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1. Introducció
         

Final de Trayecto va començar totalment al revés de com comencen les his-
tòries. Com a creadores, nosaltres, la Sara i la Júlia, teníem clar que volíem fer un 
projecte innovador en un mitjà diferent de l’usual, com per exemple Twitter o Insta-
gram, i, així, poder explorar com explicar una història a través seu, mitjançant els 
seus mecanismes. Finalment vam decantar-nos per Instagram, ja que creiem que 
és un mitjà molt més audiovisual que Twitter —almenys creiem que ho és en la 
seva essència—, i que alhora ha estat poc explorat pel que fa a projectes de ficció.

És evident, doncs, que començar pel mitjà i no per la història presenta un gran obs-
tacle. Abans de pensar en el mitjà has de tenir una història digne d’explicar i que 
tingui interès. És cert que en un inici la història que preteníem explicar no té res a 
veure amb allò que Final de Trayecto ha acabat sent, però creiem que l’essèn-
cia que tenia aquella història inicial segueix present en els fonaments de l’actual.

Per poder entendre els canvis que va haver-hi en la història, cal esmentar els pro-
blemes que vam trobar en el fet que volíem que la història s’expliqués només a tra-
vés d’Instagram Stories. La història hauria de captar l’atenció en menys de 10 segons, 
que és el que dura un Instagram Story, i alhora la decisió de seguir-la o no, es pre-
senta en un sol click o swipe. Les nostres idees inicials eren massa “transcenden-
tals”, tenint el risc de banalitzar temes durs com la cultura de la cancel·lació en xar-
xes socials i/o el bullying on-line. És per aquest motiu que vam intentar buscar una 
història menys realista i més misteriosa, només posant en risc la nostra protagonis-
ta. Volíem que Final de Trayecto pogués immiscuir-se a la vida quotidiana dels seus 
espectadors, representant la “vida quotidiana” ficcionada de la protagonista fins a 
arribar al fet diferencial, el detonant de la història, molt més misteriós i tèrbol, per tal 
que els espectadors poguessin enganxar-se a seguir la seva història, tenint en comp-
te que és un contingut bastant fora del qual estem acostumats a veure a Instagram.

Al cap i a la fi, el que busquem amb Final de Trayecto és entretenir, però alhora ju-
gar amb l’efecte de realitat que presenta la xarxa social. És a dir, és una història ac-
tual, paral·lela a la nostra vida. Busquem que sigui una història versemblant per tal 
que els seus interactors la percebin de manera natural, fins i tot arribant a creure que 
és real. És per això que darrere de la creació de la història per ser publicada, vam 
crear el seu compte d’Instagram amb molta antelació per tal de poder crear l’imagi-
nari de la protagonista i començar a captar el públic potencial de la història. La Lu-
cía ha anat publicant fotografies i Instagram Stories de la seva quotidianitat, intentant 
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que aquestes publicacions definissin el seu imaginari simulant que la Lu-
cía és real, vam adaptar la seva vida a la present pandèmia, fins i tot arri-
bant a canviar aspectes de la història perquè seguís sent versemblant. La Lu-
cía, tal com estem fent tots, també viu intentant acostumar-se a la nova normalitat.

L’objectiu final d’aquest Treball de Fi de Grau és elaborar una història apta per ser 
explicada a través d’Instagram, publicar-la i, posteriorment, analitzar el seu im-
pacte. Per aquest motiu, hem dividit aquesta memòria en les parts essencials 
del projecte: l’anàlisi més teòric sobre el mitjà, la creació de la història i el seu des-
envolupament, el seu llançament i les posteriors reflexions sobre el mateix.
Hem analitzat i explicat tot el que envolta Instagram com a xarxa social i com a mo-
del de representació del que podem entendre com a falsa realitat, juntament amb els 
seus mecanismes i les seves eines. Buscàvem trobar les seves possibilitats i man-
cances a l’hora d’explicar una història de ficció, i alhora poder identificar tot allò que 
hauria de tenir una narrativa per poder ser explicada a través d’Instagram. A la ve-
gada, hem reflexionat sobre el canvi de paradigma pel que fa a la posada en escena 
en el nostre projecte, que converteix l’smartphone en una peça clau dins l’audiovisual.

A partir d’aquí, hem dissenyat i elaborat tota la història mitjançant un tractament que 
s’intenta adaptar al mitjà, ja que afegeix les hores de publicació de cada una de les 
peces audiovisuals. Després d’això, vam plasmar tot el tractament en un guió dialogat 
que va servir de guia a l’actriu, tot i que no ens hi volíem cenyir de manera extrema, 
és a dir, també buscàvem el punt d’espontaneïtat que hi podia aportar l’actriu. Vam 
elaborar un pla de producció, el calendari de rodatge i el de llançament (un calendari 
en conjunt en el qual s’especifiquen les hores de cada peça), un llistat de materials i 
d’equip tècnic i un tractament visual, entre d’altres. També hem analitzat els problemes 
i contratemps amb els quals ens vam trobar en la seva emissió, tenint en compte que 
l’efecte de temps real és un dels pilars, tant d’Instagram, com de Final de Trayecto. 

En conclusió, gràcies a aquest Treball de Fi de Grau hem pogut indagar tant en guió, 
com en preproducció, producció i direcció, per tal de poder arribar a crear, dirigir, pos-
tejar i analitzar l’impacte del projecte. Tot el que hem esmentat és el què es pot trobar 
a les següents pàgines i el que conformarà aquesta memòria de Final de Trayecto.
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2. Logline

Figura 1: Logline Final de Trayecto
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La Lucía, una estudiant de periodisme de 22 anys, mentre viatja cap a Barcelo-
na mitjançant la Renfe, haurà de fer una parada inesperada que la portarà a un 
fals Martorell gairebé deshabitat. En aquest, coneixerà a tres personatges ben es-
tranys i viurà situacions carregades de misteri que la faran dubtar de tot el seu vol-
tant. La Lucía haurà d’aconseguir sortir del poble del qual no sap com escapar.

Final de Trayecto és una història de ficció de gènere fantàstic explicada a través 
d’Instagram Stories, utilitzant els recursos narratius que ofereix aquesta xarxa social. 



