments immersa als seus 
pensaments. Ferma i decidida, no és fàcil ferla 
canviar d’idea, ella almenys, intentarà negociar 
la proposta. Una formigueta que arribarà molt 
lluny, és curosa guardant els seus objectes. Es 
pren el seu temps per viure, i per fer les coses. 
Alguns ignorants o veurien en ulls de lentitud, jo 
diria que és delicada i se sap respectar molt a si 
mateixa, als seus tempos, encara que no sempre 
encaixin amb els de la gent gran. Fa honor al seu 
nom. 

N’Elia, bullosa, molt riallera, espavilada. 
Sempre està atenta, escoltant el que passa al 

seu voltant, buscant i descobrint, preguntat el 
perquè de tot. Vol saber com funciona el món i 
lluita amb caràcter per moure’s al ritme d’aquest. 
Molt sensible i empàtica, cuida als del seu vol-
tant. Li encanta fer regals, és dolça i mimosa. Té 
clar el que vol i ho expressa fermament.

Na Mar i n’Elia són germanes i les meves 
nebodes, sentim adoració les unes per les altres. 

Veig moltíssimes expressions 
orals i corporals de la Lau-
ra nena en elles. La unió que 
sentim des de sempre ha sigut 
un clar al·licient per tancar el 
càsting. Elles ja han patit una 
pèrdua important que com-
partim, la meva cosina i tieta 

seva, va morir fa cinc anys en un accident. I com 
a nena que havia patit la sobreprotecció de la 
pèrdua, em vaig posicionar fermament. Elles 
havien de participar en tot, 
havíem de naturalitzar allò, 
fa mal la pèrdua, clar que 
si, i no passa res. No men-
ysprear la seva capacitat 
d’acceptació i d’entendre el 
que havia passat. Aquella 
va ser el primer adeu que 
la nostra família va viure amb certa naturalitat. 
Deixarem de costat els formalismes i ens mo-
guérem pel que sentíem, junts com una pinya. 
Diguérem adeu com tocava, visquérem moments 
dolorosos. Però els tractarem d’una forma tan 
delicada i respectuosa que sempre quedaran 
dins el nostre record i quan el temps curi el dolor, 
ens quedarà l’orgull d’haver-los viscut. Deixa-
rem anar les seves cendres tots junts fent una 
travessia en veler que ens va portar a la seva cala 

Bullosa; persona que fa bulla, que es trapella i divertida. 
sa Padrina; forma d’anomenar l’àvia a mallorca.  
Soviètic; adjectiu que a mallorca s’aplica a algú  
amb caràcter donat a la discursió [ex: Avui s’ha eixecat  
soviètic]. Comana: la persona que mana.

Marroneo
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preferida. Allà, junts, amb música, flors i llàgri-
mes ens suportarem els uns als altres i la des-
pedirem. Elles varen poder observar com florien 
els sentiments d’aquella família aglutinada que 
es veia obligada a desprendre’s d’un dels seus 
integrants. Una forma molt sana de despedir 
algú estimat.

La relació personal que mantenim, els 
trets tan característics de la Laura nena que 
elles perllonguen, la seva experiència amb la mar 
i la mort. Aquesta vegada havia de ser d’aquesta 
manera. En el diàleg de Laures, elles, d’alguna 
forma, hi són presents.

Hi ha un factor real en pertànyer a un 
lloc concret. És ben segur que som d’allà on 
pertanyen els nostres pensaments i allà on hi 
ha el que més estimam, independentment d’on 
hàgim nascut, som d’allà on l’estimació decideix 
que siguem. Encara que un es vulgui esvair del 
que representa, sovint pels adjectius pejoratius, 
sempre acaben tornant-se notables. Mallorca és 
una illa d’un arxipèlag, del mar mediterrani, això 
és com una marca, en paraules de Romera:

Sa illa de Mallorca influeix, influeix 
molt i determina una escena. 
I es manifesta de diferents formes en 
funció de la persona.  
Són diferents visions d’una cosa que 
podríem dir “mallorquinitat”.  
És a dir noltros respiram aquest aire, 
xerram d’aquesta manera.  
I pensam també d’aquesta manera, 
perquè estem aïllats, per bé o per mal.

Llorenç Romera

Marroneo

La meva ment sempre afegeix dues pa-
raules a les de Romera. Aïllats i salats. Els clixés 
fan que sembli que un grup de persones que 
comparteixen algun element, sembli que tenen 
una forma de comportament similar. Llavors 
és cert que totes les famílies mediterrànies 
s’assemblen, duc molt temps reflexionant-ho, 
pens que sí. Almenys la meva, de profunda arrel 
mallorquina, comparteix característiques amb 
les dels meus amics i coneguts que també són 
de Mallorca de tota sa vida.

Totes les famílies tenen o han tingut 
una padrina que és la que comana, matriarcats 
encoberts com diem les noves generacions, a 
casa meva som descendència de cinc germanes, 
fortes i empoderades. El que digui t’ha mare, una 
expressió que s’escoltava molt a casa de petits. 
També a totes tenen una tia Antònia, un bon 
grapat de cosins o d’altres infants amb diferents 
relacions familiars, amb els que t’aixecaves de 
taula després de dinar per anar a jugar, fins que 
toca partir, i amb cares llargues, assumíem que 
aquells germans de joc, passaria temps fins que 
els tornessis a trobar. A totes aquestes famílies, 
algú compleix el rol del graciós, aquella persona 
que fa bromes a tothom als dinars familiars. El 
que es fica “soviètic” amb temes d’actualitat, 
arma una revolta d’opinions, que acaba amb un 
cop a taula de la matriarca, mandant a tothom 
tenir un dinar tranquil. Si és que ja ho diu sempre 
la nostra tia Antònia, a taula no es parla de 
política, ni de religió. Estampes familiars cada 
diumenge a l’estil de Sorrentino, que encara 
que la seva sigui italiana, també neden dins la 
mar mediterrània. Relacions aglutinades que es 
mouen per amor i que et provoquen tanta deses-
peració com pau, saber que pots comptar amb 
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Escletxa; obertura entre dues peces que han dexiat un 
espai entremig. 

ells, que la tribu que t’envolta és ben gran.  
Que hi és, i estarà.

És en els moments de soledat on més 
conscient en som. Necessitar posar-se en l’opo-
sat per apreciar el que es té, és un sentiment 
molt humà. Situar-se en un mirall que en lloc 
de reflex, mostra el contrari per fer-te canviar la 
perspectiva. El temps, la maduresa i la reflexió 
ajuden a col·locar-ho tot al seu lloc. La recerca 
d’aquest lloc de pau, on créixer, com li dic jo, és 
el que m’ha portat al meu jo actual. La visió de 
Turell sobre la llum em porta a n’aquest punt, 
de reflexionar sobre el meu ara. L’ajuda d’haver 
deixat passar la llum i contemplar-la en la seva 
immensitat. Sentir la tranquil·litat en la mateixa 
immensitat que un dia vaig sentir el dolor.

Obres que transformen el sentit de la 
percepció. La seva obra només pot entendre’s 
a través de la seva particular visió reflexiva en 
la qual un s’adona de la funció que compleixen 
els sentits i la materialitat de la llum. Turrell ho 
defineix com:

“Veure’s a un mateix, veient”

L’abstracció com a forma de reconeixe-
ment propi. És complicat aconseguir plena 
presència i observar-se. El cràter Roden, obra 
de James Turrell, vol provocar-nos una sensació 
de presència que es produeix en l’espai. Com un 
trasllat que l’interessa provoca dins aquest pro-
jecte, on poder arribar a sentir gairebé una enti-

tat, un sentiment físic que percebem sensorial-
ment. Està situat a la regió del Desert Pintat del 
nord d’Arizona, és una obra d’art a gran escala 
sense precedents creada dins d’un con volcànic.

“Per a mi, la llum és nutrició, gairebé 
com a menjar. Em preocupa la llum 
dins de la gent. Quan tanques els ulls o 
somies, veus una llum diferent que amb 
els ulls oberts. Usualment utilitzem la 
llum per a il·luminar les coses que ens 
envolten. Però estic interessat en una 
llum molt personal, la interior”.

A través del creixement espiritual i emo-
cional, Turrell genera espais que són quasi trans-
bordadors mentals. Una escletxa de llum que 
il·lumina internament. On poder portar a terme 
meditació o actes de plena consciència, sense 
res més. Només observa plenament el temps 
transcórrer. Els refugis són vies importants cap 
a la calma. Cap al caliu d’un lloc on la pau i tran-
quil·litat envaeix l’individu sense cap alteració 
externa. És un pilar fonamental per la vida d’un 
humà dins la nostra societat occidental. Sigui del 
tipus que sigui, però es necessita tenir un lloc al 
qual dir-li casa i que ens aporti una petita dosi 
del que Turrell genera al cràter Roden. 

És la vida o la forma de viure aquesta el 
que li dona sentit, és el fet de sentir-nos casa 
el que fa que estem bé dins aquesta vida. Hi ha 
algun element metafísic que li doni sentit a la 
vida des d’un suposat món de les idees, un deu 
que tot ho pot, o ja està tot escrit. És coinci-
dència que aquests patrons vitals es repeteixin i 
puguem connectar els uns amb les pèrdues dels Em
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altres, pens que no, que tot és fruit d’un sistema 
que no ens educa emocionalment.

Vídeo Blues ens parla de com no estem 
preparats per despedir-nos. Un documental on la 
seva directora i protagonista, genera el seu ritual 
de despedida cap als seus pares. L’Emma Tusell, 
narra com reconstrueix la figura del seu pare a 
través de pel·lícules que ell mateix va gravar, on 
surten ella i la seva família. Vaig sentir el mateix 
quan revisava el material del meu pare, sempre 
ell gravant. Només tenia accés a la seva respira-
ció, la seva veu, el seu moviment en càmera, i la 
seva imatge quasi absent. En el moment en què 
revisem aquest material anem en recerca de la 
imatge sobretot, que és el que en la nostra cul-
tura més evoca al record. Però no arribava mai 
aquest pla on el pogués veure. Em vaig adonar 
que també havia oblidat la seva veu, em va fer 
mal, adonar-me’n d’aquest oblit. Tussell, narra la 
pèrdua d’una forma psicològica, com si no estes 
parlant de si mateixa i de la seva família, extreu 
una anàlisi quasi dramatúrgic, on també exposa 
l’intent de suïcidi com a element més munda 
del que la nostra societat entén. Si més no, és la 
seva forma d’ordenar el seu dolor, igual de lícita 
que les formes dels altres. I la forma que té de 
mostrar-ho tan descarnada, em fa empatitzar 
profundament. La gent que ha tengut moments 
complicats té una forma més directa d’expli-
car-los que aquells que encara no els han viscut.

És difícil entendre fins a on pot arribar 
l’amor, igual que la pèrdua, situacions que mar-
quen sense precedents l’individu que ho sent. 
Oposades en si mateixes i devastadores quan 
s’uneixen. Estimar d’una forma tan profunda que 
t’arribi a portar a punts extrems per a no veure 

sofrir més aquell que estimes. Això presenta 
la pel·lícula Amour de Michael Haneke, l’acte 
d’amor per evitar el sofriment de la dona que ha 
estimat tota la seva vida. La sensibilitat en què 
s’expressa la història, el patiment mutu perquè 
l’altra està patint. Entendre que un individu no 
pot estar bé, si aquell al que estima no ho està. 
Entendre l’amor propi com una forma d’amor 
als altres. No sempre podem posar solució a les 
situacions o emocions perquè els altres no les 
pateixin. Malalties com la depressió devasten 
cases senceres. Haneke mostra la forma de 
viure, d’aquella casa concreta, i com senten l’un 
per l’altre d’una forma molt profunda. Com a mi 
m’han ensenyat que s’estima la família de sang 
o no.

“Què és el que ens fa humans? De tot 
allò que som i fem, què creus que real-
ment defineix la nostra humanitat?”

Guillem Clua reflexiona que la resposta 
està en el dolor. El que realment ens fa humans 
és la capacitat de sentir com a propi el dolor dels 
altres. Això és el que ens diferencia de les bès-
ties, diu. Aquest és el sentiment que recorre l’es-
pina dorsal de l’obra teatral L’Oreneta. Els seus 
protagonistes posen en comú el seu dolor, d’una 
forma descarnada. És si més no a l’obra on he 
vist com sent una pèrdua una mare i com cada 
individu té les seves capacitats d’afrontar-ho. 
Sovint es converteixen en un conjunt d’escuts 
per aturar el dolor que s’està exercint dintre seu. 
Intentar comprendre el contrasentit d’aquest, les 
conseqüències de l’odi i les estratègies que utilit-
zem perquè no ens destrueixin l’ànima. Quan els 
protagonistes es coneixen, tenen dos camins da-
vant si: poden triar odiar-se o caminar junts. Els M
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dos tenen motius per a fer-se encara més mal 
del que han sofert o reconèixer-se en el dolor de 
l’altre per a no permetre que les bèsties guanyin. 
D’alguna manera són com tots nosaltres, perquè 
davant d’un fet injustament indiscriminat tots 
som víctimes, i tots ens enfrontem a la mateixa 
cruïlla. El nostre món depèn de la direcció que 
prenguem.

Escapar pot semblar una de les opcions 
de ruta. Adonar-te que vagis on vagis la mo-
txilla va amb tu, fa que deixis de marxar sense 
endreçar la ment. Una reflexió plena d’assosia-
cions vagues ens fa veure que tot és individual 
i a la vegada tot és un. León Simianni expressa 
d’una forma molt peculiar i alhora molt verídica 
com funciona el sistema de pensament creatiu 
a través del seu diari documental. Un hindú, una 
moneia, un viatge i una cançó de Queen per a 
definir el moment en què decideix escriure la 
seva pel·lícula Mapa. És probable que en algun 
moment no estigui clar i que el propi procés 
de creació ens vagi acompanyat i guiant dintre 
d’aquest propi procés. Hi ha moments en què 
els propis projectes personals demanen coses, 
en realitat les demanen les nostres emocions 
en mesura que anem creant. Per això hi ha 
alguna cosa de sanadora. I és així com s’arriba a 
n’aquesta mescla d’associacions entre diferents 
referents que aparentment no tenen res a veure 
entre ells, i dels quals la teva forma de pensar-los 
és la convergència.
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SAL A SES VENES
SIMBOLOGIA
Com s'ha d’expressar una persona d’una illa si no és mitjançant sa saladina.
s’humitat des vespres te sala sa boca, i plorar te sala s’anima.