···13 Final de Trayecto

Sinopsi Tractament Producciót



···14 Final de Trayecto

4. Tractament
         

Les llegendes i els mites són part de la nostra vida. Passant-se de genera-
ció en generació, a totes les seves versions hi trobem l’encant de les his-
tòries fantàstiques i és per això que mai moren. Hi ha llegendes que te-
nen com a protagonista un espai en concret. És el cas de la  llegenda  del  Pont  
del Diable de Martorell, la qual tothom se sap, sigui del poble o del voltant.

La història de Final de Trayecto neix inspirada per aquesta llegenda i per la fantasia 
que l’envolta. La llegenda explica que hi havia una serventa que s’havia de passar 
gairebé tot el dia travessant el riu Llobregat per anar a buscar aigua. Un dia, amb una 
gran riuada, va pensar que podria donar la seva ànima al dimoni per evitar fer tants 
viatges a la font. De sobte, se li va aparèixer un home que prometia construir un pont 
en una sola nit, abans que el gall cantés, però aconseguint a canvi l’ànima de la ser-
venta. Ella no s’ho va pensar i va acceptar. L’home, que era en realitat el diable, va 
posar-se a treballar ràpidament. Quan només quedava una pedra i la matinada s’apro-
pava, el gall va anunciar el dia. El diable, en sentir cantar el gall, va pensar que era 
de dia i va deixar anar l’última pedra amb ràbia a terra. La llegenda explica que això 
no va ser casualitat, sinó que la serventa, quan va veure que a mitjanit el pont ja era 
gairebé llest, va demanar ajuda a una dona del poble, que en veure-la tan preocupada 
per la situació, va decidir ajudar-la. Les dues es van dirigir al gall més proper al riu i li 
van llançar una galleda d’aigua perquè cantés abans d’hora. La serventa, doncs, va 
aconseguir enganyar el diable i va preservar la seva ànima i també el pont. Ara bé, què 
hagués passat si no hagués anat a demanar ajuda a la dona del poble i no haguessin 
pogut enganyar el diable? Aquesta és la idea principal i la base de Final de Trayecto.

La Dolores (83) i el seu fill, en Santiago (45), han viscut a Martorell des que ell era 
petit. Aquest sempre ha estat malalt, però no sabien ben bé què tenia. Després de 
visitar-se desesperadament amb tots els metges que van poder, durant l’any 1998 un 
doctor els comenta que al Santiago li queden només dos mesos de vida. La Dolores 
és sobreprotectora, i no accepta que el seu fill mori. Des de petita coneix la llegenda 
del Pont del Diable i és molt creient. Davant aquesta notícia, decideix dirigir-se al pont 
per intentar salvar el seu fill comunicant-se amb el diable. Allà, fa un pacte amb ell; el 
diable li diu que pot aconseguir que ells dos visquin eternament. Ella accepta, però els 
pactes amb el diable sempre tenen lletra petita. L’ha mentit: els fa viure eternament 
en un univers paral·lel, on viuen sols, mentre que a la nostra realitat han mort. El dia-
ble mai fa res sense deixar la seva marca: una cicatriu al pit per tots dos. Apartats de 
tothom, viuen en un Martorell irreal ancorat al passat, però feliços per poder ser junts.

4.1 BACKGROUND
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Cada aproximadament deu anys, aquest univers paral·lel té una mena de fissu-
ra i una persona aleatòria del món real va a parar al fals Martorell. Fa deu anys, hi 
va anar un personatge que no va poder marxar, el Juanjo. Va aparèixer allà per al-
guna raó que desconeix i no va poder marxar-hi mai perquè el Santiago li va 
fer la marca del diable. Aquest any li ha tocat a la Lucía. Aconseguirà sortir?
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4.2. PERSONATGES 

Lucía Peirat · Principal

La Lucía Peirat Regí va néixer el 18 
d’Agost a Manresa, actualment té 
22 anys. És una noia valenta i amb 
molt sentit de la justícia, partidària 
de defensar els drets de les mino-
ries, entre elles el col·lectiu LGTBI+. 
És feminista, pro-avortament i s’es-
tà començant a preocupar pel medi 
ambient. Li agrada parlar obertament 
de tota mena de temes, quotidians i 
actuals, com, per exemple, la pandè-
mia o el satisfyer. És riallera i diverti-
da. Té molt sentit de l’humor, tot i que 
a vegades sembla massa absurd.

Des de ben petita ha estat una nena molt enèrgica i curiosa, sempre preguntava tot 
el que li passava pel cap i volia saber més de qualsevol tema. Quan tenia set anys li 
van regalar el seu primer llibre, que sempre ha estat el seu preferit: El Petit Príncep. 
Amb aquest va començar la seva afició per la lectura, especialment les històries de 
fantasia, i, sobretot, per l’escriptura, tant d’històries de ficció com de poesia. Quan te-
nia 9 anys va escriure la seva primera historieta. La seva mare la va guardar com si 
fos un tresor. De tant en tant, agafava el diari que sempre rondava per casa i es podia 
arribar a passar hores a la seva habitació llegint què passava al món. Així és com va 
descobrir que la redacció de les notícies que llegia no estava tan allunyada de la ficció. 
Tenint en compte que a tota hora estava atenta a l’actualitat, la Lucía sempre tenia al-
guna història apassionant per explicar o sabia fets curiosos que no gaire gent coneixia. 
Això era una de les coses que agradava a les seves millors amigues: la Sara i la Júlia. 
Les tres són grans amigues des de fa anys i els encanten les activitats d’aventures.

Les activitats a l’aire lliure els van portar a introduir-se al món de la fotografia. Les tres es 
passaven la tarda fent-se fotografies i anant a llocs interessants amb història darrere. No 
es van separar fins als 18 anys, quan va decidir anar a la universitat a estudiar Periodis-
me. La Lucía era l’única de les tres que havia decidit estudiar Periodisme a la Universitat 
Pompeu Fabra, mentre que les altres dues van decidir estudiar Comunicació Audiovisual. 
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Començar la universitat va ser una experiència molt positiva per ella, ja que de segui-
da es va enamorar de la carrera i va fer molts amics. La seva rutina diària era baixar a 
Barcelona des del seu poble, anar a classe, anar al bar amb els amics i tornar al poble.