MON PARE

Persona vinculant, conceptual-
ment la simbologia del pare. Pensat 
des d’una enyorança i certa recupera-
ció de la figura reconciliada. 
Si més no, ben mirat, ell en si mateix 
hauria d’haver pogut parlar amb la 
nena i fer-la partícip. Ja hem parlat 
anteriorment de les eines de cada 
un per afrontar aquestes situacions. 
Metafòricament, es produeix el perdó 
de la figura i acceptació dintre de 
l’esdevenir vital de la nena.

SA BARCA

No és una embarcació qual-
sevol, és la nostra, la que era de mon 
pare i ma mare, amb la que sortíem 
a pescar a la mar. Ja no és nostra, 
ara pertany a una altra persona i ha 
canviat d’ubicació. La simbologia de la 
nena sola enmig del mar, sense horitzó 
a la vista. La creu, una iconografia 
completament cristiana, però que de-
fineix molt bé, el que comporta passar 
per un procés de dol sense eines. El 
pal i el travessant de l’embarcació ens 
evoca a la imatge del Via Crucis.

SA SOGA

Element més que simbòlic 
de la desesperació, de la necessitat 
d’acabar, de no poder més. El gir és, 
que el nus que realment veiem és 
un “As de guia”, un tipus de nus que 
s’utilitza per hissar veles, i que guia la 
tela per poder pujar sense descarrilar. 
Un nus que curiosament quan se li 
afluixa la tensió pot arribar a amo-
llar-se. Entendre el procés viscut des 
de la resiliència.

SES PULSERES

A Mallorca es molt tipic dintre 
de la joieria tradicional, que es realitzin 
aros d’or mallorquí, que es un tipus 
d’aleació es fa en or de 18 kilats i es 
mescla amb coure, per aixó es veu 
amb un to rotgenc. Aquest tipus de 
joieria la porten les dones i des del 
naixement s’ens en regalen. Jo de 
petita sempre portava els meus, que 
a mesura que creixia, mels tallaven i 
m’els tornaven a fer mes grans. Fa uns 
anys jo mateixa vaig ampliar els meus i 
els porto desde llavors. Les meves Lau-
res petites tambe en tenien que portar 
i es aquest el fil conductor entre elles. 

Sal a ses venes
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MIRADA DE PAGÈS
GUIÓ TÈCNIC
Sabre totes i cada una de ses passes a fer, tenir-ho tot controlat i amb un simple cop d’ull 
saber si li falta aigo, o li falta sol. Mirar atentament perquè sa sembrada sigui bona.

Mirada de pagès

CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

ESCENA 1 - EXT. Puesta del sol, casi de noche (pero aún hay un poco de luz) Delta (playa con rocas para saltar al mar)

1 (SONY) 1 Plano recurso del mar cho-
cando contra las rocas PG (Beauty) Normal / Un 

poco picado Estático Laura 
Maria 35mm - 28mm

Ambiente frío, anticipación  
al choque y el inicio. 
Probar de hacerlo también  
un poco shakie.

5

A 
(GoPro1) 3A Laura se deja caer de las 

rocas al agua PG Plano subjetivo Cámara en 
cuerpo

Laura 
Maria GoPro

Plano movido y caótico. La cámara la 
lleva Laura en la frente, es lo que ella ve. 
Mantenerlo hasta que sale del agua.

30

1 (SONY) 3C Laura se deja caer de las 
rocas al agua

PG (Desde el 
lateral) Normal Estático Laura 

Maria 35mm - 28mm Probarlo un poco shakie. Ambiente frío. 
Grabarlo simultáneamente al 3A.

A  
(GoPro1) 6 Laura debajo del agua 

después de caer PG Plano subjetivo Cámara en 
cuerpo

Laura 
Maria GoPro

Continuación del 3A, momento  
caótico debajo del agua pero justo  
en la superficie.

NOTAS DE ESCENA: Grabar sonido del már y de la caida. Se deja más tiempo para poder hacer diferentes planos  
recursos de la zona y el paisaje. 

MIN. TOTALES DE ESCENA:  1h
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CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

ESCENA 1.2 (Flashback) - EXT. DÍA. Cap Salines. En la carretera con el coche.

2 (SONY) 2 Coche circula por la carrete-
ra al far de Ses Salines PG Normal Estático

Laura 
Maria 
Helena 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar

35mm - 28mm
La cámara esta casi apoyada en el suelo. 
Alomejor hace falta contrapicarlo un 
poco.

15

3 (SONY) 4A

Mar en el coche con Albert 
al volante. No se les ve la 
cara del todo. Se les ve a 
los dos desde atrás, que an 
algun momento uno mira al 
otro y se ve un poco el perfil 
y viceversa.

PM Normal Estabilizador 
(estática) 35mm

Se graba desde el asiento trasero del 
coche. Ambiente tranquilo con el movi-
miento suave del coche. Luz cálida pero 
con las sombras marcadas, sobretodo 
en las caras. Usar polvo del ambiente 
o generar polvo para dar textura al 
ambiente.

15

3 (SONY) 4B
Mar esta apoyada en la 
ventanilla (esta bajada) 
mirando hacia afuera.

PP Normal /  
un poco picado

Estática (pero 
en estabilizador) 50mm

Estamos vastante cerca de Mar. Luz se 
mantiene como en el 4A. Plano es desde 
atrás , no vemos cara de Mar ya que esta 
mira por la ventanilla. Aunque en algún 
momento puede girarse a mirar hacia el 
conductor pero con la cara tapada por 
su brazo.

10

3 (SONY) 4C

Albert conduciendo. Este 
mira hacia delante, pero 
de vez en cuando los ojos 
miran hacia Mar pero no 
gira la cabeza del todo.

PP / PMC
Normal / un 
poco contrapi-
cado

Estática (pero 
en estabilizador) 50mm 

No se le ve la cara del todo, cámmara 
esta un poco baja y puede que contra-
picada pera generar sensación de que 
es Mar la que mira. Sobras bastantes 
marcadas, luz bastante calida. Nostalgia.

10
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CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

3 (SONY) 4D
Mano de Mar bajando la 
ventanilla con el botón de la 
puerta del coche.

PD

Contrapicado 
(Y desde el 
lateral un poco 
en diagonal a 
la puerta del 
coche)

Estática (pero 
en estabilizador)

Laura 
Maria 
Helena 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar

70 mm - 50mm
Plano un poco oscuro pero que se 
vean los rallos de luz que entran por la 
ventana.

7

3 (SONY) 4E

Mar abre la ventanilla. 
Cuando esta va bajando 
entra el aire y le mueve el 
pelo.

PMC Picado Estática (pero 
en estabilizador) 50mm

Se ve la barbilla y las puntas del pleo de 
Mar moviendose con el viento. También 
el dedo o el brazo haciendo la acción de 
apretar el botón para bajar la ventanilla.

7

3 (SONY) 4F Mano de Albert al volante 
desde la perspectiva de Mar PP Contrapicado Estática (pero 

en estabilizador) 50mm Sobras marcadas, polvo en el ambiente. 
Luz cálida. 7

3 (SONY) 4G

Colgante del espejo de 
dentro del coche, mientras 
se mueve por los movie-
mientos de este.

PD Normal Estática (pero 
en estabilizador) 70mm - 50mm

Plano más cerrado. Se ve desde la di-
rección del copiloto, como si fuera Mar 
quien lo mirara.

7

4 (SONY) 5A

Plano que son los ojos de 
Mar. Mira desde la ventani-
lla y sigue a Albert. Este va 
desde la parte de atras del 
coche (cerrando el malete-
ro) hasta su puerta, que la 
abre y se sienta en el asiento 
del conductor.

PM / PMC

Normal (un 
poco contra-
picado porque 
es el punto de 
vista niña)

Giro aprox. 180º 
(estabilizador) 50mm

Ve a través de la ventanilla del coche 
que esta sucia por lo que no se ve la 
figuara clara. Cuando esta entrando 
al coche se ccentra más en las manos 
que en la cara. De la cara solo vemos la 
barbilla y la boca.

20

5 (SONY) 5B

Se ve desde fuera del coche 
a Mar sentada en el asiento 
del copiloto. Albert esta 
en el maletero y va hacia 
la puerta pera entrar en el 
coche.

PG Nomal Estática 50mm - 35mm

La cabeza de Mar sigue a Albert, pero en 
ningún momento mira hacia delante. El 
plano corta la cabeza de Albert cuando 
esta dando la vuelta al coche.  
Ambiente cálido.

15

Mirada de pagès
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CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

5C

- Camino desde el coche 
- Planos recursos del coche 
pasando, del camino, partes 
coche.

NOTAS DE ESCENA: Se ha de grabar por la mañana hantes del medio día. Tiempo extra para pruebas y recursos. En el 
coche va atrezzo (tiempo de montaje previo). Habrá que grabar sonido al momento.

MIN. TOTALES DE ESCENA:  2h

Mirada de pagès

CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

ESCENA 2 - EXT. DÍA (TARDE) Se graba en el mar con la barca y en el mar sin barca.

6 (SONY) 7
Mar en medio del mar en un 
bote. Esta situada en proa, al 
lado del mástil de pie.

GPG Normal

Estática (probar 
con estabili-
zador y con 
trípode)

Laura 
Maria 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar 
--------- 
Loren 
Extra

35mm - 28mm
Ambiente frío y distante. Aún habrá luz, 
pero el sol está bajo. Mar se ve aislada. 
No se ve tierra solo el mar y el cielo.

5

6 (SONY) 9 Mar en el bote sola, en la 
proa de pie. GPG / PG Normal

Giro con 
una barca en 
movimiento 
alrededor de la 
barca en la que 
esta Mar. Girar 
lo máximo que 
se pueda sin que 
se vea tierra.

35mm - 28mm
Ambiente frío y distante. Aún habrá luz, 
pero el sol está bajo. Mar se ve aislada. 
No se ve tierra solo el mar y el cielo.

15

7 (SONY) 8

La mano de Mar apreta el 
mástil. Vemos el horizonte 
de fondo. Es la mano de las 
pulseras (derecha).

PD Normal Estática (pero 
en estabilizador) 50mm

Ambiente frío. Que el sol venga de un 
lateral. No se ve tierra. 
Grabamos dentro de la misma barca.

7
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CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

7 (SONY) 10A

Mar sentada en proa con 
las piernas colgando, las 
manos estan apoyadas entre 
las piernas. Despés sube las 
piernas y se las abraza con 
los brazos haciendose una 
bolita.

PG Normal (desde 
un lateral)

Estática (Con 
estabilizador)

Laura 
Maria 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar 
--------- 
Loren 
Extra

50mm - 35mm Lo grabamos desde la zodiac. 7

7 (SONY) 10A(2)

Mar sentada en proa con 
las piernas colgando, las 
manos estan apoyadas entre 
las piernas. Despés sube las 
piernas y se las abraza con 
los brazos haciendose una 
bolita.

PG

Normal (desde 
el frente o casi 
delante de 
Mar)

Estática (Con 
estabilizador) 50mm - 35mm

Lo grabamos desde la zodiac. A lo mejor 
necesitamos mover la barca donde esta 
Mar para que no se vea tierra.

10

7 (SONY) 10B
Mar caminando de proa a 
popa por uno de los laterales 
de la barca.

PG Normal (desde 
el lateral)

Estática (Con 
estabilizador) 50mm - 35mm

Lo grabamos desde la zodiac. Que 
mientras Mar camina se agarre de los 
mástiles de la barca.

10

7 (SONY) 10C

Mar este sentada o agacha-
da en el lateral de la barca, 
coge un remo y juega con el. 
Lo mete en el agua, se apoya 
en el...

PE Normal (desde 
el lateral)

Estática (Con 
estabilizador) 50mm - 35mm Lo grabamos desde la zodiac. 7

8 (SONY) 10D

Mar esta estirada en el bote 
mirando hacia el agua, con 
una mano y/o el pelo que le 
tapa la cara.

PMC / PP Contrapicado Estática (Con 
estabilizador) 70mm - 50mm

Desde dentro de la barca, la grabamos 
desde arriba de la cabeza. Se le ve un 
poco la cara y luz que incide en alguna 
parte de esta y el resto en sombra.

7

7 (SONY) 10E

Mano de Mar colgando del 
bote. Ella esta estirada en 
un lateral cerca del borde. 
Mano de las pulseras.

PD Normal / con-
trapicado

Estática (Con 
estabilizador) 70mm - 50mm Desde la zodiac, lo más cerca que 

podamos. 7

7 (SONY) 10F

Pie y pierna de Mar colgan-
do del bote. Encuadrado en 
diagonal para que se vea el 
final del bote y el horizonte.

PD Normal / con-
trapicado

Estática (Con 
estabilizador) 70mm - 50mm Desde la zodiac, lo más cerca que 

podamos. 7

Mirada de pagès
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NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

B (GoPro1) 11

Mar esta sentada en un late-
ral de la barca y se empieza 
a estirar de lado. Cuando la 
cabeza llega al suelo de la 
barca se gira para quedarse 
mirando al cielo (deja mano 
pulseras colgando y pierna 
también). Con la otra mano 
se tapa la cara (imagen 
camara se ve medio tapada). 
Empieza a resbalar hacia el 
mar como si cayera al agua.

PG Camara sub-
jetiva.

Cámara encima, 
la lleva en la 
frente.

Laura 
Maria 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar 
--------- 
Loren 
Extra

GoPro
Mar no llega a caer al agua, pero que 
se vea el inicio de la caida. aguantarla y 
que se quede colgando.

20

8 (SONY) 12

Mar estirada en el lateral de 
la barca. No se le ve la cara 
entera (cortar un poco la 
cabeza). La tiene tapada con 
la mano y/o el pelo.

PMC Cenital Estático (cámara 
en mano) 50mm Dentro de la barca. Seria contra plano al 

11 caundo Mar se tapa la cara. 7

B (GoPro1) 13

Mano de Mar con las 
pulseras, visto desde abajo. 
Mano cada vez está más 
cerca del agua, porque se va 
resbalando.

PD Nadir (o casi) Cámara en 
cuerpo. GoPro

Se ve desde el agua. Rodarlo dos veces, 
un desde debajo del agua y otra desde 
algua pero sin que esta tape la camara.

10

7 (SONY) 14

Mar estirandose en el lateral 
de la barca y dejandose caer 
al agua. Hacer toda la acción 
hasta que se cae al agua.