Quan va començar la universitat, la seva passió per l’actualitat encara es va incre-
mentar més. Cada dia al tren es passava l’hora i mitja de viatge al Twitter, desco-
brint noves notícies i fets d’arreu del món. Era sempre la referent de totes les pro-
blemàtiques del món per part dels seus amics, li encantava debatre sobre tots 
els temes dels quals s’havia informat. Alguns dies, però, l’única cosa que li venia 
de gust era escoltar música molt forta amb els auriculars o veure sèries a Netflix.

Actualment ha cursat 4t de carrera, li queden les pràctiques per graduar-se. Per 
no perdre el contacte amb els amics de la carrera ha decidit crear-se un comp-
te d’Instagram. Sempre que es feien fotografies era l’única no etiquetada, ja que 
la Lucía sempre havia preferit el Twitter a l’Instagram. Però veient que l’Insta-
gram podia ser on mostrar la seva passió per la fotografia i, alhora, tenir contac-
te amb els seus amics, decideix crear-se un compte nou com a propòsit d’any nou.

Aquí has guardat les publicacions que més t’han agradat

Música Pel·lícules Sèries Fotografia

Llibres Videojocs DiarisDirectors/es de cinema
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Dolores · Secundari

La Dolores és una dona gran, de 83 
anys, que ha passat tota la vida cui-
dant de la seva família, tal com feien 
la majoria de dones de la seva època. 
És una dona tradicional i molt creient. 
Junt amb el seu marit va complir un 
dels seus somnis: tenir una pensió. 
Aquest havia estat el negoci que 
sempre havia volgut i ho van aconse-
guir entre els dos. Uns anys més tard 
del naixement del seu fill, però, el seu 
home va morir sobtadament i es va 
quedar sola amb el nen. La malaltia 
del Santiago i la seva experiència amb 

el marit va provocar que es convertís en una dona sobreprotectora amb el seu fill. Va 
buscar tots els metges possibles i es va desviure per trobar una solució a la malaltia 
que semblava incurable. La notícia del poc temps de vida que li quedava al Santiago 
va ser com un gerro d’aigua freda i, desesperada, va recordar la llegenda que sem-
pre li havien explicat de petita: la del Pont del Diable. Així doncs, decideix fer un pac-
te amb el diable per tal de salvar la vida del seu fill i poder viure amb ell molts anys 
més, però aquest pacte els condemna a una vida de solitud a un Martorell paral·lel.
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Santiago · Secundari

El Santiago és un home de 45 anys 
que ha viscut tota la vida junt amb 
la seva mare. De petit va patir molt 
perquè la seva salut era delicada. Els 
metges no acabaven de trobar què li 
passava i ell sentia molt dolor. Quan 
ell era petit el seu pare va morir i es 
va quedar sol amb la seva mare. Pa-
tia per ella i la seva constant preo-
cupació per la seva malaltia. No re-
corda ben bé quan, però un dia, de 
sobte, va deixar de sentir dolor, i just 
va coincidir amb l’aparició d’una ci-
catriu al pit. Per ell, aquesta cicatriu 

va ser la seva salvació, perquè va poder començar a viure la seva vida sense patir, 
però aïllat de tothom. En aquest fals Martorell el Santiago està molt unit a la Dolores, 
sempre estan junts i mai es barallen, ja que ell és molt obedient davant les peticions 
d’ella, fins i tot quan li fa ser el responsable de fer-li la cicatriu al Juanjo i a la Lucía. 
Porta el bar del poble, però això no li impedeix ajudar a la seva mare en tot el que pot, 
encarregant-se de la pensió junt amb ella, tal com feia el seu pare abans de morir.

Juanjo · Secundari

El Juanjo és un home de mitjana edat, que, sense 
saber mai com, va aparèixer al fals Martorell un dia 
qualsevol. Després d’uns dies intentant sortir d’allà, 
la desesperació el va portar a permetre que el San-
tiago li fes la marca, la qual li havia tret el dolor a 
ell. Ha d’admetre que des que la té no recorda gai-

re cosa de la seva vida anterior, però ja no sent cap angoixa per la situació. Des 
de llavors han passat ja deu anys. És l’encarregat del supermercat del poble. 
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DIA 1. Dijous 20

La història comença en un dijous al vespre, 
la Lucía ha quedat amb les amigues de la 
universitat per anar a sopar a Barcelona 
per celebrar el seu aniversari, que ha es-
tat el dia anterior. Quan arriba a l’estació el 
tren ja està estacionat a la via. Sense pen-
sar-hi hi entra, amb por de perdre’l. Quan és 
dins, es posa els auriculars, obre l’Spotify i 
es posa la seva playlist de sempre. Sense 
poder-ho evitar s’adorm recolzada al vidre.

De cop, es desperta, mira per la finestra per 
saber per on va, però no reconeix el paisat-
ge. No sap on és. Sobtadament, sent la veu 
del conductor assegurant que la següent 
parada és la última, i el tren para. Ella, tot i 
que triga a reaccionar, baixa. No sap on es 
troba, no sap com hi ha arribat. Es dirigeix 
al revisor per preguntar-li com tornar cap al
seu poble. El revisor li assegura que per tor-
nar no hi ha una línia directa, sinó que ha 
de fer transbord a Martorell i allà pot aga-
far els ferrocarrils per arribar al seu poble. 
Ella no ho entén, no ha pas baixat del tren 
com per necessitar fer transbord. El revisor 
li assegura que Martorell és la tercera pa-
rada, que estigui tranquil·la que és a prop. 
Quan entra dins el tren els indicadors de 
les parades no funcionen, hi ha una mena 
de graffiti a sobre amb un símbol estrany, 
així que comença a contar. Una, dues, 
tres, i baixa. Mira als voltants i no veu cap 