PG Normal (desde 
el lateral)

Estática (con 
estabilizador o 
trípode)

35mm - 28mm

Desde la zodiac. A de ser el último plano 
en rodar en el que se vea a Mar, ya que 
se moja. Se ha de hacer en una sola 
toma.  
Mar se cae como si el mar la absorbiera, 
se va resbalando. Si podemos grabarlo 
con otra cámara de forma simultanea 
mejor.

15

B (GoPro1) 14.2

El mismo que el 14 pero 
desde el agua más cerrado y 
con la GoPro. Prácticamente 
no se ve el cielo cortamos 
por donde está Mar.

PG / PE Picado Estático (cámara 
en mano) GoPro Mirar de hacerlo desde debajo del agua 15

NOTAS DE ESCENA: Mirar si se pueden hacer hacer más planos desde el agua con la GoPro. Laura cayendo de la barca?? MIN. TOTALES DE ESCENA:  
2h 30 
mins

Mirada de pagès
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CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

ESCENA 3 - EXT. DE DÍA (tarde)

A 
(GoPro2) 15

Laura entrando al agua. Se 
ven las burbujas alrededor 
del cuerpo de la caída. 
Como acaba de entrar al 
agua los brazos estan hacia 
arriba, ya que es como si 
el agua la absorbiera y  no 
tubiera fuerza en las extre-
midades.

PM Un poco con-
trapicado.

Cámara en 
mano.

Laura 
Maria 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar 
--------- 
Bita 
Yolanda

GoPro

Operador de cámara se hunde con la 
persona. No se ha de ver la superficie. 
Plano un poco oscuro. Si fuera necesario 
poner una luz detrás.  
El plano es de frente pero un poco en 
diagonal. Se han de ver las pulseras. 
Grabar a + fps para slowmo.

7

A 
(GoPro2) 16

Laura hundiéndose en el 
agua, como si fuera arras-
trada por el fondo del mar 
o si llevara peso. Repetimos 
acción del plano 15, se unde 
con las manos hacia arriba 
y como aún está cerca de la 
superficie, es decir, se acaba 
de caer, la rodean burbujas.

PG Contrapicado Cámara en 
mano. GoPro

Alargar el plano hasta que pierda inercia 
y deje de hundirse por si sola. 
Grabar a + fps para poder ponerlo en 
slowmo.

7

A 
(GoPro2) 21

Laura sigue cayendo al fon-
do del mar. Se va hundiendo 
lentamente. Se la ve de 
frente o un poco ladeada a 
camara.

GPG Normal Cámara en 
mano. GoPro

Ampliar el plano lo maximo sin que se 
vea el fondo ni la superficie. Para que 
parezca que se hunde rodarlo al reves, 
es decir grabar como desde el fondo 
poco a poco va subiendo y en pospo po-
nerlo al revés (esto si no podemos hacer 
que se hunda). Que el movimiento sea 
lento, pero por si acaso grabarlo a + FPS

15

Mirada de pagès



Marc pràctic 100

Voramar

101

CONFIG.
NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

A 
(GoPro2) 22

La mano y el brazo de Laura 
con las pulseras. Mano "flo-
tando" alrededor del cuerpo 
de Laura como si no tubiera 
fuerza (probar de que forma 
queda más natural, si brazos 
arriba, al lado...). 

PD Contrapicado Cámara en 
mano.

Laura 
Maria 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar 
--------- 
Bita 
Yolanda

GoPro

Si se ve más parte del cuerpo de laura 
que se vea bastante en vertical. No se 
le vea la cara del todo. Cabeza también 
esta flotando como si se hubiera caido al 
agua dormida pero con pesos en los pies 
por lo que se hunde.

5

A 
(GoPro2) 23

Mar hundiéndose en el agua 
como Laura. Una mezcla 
entre el plano 21 y el 16 pero 
con Mar.  
Que este más cerca de la su-
perficie (pero no la vemos) 
y con las burbujas alrededor. 
Que se intuyan las pulseras 
del brazo.  
Se la un poco de lado.

PG / GPG Contrapicado Cámara en 
mano. GoPro

Mar representa el pasado de Laura y el 
reflejo. Esta escena es una representa-
ción de una fase de la vida de Laura. 
Rodar en + FPS para poner en slowmo.

10

A 
(GoPro2) 24

Plano del brazo y la mano 
de Mar, las pulseras son el 
foco. Como el plano 22 pero 
con Mar.

PD Contrapicado Cámara en 
mano. GoPro

Brazos en la posicón natural que le 
queden al estar hundiendose en el agua. 
Pero que mantenga una simetria o pare-
cido al encuadre del de Laura (22).

5

A 
(GoPro2) 25

Laura recupera un poco 
de fuerza en la cabeza y la 
incorpora un poco mirando 
hacia arriba (no hace falta 
que tenga los ojos abiertos). 
Hace simplemente el gesto 
de inroporar la cabeza hacia 
arriba. Después de un rato 
que saque aire por la nariz 
y la boca o que empiece a 
sacar burbujitas desde la 
nariz y la boca.

PP Contrapicado Cámara en 
mano. GoPro

El plano es un poco más luminoso que 
los anteriores (rodarlo antes para que 
sea más de día). No se le ve la cara del 
todo. Encuadrarlo un poco en diagonal-
para que pelo o brazo se intrponga un 
poco en la cara.

7

Mirada de pagès
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PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

9 (SONY) 26

Cara de Laura mirando 
hacia la superficie desde de-
bajo del agua. Acción como 
en el plano 25. Recupera un 
poco la fuerza en la cabeza 
y mira hacia arriba un poco, 
al final empieza a sacar 
oxigeno de la boca o la nariz.

PP Contrapicado / 
Cenital

Cámara en 
mano / Estabili-
zador

Laura 
Maria 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar 
--------- 
Bita 
Yolanda

70mm - 50mm

El agua desdibuja la cara de Laura, ya 
que esta rodado desde fuera del agua. 
Laura tiene que estar más cerca de la 
superficie. Iluminación diferente a la 
de los planos anteriores. Es el momen-
to previo a que empiece a subir a la 
superficie.

10

A 
(GoPro2) 27

Misma acción que hace 
Laura en el plano 25 pero 
con Mar.

PP Contrapicado Cámara en 
mano. GoPro Aunque no sea exactamente igual que el 

encuadre sea similar. 7

9 (SONY) 28
Misma acción que hace 
Laura en el plano 26 pero 
con Mar.

PP Contrapicado / 
Cenital

Cámara en 
mano / Estabili-
zador

70mm - 50mm Como el plano 26 10

B 
(GoPro2) 29

Laura esta flotando en el 
agua, que ya no se hunda (se 
queda mano o menos estáti-
ca). Repite acción del plano 
25, de lebantar cabeza y 
hempedar a dejar ir oxigeno 
por la nariz y la boca. Hacia 
el final que recupere fuerza 
en brazos o piernas y que 
empiece a moverse y a subir 
hasta la superficie.

PM / PE Picado /
Normal

Cámara de 
mano. GoPro

"Transición hacia la siguiente escena, 
parte en la que vuelve a la superficie y 
sale como ""isla"".

Esta más iluminado, luz puede que un 
poco más calida.

Los movimientos de Laura, aplios y 
pensados."

10

NOTAS DE ESCENA: En esta escena en motaje va con la 5 (flashbacks en la playa). Superponer imagenes Mar con las de 
Laura, pero las pricipales serán las de Laura.       