4.3. NARRATIVA

4.3.1. TRACTAMENT NARRATIU

Hores abans fa una en-
questa perquè l’ajudin a 
escollir l’outfit

Story selfie al mirall 
d’ella amb l’outfit que ha 
triat

Story preguntant reco-
manacions de cançons

Selfie ja al tren, amb la 
cançó escollida

18:00

19:30

21:00

21:10

Story amb vídeo a 
l’estació esperant el tren 
explicant el que li ha 
passat i el que ha de fer 
per tornar a casa

21:50

Story queixant-se que 
el tren va tard i stories 
amb efectes divertits

22:00

Story ja dins el tren en-
focant la pantalla  que 
no funciona i queixant-
se

22:20
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senyalització que li indiqui que ha baixat a 
Martorell, ni cap persona per preguntar. El 
tren marxa, i era l’últim.  L’estació és a punt 
de tancar, o sigui que ha de sortir. Al sortir, 
el carrer és buit i fosc, no sembla Martore-
ll. Intenta no entrar en pànic, i busca on es 
troba a Google Maps. Segons l’aplicació, 
realment és a l’estació de Martorell. Però 
ella no reconeix el lloc com a Martorell. De-
cideix trucar els seus amics, però cap d’ells 
li agafa el telèfon. Els hi envia Whatsapps, 
però no hi ha resposta durant una estona, 
fins que una d’elles contesta que no poden 
ajudar-la perquè tampoc queden trens des 
de Barcelona. La seva amiga Sara està ja 
dormint perquè treballa d’hora al dia se-
güent. Els seus pares són de viatge, però els 
truca perquè l’ajudin. Ells li comenten que el 
millor que pot fer és trobar un lloc on dormir i 
tornar pel matí. La mare comenta que a Mar-
torell hi ha un hotel, que l’hauria de buscar. 

La Lucía decideix començar a caminar amb 
les indicacions que li ha dit la seva mare i 
el Google Maps, però no troba res perquè, 
de nou, ella creu que el poble no és Marto-
rell. Mentre busca, veu el cartell d’una petita 
i vella pensió, i decideix entrar-hi. No és el 
lloc ideal, però per passar una nit està bé. Es 
dirigeix al recepcionista, un home misteriós 
d’uns 50 anys amb cara sèria. Li demana la 
clau d’una habitació i li pregunta on és. L’ho-
me se la queda mirant de manera estranya 
i penetrant i, sense dir res, li comunica el 
número de l’habitació. La Lucía, espantada, 
es dirigeix a l’habitació sense fer més pre-
guntes. Encén la llum, i s’asseu al llit. No pot 

Story a “Martorell” 
queixant-se que no hi 
ha més trens i no té 
com tornar

Vídeo del carrer just al 
sortir de l’estació

Captura de Google 
Maps amb ubicació a 
“Martorell”

Story explicant que nin-
gú la pot venir a buscar

22:30

22:30

22:30

22:50

Vídeo explicant que 
està buscant l’hotel, 
però està perduda

23:00

Boomerang amb el 
cartell de la pensió amb 
una “P” gran i només 
una estrella sota ella

23:20

Story explicant que li ha 
donat el número de l’ha-
bitació un home estrany 
sense dir-li res

23:35
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creure el que li està passant. S’estira i 
desitjant que tot sigui un malson, s’adorm.

DIA 2. Divendres 21

De bon matí, es vesteix i baixa a recepció 
per demanar a quina hora surt el primer tren. 
Esperant trobar el mateix senyor d’ahir a la 
nit, la Lucía es sorprèn quan troba a una 
dona gran adorable que no para de somriu-
re. La senyora l’informa que en aquell poble 
fa anys que no hi passen trens, van tancar 
l’estació perquè no l’utilitzava ningú. La Lu-
cía no entén res, ella va arribar en tren i 
se suposa que això és Martorell, una ciutat 
bastant poblada. Cada vegada veu més clar 
que no és a Martorell. Decideix anar cap a 
l’estació aviam si l’àvia no li ha dit la veri-
tat, i quan hi arriba, l’estació està realment 
tancada. De lluny veu un home, i va cap a 
ell per assegurar-se que l’estació està inac-
tiva. Aquest li assegura que fa anys que la 
van tancar per falta d’usuaris. Decideix mi-
rar el panell d’informació que es troba a la 
façana de l’estació i troba un número d’un 
taxista. Al trucar-lo, però, un contestador 
comenta que aquest número no existeix.

Decideix tornar al carrer de la pensió, aviam 
si troba alguna resposta als misteris que l’en-
volten. Al final del carrer veu un edifici que 
sembla un bar. Hi entra per demanar si pot 
contactar amb algun taxista. Dins del bar, es 
troba l’home recepcionista del dia anterior, 

Vídeo room tour d’ella 
ensenyant l’habitació

Foto del lavabo vell amb 
el qüestionari  

Vídeo d’ella explicant 
que es dirigeix a l’esta-
ció per tornar a casa

Foto amb text dient que 
no entén res

23:40

23:45

10:00

10:15

Video explicant la situa-
ció (àvia, estació tanca-
da). Reflexió de què ella 
va arribar en tren. 

10:40

Foto del panell d’infor-
mació o enganxina amb 
el número del taxista. 
Escriu que el número no 
existeix.

10:45
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en aquest moment és el cambrer. Li dema-
na un cafè amb llet i un croissant mentre li 
pregunta pels taxis. Aquest s’allunya a bus-
car-ho. Quan el cambrer torna, li comenta a 
la Lucía que actualment no hi ha cap taxista 
que passi per allà, però que si ho necessita 
la pot portar a casa. Ella s’hi nega i marxa. 
Just al costat del bar hi ha un supermercat 
que la fa pensar que necessitarà comprar 
alguna cosa per dinar. Quan hi entra, el ve-
nedor és el senyor de l’estació. Comença a 
pensar que realment hi ha alguna cosa molt 
estranya en aquest poble. Es compra un 
sandvitx ja fet i una ampolla d’aigua i ho por-
ta a la pensió per carregar el mòbil. Allà es 
passa una bona estona amb el mòbil, explo-
rant l’Instagram, comentant a persones, etc. 
i dina. Després de dinar decideix descobrir si 
hi ha algú més allotjat a la pensió. Surt al pas-
sadís i no sent res, es dirigeix a la porta del 
costat i truca. Ningú respon. L’àvia l’enxam-
pa pel passadís i la Lucía decideix pregun-
tar-li si hi ha algú més allà. Ella, amb un gran 
somriure, li respon que no, que només hi són 
elles dues. La Lucía decideix anar a algun 
lloc del poble que, segons ella, hauria d’es-
tar transitat. Li pregunta a l’àvia quina és la 
plaça de l’ajuntament i ella li indica. Es diri-
geix cap allà. A l’arribar, seu a un banc soli-
tari, no veu ningú. Tots els edificis del voltant 
semblen tancats. Deixa passar una esto-
na per aviam si té sort i veu algú, però no.

Decideix aixecar-se i investigar pel poble. 
Veu un parc i hi entra. Just quan és dins veu 
un bus allunyant-se i comença a córrer da-
rrere seu per atrapar-lo, però el perd de vista.  

Vídeo amb l’esmorzar 
explicant que el senyor 
del bar és el recepcio-
nista i que no existeixen 
taxis, etc. 

Vídeo a l’habitació amb 
el sandvitx dient que 
l’home del supermercat 
és el mateix que el de 
l’estació

Vídeo amb el dinar

Vídeo gravant com tru-
ca a una habitació

11:15

12:00

14:00

15:30

Vídeo de la plaça sense 
ningú

16:15

Boomerang del parc 
buit amb música 

17:00
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S’apropa a la parada de l’autobús per con-
sultar els seus horaris, però en el paper que 
troba hi ha horaris del 1998. No entén res i 
cada vegada està més espantada perquè no 
té com sortir d’aquell poble. Decideix tornar 
a la pensió a pensar en què fer i dutxar-se.

Un cop allà i dutxada, decideix baixar 
a comprar sopar, arribant a la conclu-
sió que al dia següent anirà a la pa-
rada del bus a esperar si en circulen. 

DIA 3. Dissabte 22

Tal com havia decidit, quan s’aixeca es di-
rigeix a la parada del bus i s’asseu allà tot 
el matí. Després de tres hores sense passar 
res, nota com des de l’altra vorera el sen-
yor de l’estació i el supermercat l’observa 
incisivament. Decideix marxar a la pensió ja 
que no se sent còmode sota la seva mirada. 

Just quan entra a la pensió, sent una olor 
molt forta a menjar. Apareix l’àvia amb un 
gran somriure, i l’informa que ha preparat 
el dinar, que l’esperava per menjar. Un cop 
a taula, la Lucía s’adona que la dona no és 
tan agradable com sembla, ja que no para 

Vídeo després de córrer 
dient que ha vist un bus 
i no l’ha atrapat

Foto dels horaris de 
1998 enganxats a la 
parada del bus amb text

Foto amb text per aco-
miadar el dia

Vídeo al llit dient que 
porta des de les 6 
sense poder dormir, vol 
marxar del poble

17:30

17:35

22:30

9:30

Foto a la parada esmor-
zant galetes del super-
mercat

10:30

Fotos d’ella avorrida a 
la parada, amb humor

11:30

Story netejant una mica 
la roba a mà i secant-la 
amb el secador

19:00

Fotos d’ella informant 
que algú la mira, cada 
vegada més espantada

13:00

Vídeo ràpid de l’home 
en penombra

13:00

Vídeo àvia allunyant-se 
d’esquenes

13:35
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de somriure en cap moment i això l’inquieta 
molt. El menjar no és gaire bo, però la Lu-
cía se’l menja per no fer enfadar a la dona 
gran. Després d’una estona en un silenci 
incòmode, la Lucía decideix començar una 
conversa amb la senyora i li explica que ha 
anat al supermercat i que ha conegut al ve-
nedor. La dona li explica que és en Juanjo, 
que fa anys que viu allà. En un principi en 
Juanjo va venir de vacances i li va agradar 
tant el poble que s’hi va quedar. Estranya-
da per aquesta història, la Lucía decideix 
preguntar pel nom del poble, però la dona 
li diu que el poble, òbviament, és Martorell.

Quan acaben de dinar, la Lucía, que cada 
vegada ho nota tot més estrany, torna a l’ha-
bitació. Buscant on ha deixat el carregador 
del mòbil, en un calaix troba la típica llibreta 
que hi ha als hotels. Decideix utilitzar-la per 
escriure, ja que fa dies que no ho fa. A l’obrir-
la descobreix que tota ella és buida, excepte 
per una pàgina en què hi ha un símbol que 
la Lucía no reconeix, però se li fa familiar. 
No li dona massa importància i escriu una 
petita poesia sobre el què li està passant.

Més tard a la tarda, decideix anar de nou a 
la parada del bus exactament a l’hora que 
l’havia vist el dia anterior. No és una mala 
idea, però, de nou, no hi passa cap bus. 

Quan ja marxa, escolta el soroll d’un cotxe 
que para prop d’ella. És el Santiago, el re-
cepcionista. Ell s’ofereix a portar-la en cotxe 
fins a la pensió i pregunta què hi fa allà. Ella 
comenta que el dia anterior havia vist un bus 

Foto del menjar que li 
ha fet l’àvia

Vídeo gravant l’àvia a 
la cuina mentre la Lucía 
va pel passadís a l’ha-
bitació

13:37

13:55

Vídeo a l’habitació ex-
plicant la conversa amb 
l’àvia

14:30

Foto de la llibreta amb 
text, on es veu el símbol

14:45

Vídeo dels seus peus 
caminant amb text 
informant que torna a la 
parada

16:30

Vídeo informant que tor-
na a la pensió, escoltem 
el soroll del cotxe

18:30

Foto de la poesia que 
ha escrit

15:00
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i que pensava que tornaria a passar avui i 
així podria tornar a casa. L’home li confirma 
que efectivament allà no passen busos des 
de fa vint anys, i que l’únic transport del po-
ble és el seu cotxe. S’ofereix a portar-la a 
casa en aquell moment, però es farà de nit 
i l’home no li dona gaire confiança, així que 
la Lucía li demana si us plau que la porti a 
la pensió. Durant el trajecte la Lucía s’ado-
na d’un detall: al retrovisor central hi ha un 
fil penjant amb un símbol que ja havia vist 
abans. A l’entrar a l’habitació, torna a obrir 
la llibreta amb el símbol i es queda pensati-
va. Quina relació tindrà la llibreta amb l’ho-
me? Busca a internet si troba alguna cosa 
del símbol, i la Sara acaba trobant que l’any 
1998 hi va haver una tragèdia a la pensió 
on s’està hospedant. Les dues persones 
que la portaven van ser trobades mortes al 
Pont del Diable, sense samarreta i amb una 
ferida al pit amb una forma estranya que 
no van saber identificar. La Lucía no té res 
clar, només que ha de marxar ja d’aquest 
poble abans que li passi alguna cosa.