MIN. TOTALES DE ESCENA:  93 mins

Mirada de pagès
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PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

ESCENA 4 - EXT. DÍA (esta escena se tiene que rodar más pronto que la 3, para que haya más luz)

B 
(GoPro2) 30

Laura pasa nadando por 
delante de la cárara dirigien-
dose a la superficie. Nada 
hacia arriba.

PA / PMC Picado

Cámara en 
mano, estática. 
Panoramica 
vertical.

Laura 
Maria 
---------- 
Albert 
Elia 
Mar 
--------- 
Bita 
Yolanda

GoPro

Laura pasa de largo delante de la 
cámara, podemos seguir el moviemien-
to haciendo un poco de panoramica 
vertical. De un plano más normal a uno 
casi nadir.

10

B 
(GoPro2) 31

Laura nadando hasta la 
superficie. Movimientos 
amplios y decididos, no muy 
rápidos.

GPG Normal Cámara en 
mano, estática. GoPro

Todo el recorrido: desde donde para de 
hundirse hasta la superficie. 
Tiene un poco más de luz, laura se ve 
como una silueta.

10

B 
(GoPro2) 32A

Mano de Laura llegando a la 
superficie (se ven pulseras). 
Laura esta nadando hacia 
arriba, cuando le falta poco 
para llegar a la superficie 
estira brazo primero. Lo 
primero que llega a la super-
ficie es la mano.

PD Picado (casi 
nadir)

Cámara en 
mano, estática. GoPro

Cámara esta quieta y justo la mano 
entra en plano desde abajo. 
SI SE PUEDE RODAR ESTE PLANO 
TAMBIÉN CON MAR.

5

32B
Planos recurso de partes del cuerpo y 
movimientos mientras laura sube hacia 
la superficie.

5

32C 5

Mirada de pagès
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DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

10 (SONY) 33

Mano de Laura sale del 
agua y se queda quieta un 
momento. Mano de las 
pulseras es la que sale del 
agua. Estan en el centro del 
cuadro.

PG / GPG 
(mano)

Normal (un 
poco contrapi-
cado)

Estática

Laura 
Maria

50mm - 35mm
Grabarlo también más de cerca si se 
puede para ver justo cuando sale del 
agua la mano.

7

11 (SONY) 35

Laura saca la cara del agua 
poco a poco. La cara viene 
a continuación del brazo 
intentar que acción quede 
con continuar.

PP Cenital Estática 50mm 10

B 
(GoPro2) 36

Recorrido hacia la superficie 
desde la perspectiva de 
Laura.

PG Picado - Nadir Cámara subjeti-
va (cabeza) GoPro

Recorrido hacia la sueprficie. Laura va 
mirando hacia arriba. Que se vea que 
levanta el brazo de las pulseras cuando 
esta cerca de la superficie.

5

10 (SONY) 37
Misma acción que el plano 
35. Se ve el perfil de la cara 
que encaja con el horizonte.

PE / PG (cara) Normal Estática 50mm Laura sale del agua como si fuera una 
isla. 7

MIN. TOTALES DE ESCENA:  64 mins
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NUM. 

PLANO
DESCRIPCIÓN PLANO ÁNGULO MOVIMIENTO EQUIPO ÓPTICA NOTAS DE PLANO

TPO. 
RODAJE

ESCENA 5 - EXT. DÍA (En la playa Alber y Elia) FLASHBACKS

17

Plano de Elia jugando con 
Albert.  
Estan en la orilla y metidos 
un poco en el agua.

PG/PE Normal

Recreación del plano anaologico. Hacer-
los un poco improvisado. Provar varios. 
Alguno más detalle de cerca, otro más 
medio.

20

18

19

20

34
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FER XUP-XUP
PRODUCCIÓ
La meva mare sempre diu que tot comença amb un sofrit, i l’hem de deixar fer xup-xup 
una bona estona.

Fer xup-xup
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SIMBIOSI
FORMES DE COCREACIÓ
Associació íntima d’organismes per a beneficiar-se mútuament en el seu  
desenvolupament vital. A sa nostra comunitat li deim fer tribu.

Simbiosi

JOIERIA - POLSERES

Com a rodolí final dins aquesta 
etapa dels meus estudis superiors, no 
podia faltar una part de disseny de 
joieria artística. On queden entrellaça-
des la formació artesana i la del dis-
seny audiovisual. El taller em submer-
geix a la meva ment i m’allibera. No 
sempre fou així, però en aquesta etapa 
final l’he recuperat, he tret la pols i 
recuperat l’espai de cura, introspectiva 
que és la taula de feina per a mi. Les 
polseres que portem totes les versions 
de Laura i que funcionen com a fil 
conductor dins aquest projecte, han 
sigut realitzades per la Laura adulta.  

En senyal d’estima i agraïment, a la 
Mar i l’Elia. I com a reconciliació i 
protecció a totes les meves Laures.
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MÚSICA ORIGINAL

Persona amiga de tota sa vida 
que és família, una persona empàtica, 
que connecta molt bé amb les meves 
formes d’expressió. En un exercici de 
cocreació hem posat melodia a les 
imatges gravades, expressant cada una 
de les parts del procés melòdicament. 
El mètode seguit es va basar, en anar 
fent, com tot a la vida. Ajuntar-nos, 
expressar-nos les emocions, revisar  
el material visual i començar a crear  
la peça de so que ajudarà al ritme  
del vídeo.

Al final tots som un cúmul de vivèn-
cies i el més rellevant és posar-les  
en comú i créixer junts, literalment  
i metafòricament.

MAQUETACIÓ

Persona que transmet. Quan 
et creues una persona a la vida que 
sense ser conscient et transmet una 
aura de llum. Dona valenta, empode-
rada i amb molta sensibilitat artística. 
Aquests mesos han sigut un exercici 
de suport i respecte mutu. Inicial-
ment, no coneixíem gaire, l’una de 
l’altre, però la bona vibració va fer 
moure aquesta col·laboració. Des de la 
primera prova de maquetació ja estava 
clar que ens entendríem. Treballar des 
de la llum, és sempre la millor de les 
creacions. I que maco quan els projec-
tes et porten gent nova a la tribu. 

PRE - DURANT - POST PRODUCCIÓ

Persona més que illa dins 
aquest projecte, ajuda incondicional 
des de l’inici. No és el primer projecte 
final de carrera en el que ens i trobam 
treballant juntes. Al taller d’art a 
primer de carrera hi ha una dinàmica 
en la qual, alumnes de segon curs, 
inicien la llibreta de documentació per 
a tu, com a BAUvinguda. La meva la 
va començar la Maria, no va ser fins 
a quart de carrera que ella i jo vàrem 
coincidir a la mateixa aula, i compar-
tirem un primer projecte. Confiança 
cega, balança emocional incondicional 
i suport ferma.

La Maria ha sigut part essencial 
d’aquest projecte, cocreant, co-pen-
sant, co-imaginat i sobretot co-saltant 
al buit cada cop que ha fet falta. Hi ha 
dies a la vida on t’has de llançar i, com 
es diu a Mallorca, ja ho veurem. Maria, 
ets casa, gracis.
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UN CAPFICO
ETALONATGE DIGITAL
Una nedada i tot reviscola, submergir-se dins es color és com anar a nedar a la mar,  
que t’ho fa veure tot diferent.