Decideix sopar alguna cosa ràpida que ha 
comprat al supermercat i anar a dormir, 
tot pensant en el pla que se li ha acudit.

DIA 4. Diumenge 23

Es desperta d’hora. Té un pla pen-
sat per marxar. Pretén anar al bar i ro-
bar-li les claus al fill de l’àvia per escapar. 

Vídeo explicant la con-
versa, que l’ha portat 
al cotxe i que ha vist el 
penjoll, que té el mateix 
símbol que la llibreta

19:00

Captura de pantalla de 
la notícia que ho explica

19:40

Vídeo explicant que se 
li ha acudit un pla per 
marxar d’allà i que anirà 
a dormir d’hora després 
de sopar

16:30

Vídeo explicant que la 
nit anterior va tenir la 
idea de robar-li el co-
txe, que sap on són les 
claus. Explica el pla.

9:00

Foto dient que està 
espantada i que demà 
marxa del poble sigui 
com sigui

19:50
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Abans, però, es dutxa i intenta tor-
nar a rentar la roba, almenys la interior. 

Va cap al bar, obre la porta i intenta actuar 
amb normalitat. Torna a demanar-li un cafè 
perquè vagi cap a la cafetera i li doni temps 
d’agafar les claus que estan darrere la barra, 
tal i com havia vist feia un parell de dies. Agafa 
les claus sigilosament i abans que al cambrer 
li doni temps a girar-se, surt del bar en busca 
del cotxe. Normalment sempre aparca al ma-
teix lloc i avui no és una excepció. Quan està 
just davant la porta intentant obrir el cotxe, 
introdueix les claus i just quan són dins, una 
veu l’espanta i fa que es giri instintivament. 
És el Santiago, que lluny d’estar espantat, 
somriu per primera vegada i s’ofereix, en un 
to una mica inquisitiu, a portar-la a casa a 
l’hora de dinar, quan tanca el bar. La Lucía, 
que no sap com reaccionar i no té altra es-
capatòria, ha d’acceptar l’oferta. El Santiago 
la fa esperar al bar, sense treure-li l’ull de so-
bre. Quan és l’hora, els dos van cap al cotxe, 
i la Lucía es dirigeix cap a la porta del copilot. 

A l’entrar, la Lucía no pot evitar fixar-se, de 
nou, en el símbol. Estan en silenci, ell no diu 
res, només respira i segueix amb el mateix 
somriure. Ella mira endavant, incòmode, 
amb por. El senyor decideix trencar el silenci 
baixant la música, i comentant-li si li agrada 
Martorell. Ella, assenteix, i afegeix que hi ha 
estat poques vegades. L’home col·loca bé el 
penjoll del retrovisor, ja que estava enredat, i 
somriu encara més. La Lucía aprofita el mo-
ment per preguntar-li per ell. Quan acaba la 

Boomerang secant la 
roba un altre cop

10:00

Foto amb text dient que 
el pla comença

11:00

Text amb foto moguda 
(possibilitat que es vegi 
el símbol) dient que és 
al cotxe, però amb ell

14:00
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pregunta, el somriure del recepcionista s’es-
vaeix. Li comenta que si ho vol saber hauria 
de fer alguna cosa per ell. Ella, amb por però 
amb decisió, li diu que necessita saber-ho.

L’home aparca el cotxe i baixa. Ella, tremo-
lant, també ho fa. L’home li comenta que 
s’apropi a ell, i lentament s’aixeca la sama-
rreta. La Lucía no sap reaccionar, no el mira. 
L’home li agafa la mà i fa que la passi pels 
seus abdominals fins arribar sota el pit. La 
Lucía nota un relleu estrany en la pell. Ho 
mira i veu el símbol en forma de cicatriu. 
L’home li comenta que no li fa mal, que li 
agrada tenir-ho, que des que té la cicatriu 
des del 1998 se sent realment viu. Treu una 
navalla de la butxaca i l’apunta. La Lucía re-
acciona instintivament cap enrere, amb els 
braços amunt. Apropant-se cap a ella, afe-
geix que no és res personal, que li ha tocat 
a ella tal i com va passar amb el Juanjo, que 
és millor que s’ho deixi fer perquè si no li farà 
encara més mal. Afegeix que qui passa pel 
poble, s’hi queda. Que no pot marxar. Que 
se sentirà més viva que mai si es queda amb 
ells. La Lucía, no sabent com, aconsegueix 
empènyer-lo i corre cap al cotxe, encara en-
cès. Arranca, deixant-lo fora i sense parar.

Condueix sense rumb, fins que reconeix l’au-
tovia i es dirigeix cap a casa. A l’arribar-hi, 
entra a casa alterada. Es troba el seu germà 
petit (17) i li comença a explicar tot. El ger-
mà creu que l’està mentint i ella li diu que 
vagi a l’entrada  a veure el cotxe i així pot 
comprovar que és veritat. El germà li dona 
un got d’aigua a la Lucía perquè es tran-

Comença un vídeo en 
directe

Enfoca al no res, per-
què no es noti que està 
gravant. Escoltem les 
seves veus i música de 
fons. 

El cotxe para i se sent 
la porta del conductor 
obrir-se i tancant-se. La 
Lucía ràpidament, com 
pot, col·loca el mòbil 
de manera que veiem 
l’home fora del cotxe. 
Ella marxa del cotxe. 
Seguim escoltant la 
música i veiem el que 
està passant però no ho 
sentim.

La Lucía l’empeny i co-
rre cap al cotxe, arrenca 
i el mòbil cau i es queda 
cap per avall. 
No veiem res però 
escoltem el soroll del 
cotxe.  

Acaba el vídeo en di-
recte sense dir res

14:15
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quilitzi i surt a l’entrada. Quan torna, ho fa 
enfadat, perquè la seva germana sempre li 
fa bromes i l’intenta enganyar. A l’entrada no 
hi ha cap cotxe amb la descripció que ella li 
ha donat. La Lucía, sense entendre res, per 
demostrar que és veritat, li pregunta si no ha 
vist els stories durant tot el cap de setmana. El 
germà diu que no ha penjat res, que ell creia 
que havia estat a Barcelona tots els dies. La 
Lucía comprova el seu Instagram i tots els 
stories dels dies anteriors han desaparegut. 

Vídeo plorant i descon-
certada explicant la con-
versa amb l’home i com 
el cotxe i els stories han 
desaparegut

16:00
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1. HABITACIÓN LUCÍA. INT. DÍA 1 - 18.00 (VÍDEO)

Viernes tarde. LUCÍA (20), una chica de pelo rubio y largo, de complexión 
delgada y alta, está frente al espejo grabándose reflejada en él enseñan-
do su conjunto de ropa (tejanos y top). Posa girándose de manera que se ve 
todo el conjunto por delante y por detrás. Sonríe mientras hace playback de 
una canción que añadirá mediante la herramienta de Instagram de música. 

2. HABITACIÓN LUCÍA. INT. DÍA 1 - 18.05 (VÍDEO)

Lucía sigue frente al espejo grabándose reflejada en él enseñando otro conjun-
to de ropa (falda y blusa). Posa igual que en el story anterior sonriendo y bailan-
do una canción que añadirá mediante la herramienta de Instagram de música. 

3. HABITACIÓN LUCÍA. INT. DÍA 1 - 18.09 (FOTOGRAFÍA)

Los dos conjuntos encima de la cama.

     RÓTULO
     ¿Cuál os gusta más para esta noche?

Debajo del texto añadirá la herramienta de la encuesta con dos op-
ciones (outfit 1 y 2) para saber la opinión de sus seguidores.

4. LAVABO CASA LUCÍA. INT. DÍA 1 - 19.30 (FOTOGRAFÍA)

Lucía se hace un selfie en el espejo del baño ya arreglada con el con-
junto elegido sacando la lengua. Encima del mármol hay bro-
chas y maquillaje en un lado y planchas del pelo y peine en el otro. 

     RÓTULO
     Gracias gente!/ Os he ignorado, sorry.

4.3.2. GUIÓ
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5. FONDO NEGRO. DÍA 1 - 20.00 (FOTOGRAFÍA)

Fotografía en negro preguntando sugerencias de canciones para ponerse en el tren 

     RÓTULO
     ¿Qué canción debo escuchar?

6. TREN RENFE. INT. DÍA 1 - 21.10 (BOOMERANG)

Lucía acaba de entrar en el tren y muestra el vagón vacío. 

     RÓTULO
     SOS, no hay ni dios.

7. TREN RENFE. INT. DÍA 1 - 21.15 (FOTOGRAFÍA)

Lúcia,  dentro  del  tren,  se  hace  un  selfie  sentada  sola  junto  a  la  ven-
tana  con  los auriculares puestos apoyando la cabeza en su mano. 
Está con expresión cansada, como si estuviera harta de pasar tan-
to rato en el tren. Pone una canción de fiesta con la letra en la imagen. 

8. TREN RENFE. INT. DÍA 1 - 21.40 (VÍDEO)

Lucía en el mismo sitio graba un vídeo quejándose a cámara de que el tren se ha 
vuelto a quedar parado. 

     LUCÍA
     Emmm… para variar la puta renfe se ha parado y 

llevo aquí ya diez minutos con las puertas abiertas 
y me estoy agobiando con la mascarilla. Y encima 
me he quedado dormida y no sé dónde  coño estoy-
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     MEGAFONÍA (interrumpiendo)
     Final de trajecte

Lucía reacciona mirando hacia arriba sorprendida y, levantándose, para de grabar.

9. ANDÉN ESTACIÓN RENFE. EXT. DÍA 1 - 21:50 (VÍDEO)

Lucía está de pie grabándose hablando a la cámara. Está desconcertada y un tanto 
enfadada.

     LUCÍA

10. ANDÉN ESTACIÓN RENFE. EXT. DÍA 1 - 22:00 (VÍDEO)

Lucía se entretiene jugando con un efecto de Instagram y al final entona:

     LUCÍA
     Puto aburrimiento el tren va tarde.

     RÓTULO
     @renfe te odio

Vale, em, no sé si se ha oído, pero resulta que  
esta parada era el final del trayecto y no en-
tiendo cómo he llegado aquí cuando esta para-
da no está ni en mi línea, pero bueno… Me he 
rayado y me vuelvo a mi pueblo y a tomar por 
culo la cena. El revisor me ha dicho que tengo 
que ir hasta Martorell para pillar ferrocarrils y 
volver a Santvi, así que estoy esperando el tren 
y luego son solo tres paradas hasta Martorell.
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11. TREN RENFE. INT. DÍA 1 - 22:20 (VÍDEO)

Vídeo con la cámara trasera grabando la pantalla que no funcio-
na, que debería indicar las paradas. Tiene enganchada una pegati-
na con un símbolo. Mientras va hablando va haciendo zoom a la pantalla.
  
     LUCÍA (irónica) 
     ¡Qué bien! Menos mal que mi querida renfe siem 
     pre marca las paradas para saber dónde estoy.

Lucía cambia la cámara trasera por la frontal, y apare-
ce sentada en un asiento del tren, con expresión seria y cansada.

     LUCÍA
     Ah, no, que no va.

12. ANDÉN ESTACIÓN RENFE. EXT. DÍA 1 - 22:30 (VÍDEO)

Lucía está de pie grabándose a sí misma, ligeramente agitada.