Un capfico

Programa utilitzat DAVINCI RESOLVE 
Etalonatge realitzat per Maria Ardid 
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TAMARELL
DIRECCIÓ D'ART
Tipus de pi comú a les Pitiüses, amb molta ramificació i molt robust, que creix a la vora 
del mar. Són és pins que surten a ses típiques pintures des paisatges de Mallorca.

Tamarell
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UF, QUIN VIATGE

Aquí deix la mar com a penyora, aquí deix 
cada una de les parts que soc, i tot el que el pro-
cés deixa dins meu. Em retrob amb ella. Aquella 
que espera a una illa al mig del mar, la que és 
forta i valenta, i la que enyora es seu papa. Totes 
les Laures unides en una sola, les abraç, les re-
pleg de la seva illa i les protegesc. Soc aquí, soc 
na Laura i em responsabilitz de tu.

Els valors personals com a pilar fonamen-
tal per qualsevol projecció personal. La recerca 
de l’emoció i la projecció en l’ajuda a la gestió 
d’aquestes, són objectiu dins qualsevol projecte 
personal. Una visió de la calma i el plaer d’estar 
contemplant i mimetitzant-se en un paradís 
que atrapa, per la pau, la calma i l’aturada de 
les agulles del rellotge. On no passa res, és allà 
on succeeix tot. Dins s’horabaixa, es berenars a 
tota hora i sa sal a tot arreu. No només a sa pell, 
se sala tot, s’impregna tot en aquest lloc que 
anomenem “sa Roqueta”.

La recerca de les arrels com a principal 
propòsit per comprendre la gestió social dels 
habitants de l’illa. Perquè són com són, és l’aï-
llament. O és més que tot això? Està clar que les 
societats es componen per molt més. El procés 
final és la generació d’una conceptualització 
acurada. Aquest reflex personal que és un pro-
jecte artesà, amb una visió tan pròpia comporta 
l’autoconeixensa i reflexió. Per saber, saber que 
mou i cap a on es mourà.

Acab aquest viatge des de la serenor, ha-
ver pogut revisar aquesta motxilla, saber el que 
ha dolgut, veureu i surar-ho. El procés creatiu és 
sanador i el procés realitzat amb aquesta xarxa 
de persones que s’han implicat, m’ha fet veure 
el que som, i confirmar el que no soc sense els 
altres. Un comú que floreix infinitament si ho fa 
dins una tribu.

EPÍLEG

Uf, quin viatge
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  Aquí damunt m’engronsen ses ones,
         Sa barca va on vol,
             Es penyasegat de pedra roja
M’admira i me fa por,
      He vengut a pescar la mar
                                     Però he enrocat
  I sense voler he pescat sa Terra.
          Es sol d’agost m’esclafa sa cara
I jo somric al vent
               Que me refresca adesiara,
                   No puc estar més content,
   Just devora Tramuntana
Estirat damunt sa barca,
                   Què som de dolent!
      Com si res passen ses hores,
   Encenc un cigarret.
        Res d’aquest món no m’importa,
             Jo només vull ser un trosset
De natura en miniatura,
          Me fondré davall ses ones
                    Com un glop d’aiguardent.
          I és que estic de puta mare
  D’ençà que és en s’estiu,
             Gairebé no recordava



                  El que és viure tranquil.
I és que estic de puta mare
      I jo me vull morir
                      Allargat damunt sa barca
   Amb un tassó de vi.
           I és que estic de puta mare
     D’ençà que és en s’estiu,
 Gairebé no recordava
                          El que és viure tranquil.
           I és que estic de puta mare
      I jo me vull morir
                     Allargat damunt sa barca
                     Amb un tassó de vi.

“En s’estiu”, Antonia Font

                        El que és viure tranquil.
                I és que estic de puta mare
I jo me vull morir
      Allargat damunt sa barca
                        Amb un tassó de vi.

Aquí damunt m’engronsen ses ones,
                 Crec que m’he adormit,
                El volantí tremola a estones.
     Això és un paradís
                       De silenci que m’envolta,
              Botaré per damunt ses ones
 Com ho fan els dofins.
    Faré que tota sa meva vida
      Sigui un viatge com aquest,
                        En de dia trec sa barca,
 En sa nit arròs de peix.
        No puc demanar res més,
              He resolt tots els problemes
  Dient tanmateix.
                  I és que estic de puta mare
                  D’ençà que és en s’estiu,
                  Gairebé no recordava



                  El que és viure tranquil.
I és que estic de puta mare
      I jo me vull morir
                      Allargat damunt sa barca
   Amb un tassó de vi.
           I és que estic de puta mare
     D’ençà que és en s’estiu,
 Gairebé no recordava
                          El que és viure tranquil.
           I és que estic de puta mare
      I jo me vull morir
                     Allargat damunt sa barca
                     Amb un tassó de vi.

“En s’estiu”, Antonia Font

                        El que és viure tranquil.
                I és que estic de puta mare
I jo me vull morir
      Allargat damunt sa barca
                        Amb un tassó de vi.

Aquí damunt m’engronsen ses ones,
                 Crec que m’he adormit,
                El volantí tremola a estones.
     Això és un paradís
                       De silenci que m’envolta,
              Botaré per damunt ses ones
 Com ho fan els dofins.
    Faré que tota sa meva vida
      Sigui un viatge com aquest,
                        En de dia trec sa barca,
 En sa nit arròs de peix.
        No puc demanar res més,
              He resolt tots els problemes
  Dient tanmateix.
                  I és que estic de puta mare
                  D’ençà que és en s’estiu,
                  Gairebé no recordava

Fos com fos, la idea de Mallorca era cada vegada 
més real, manco angoixant. Volíem tot allò del 
que havíem escapat. Volíem es silenci, es poble, 
ses ones, sa família, es carrer estret, ets moixos, 
es corral, fora vil·la, es padrins, ses amigues, sa 
vida tranquil·la que cantava Antònia Font. Com 
temps enrere havíem fet amb sa ciutat, tam-
bé mitificàrem sa insularitat. Perquè ben aviat 
topàrem amb la realitat: platges plenes d’hotels, 
carreteres atapeïdes de cotxes de lloguer i un 
hivern desolador. Al capdavall, anhelàvem tornar 
al lloc on havíem après a estimar sa vida. 

Agraïments
A totes ses Laures. 
Aquelles que existeixen 
dins cada una de les 
persones que m’envol-
ten, que estim i que han 
participat a n’aquest 
projecte. I a totes les 
parts de vosaltres que 
guard dins sa meva 
ànima.

ETS EL SI MÉS GRAN 
Maria (My Maybe)

PERSONES  
QUE SOU ILLA 
Mar Serra i Elia Serra 
Albert Bonnin 
Helena Roig

TOTA LA CURA  
GRÀFICA (maquetació)  
Marina Muñoz 

RECOLZAMENT 
INCONDICIONAL 
Mama, Yolanda, Loren,  
i tota sa Family  
al Complet.  
En Miquel de sa barca i 
son pare  
(Phalacrocorax/Nauta)

Julia Mérida, 2022

DONES DE LLUM - 
L’ESPAI SOBRETOT 
LLIURE 
(Teràpia de TFG) 
Marta, Gemma, Marina, 
Elena, Maria, Nerea, 
Patrícia

SA MÚSICA  
TE BROLLA  
(producció musical) 
Nofre Morell

NO HEU DEIXAT 
CAURE EL CEL  
Gemma, Clàudia  
i Marina,  Judit, Angie  
i Andrea

AQUEST MOMENT 
VITAL JUNTES,  
EL DESTÍ  
L’HA PORTAT (tutora)  
Mireia Feliu

Gracis 
Vos estim 
una animalada.



                  El que és viure tranquil.
I és que estic de puta mare
      I jo me vull morir
                      Allargat damunt sa barca
   Amb un tassó de vi.
           I és que estic de puta mare
     D’ençà que és en s’estiu,
 Gairebé no recordava
                          El que és viure tranquil.
           I és que estic de puta mare
      I jo me vull morir
                     Allargat damunt sa barca
                     Amb un tassó de vi.
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                        El que és viure tranquil.
                I és que estic de puta mare
I jo me vull morir
      Allargat damunt sa barca
                        Amb un tassó de vi.

Aquí damunt m’engronsen ses ones,
                 Crec que m’he adormit,
                El volantí tremola a estones.
     Això és un paradís
                       De silenci que m’envolta,
              Botaré per damunt ses ones
 Com ho fan els dofins.
    Faré que tota sa meva vida
      Sigui un viatge com aquest,
                        En de dia trec sa barca,
 En sa nit arròs de peix.
        No puc demanar res més,
              He resolt tots els problemes
  Dient tanmateix.
                  I és que estic de puta mare
                  D’ençà que és en s’estiu,
                  Gairebé no recordava
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DICCIONARI
Es / sa / es / ses: El / la / els /les; 
Son les formes salades dels articles. El plu-
ral masculí a vegades també es diu “ets” si 
el nom que segueix comença en vocal o 
en s. Ets animals / Ets salers (però Es plats 
/ Es llibres)
Berenar; Esmorzar 
A Mallorca es berena dos cop. Tant el 
primer mejar del matí com el de la tarda 
son “es berenar” i si a mig mati es menjem 
alguna cosa també estem berenant.
Aigo; Aigua
Abastament; en quantitat suficient, prou.
Acotar-se; ajupir-se
Adesar; posar les coses en ordre, al lloc 
corresponent.
Agranar/granera; escombrar/escombra 
(També, granar o grenar)
Agut; empàtic i simpàtic, graciós, oportú 
(només a persones)
Al·lot/a; noi/a (nen/a)
Almanco; almenys
Amem (mem); interjecció “a veure”
Amollar; deixar anar
Aplegar; ajuntar, arribar (També 
acaramullar)
A posta; per això, precisament  
Arruix!; expressió per engegar o fer fugir 
qualcú (especialment animals)
Atracar; acostar
Aturar; parar
Atxem/atxim; esternut
Aviat; ràpidament, de pressa, ràpid
Bany(o); lavabo, serveis
Beneit, beneitura; estúpid, estupidesa; 
ximplet, ximpleria; poca-solta, poca-solta-
da; babau.
Bla (o blan) / blana; tou, que no oposa 
resistència a la pressió / suau, que actua 
amb delicadesa
Batl·le / Batl·lessa; Alcalde / Alcaldessa
Beníssim; Molt bé, més que bé

Brutor; brutedat (“brutícia”)
Ca/cussa; gos/gossa (canet/cusseta: 
gosset/gosseta)
Calçons; pantalons
Capfico; capbussada
Caramull; conjunt, futimer
Cercar; buscar
Coent; (a vegades coVent) picant
Coco; basa de sal. D’allà on s’extreu la 
sal del mar, gràcies al sol que n’evapora 
l’aigua. 
Comanar; encomanar
Comandar; manar
Condret; així com toca, com deu mana 
(en bon estat, que no té defecte físic o 
bé moral, que segueix les normes socials 
establertes)
Curolla; dèria
Curro; bell, bonic / Persona que fa ostenta-
ció de força i valentia (“pinxo” a les Terres 
de l’Ebre)
Daixonar; de significat indeterminat, que 
s’usa en substitució de qualsevol altre verb 
quan el qui parla no troba el mot apropiat 
o no el vol usar  «He caigut i m’he daixonat 
un peu» (tant pot voler dir «m’he torçut 
un peu», com «m’he romput», com «m’he 
espanyat» o “m’he trabucat es peu” etc.). 
«No daixonis sa finestra, que rompràs un 
vidre!»
Daixò / dallò; per anomenar o denominar 
qualcú o qualque cosa que no en trobem 
el nom apropiat o que no el volem emprar 
(intensius: daixons, daixonses i daixòs; 
dallò, dallons, dallonses, dallòs)
Damunt; sobre
Davall; sota
Devers; prop de, aproximatiu de lloc, 
quantitat i temps /  cap a /més o menys
Devora; al costat de / a prop
Doblers; diners
Doi; disbarat (quin doi has dit!)

Embull; embolic (embullar: embolicar/
enredar)
Emprar; fer servir, usar
Enfora; lluny (no hi vull anar, això és massa 
enfora!)
Esclatasang; rovelló 
Escurar; rentar els plats (escurada: con-
junt de plats per rentar)
Fems; brossa, residus
Fer feina; treballar (treballar no  
s’empra)
Fer net; netejar
Fer via; anar de pressa / “Fes via!”: espavila
Fermar; lligar
Fluix; tou
Foraster; idioma castellà; persona d’orí-
gen penínsular que no xerra català
Fort; dur
Fora; sense (el flam el vull fora nata)
Frisar; tenir pressa “no em puc aturar,  
que fris!”
Grells; ceba tendra o sofrit. En castellà 
cebolleta o sofrito. També per referir-se  
a “Gajo”.
Haver de menester; Caldre, algú o algu-
na cosa, a algú (necessitar) (“van haver de 
menester l’ajut des al·lots per moure-ho”)
Horabaixa; tarda
Idò; doncs / contracció d’”i doncs”
Importar; Caldre (“vols bossa? no, no 
importa bossa”)
Just; només
Llenegar (llanegar); relliscar 
Lletuga; enciam
Llinatge; cognom
Magre; prim
Maldament (sigui); encara que,  
malgrat que
Manco; menys (i “més o manco”: “més o 
menys”)
Magarrufa(mangarrufa); engany,  
trampa, tripijoc, cosa oculta per enganyar

Mè; xai, corder (també molt emprat amb el 
diminutiu: menet)
Melicotó; préssec
Mem (amem): interjecció “a veure”
Menar: conduir
Moix/a; gat/a
Moscard; mosquit
Nigul; núvol
Nin/nina; nen/a (Bon-nin, Laura Bonnin)
Oi; fàstic (quin oi que fa aquest terra!)
Partir; anar-se’n, marxar d’un lloc
Passar pena; patir
Passar gust; gaudir
Patatilles; patates fregides de bossa, xips
Pedaç; drap
Pentura (contracció de per ventura); 
potser
Pertot; per tot arreu
Pic; volta, vegada (“bé, ho pots fer un pic 
i pus”)
Prest; aviat
Pus; “més” en frases negatives,  
interrogatives o dubitatives (res pus?  
no, no en vull pus)
Qualcú, qualcun i qualque (pronunciat 
sovint colcú, colcun i colque); algú, al-
gun (qualcun és pronom) i algun (qualque: 
és adjectiu abans del nom, mai no va sol). 
Renou; soroll