     LUCÍA

13. ANDÉN ESTACIÓN RENFE. EXT. DÍA 1 - 22:32 (VÍDEO)

Lucía está de pie grabándose a sí misma, como en el story anterior.

     LUCÍA
     Ahora estoy pensando... que quizá como el otro  
     tren iba tarde, el que tenía que coger para Santvi  
     ya ha pasado. Pero no lo puedo saber porque no 

Vale, a ver... No entiendo nada. Me he ba-
jado en la tercera parada como me ha di-
cho el revisor, no hay ni dios, y no hay nin-
gún cartel que ponga que estoy en Martorell.
(pausa)
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     hay nadi-

     MEGAFONÍA (interrumpiendo)
     L’estació tancarà en 5 minuts. Vagin sortint.

Lucía reacciona mirando hacia arriba, y a continuación hace una mueca mirando 
directamente a cámara.

     LUCÍA
     Pues sí, ya ha pasado.

14. CALLE ESTACIÓN. EXT. DÍA 1 - 22:38 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma, confundida.

     LUCÍA

15. CAPTURA DE PANTALLA. DÍA 1 - 22:40 (CAPTURA)

Captura de pantalla de Google Maps, marcando que la ubicación del móvil dice que 
está en Martorell.

     RÓTULO
     Pues parece que sí que es Martorell, pero esto  
     está muy muerto.

16. CALLE DESIERTA. EXT. DÍA 1 - 22:50 (VÍDEO)

Vídeo caminando grabando la calle vacía y oscura.

Eh… esto  da  puto  miedo.  No  hay  nadie,  está  súper   
oscuro. Llamadme loca, pero esto no parece 
Martorell.
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17. CALLE DESIERTA. EXT. DÍA 1 - 23:00 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma mientras camina, un poco agobiada y asustada.

     LUCÍA

18. CALLE DESIERTA. EXT. DÍA 1 - 23:10 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma mientras camina, un poco agobiada y asustada.

     LUCÍA

19. CALLE PENSIÓN. EXT. DÍA 1 - 23:20 (BOOMERANG)

Boomerang con zoom de un cartel con una “P” grande y una estrella debajo.  

     RÓTULO
     No es el que ha dicho mi madre pero voy a inten 
     tar coger una habitación.

Vale, he intentado que alguien me venga a buscar 
pero mis amigos de la uni no tienen ni trenes para 
venir ni carnet, mi amiga Sara trabaja de mañanas, 
así que ya estará sobando, y mis padres este finde 
están fuera. Ya me estoy empezando a agobiar, no 
sé a quién más avisar ni qué hacer, pero bueno, haré 
lo que me ha dicho mi madre y buscaré el hotel de 
Martorell para dormir aquí e irme mañana pronto. 

Hostia puta, estoy siguiendo las indica-
ciones que me dice Google Maps, pero 
aquí no hay nada, tío. Me estoy rallando 
un huevo porque no sé dónde coño estoy. 
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20. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 1 - 23:35 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma sentada en una cama vieja, la habitación es antigua y 
pequeña, sin mucha luz.
  
     LUCÍA (extrañada)

21. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 1 - 23:40 (VÍDEO)

Vídeo con la cámara exterior, enseñando la habitación.

     LUCÍA

Lucía se ve reflejada en el espejo y saluda a cámara con la mano.

     LUCÍA
     ¡Hola! Lo único que no tiene llave ni pestillo para  
     cerrar y me da un poco de mal rollo. 

WTF. A ver, he entrado en la pensión esta y solo 
estaba el recepcionista, que daba un poco de 
grima porque parece un hombre normal rollo de 
la edad de mi padre, pero ha sido súper seco no 
me ha dicho casi nada, no se ha puesto la mas-
carilla ni me ha dado gel. Le he pedido una ha-
bitación y le he preguntado dónde estaba, y el 
pavo se ha quedado mirándome así fijamente, 
me ha dicho el número de la habitación y ya está. 

Vale, eh… la habitación es un poco vie-
ja pero vaya, tampoco me espera-
ba aquí el súmmum de la modernidad. 
(pausa)
En verdad no sé por qué os estoy enseñan-
do esto, porque es una habitación normal, con 
su cama, su armario, su cómoda con espejo. 
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22. BAÑO PENSIÓN. INT. DÍA 1 - 23:45 (FOTO)

Fotografía del baño sucio, utilizando a posteriori el efecto de Instagram del medidor 
de pregunta.

     RÓTULO
     ¿Cuánto asco da?

23. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 2 - 10:00 (VÍDEO)

Lucía se está grabando cogiendo el bolso, mientras entona:

     LUCÍA
     Me voy a la estación para coger un tren a mi puta  
     casa.

Lucía hace zoom a su sonrisa.

24. CALLE PENSIÓN. EXT. DÍA 2 - 10:15 (FOTO)

Foto movida de los pies de Lucía caminando por la calle.

     RÓTULO

25. CALLE ESTACIÓN. EXT. DÍA 2 - 10:40 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma de pie frente la estación.

No entiendo nada. He ido a pagar y la seño-
ra que estaba en recepción hoy me ha dicho 
que la estación hace años que está cerrada. 
Creo que no está muy fina porque yo ayer lle-
gué en tren. Así que me voy para la estación.
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     LUCÍA (riéndose)
     

26. CALLE ESTACIÓN. EXT. DÍA 2 - 10:45 (FOTO)

Foto del panel de información con el número de un taxista (658691115). 

     RÓTULO
     Pensaba que me iba de este pueblo pero este   
     número no existe.

27. BAR. INT. DÍA 2 - 11:15 (VÍDEO)

Lucía se graba en modo selfie y habla a cámara. Está sentada en una mesa de un 
bar.

     LUCÍA

He llegado a la estación, he intentado entrar pero 
la puerta estaba cerrada. He visto a un señor pa-
seando y le he preguntado por los trenes. El pavo 
va y me dice que cerraron la estación hace años 
porque no la usaba nadie. Yo no sé si aquí está 
todo el mundo loco, porque yo vine aquí en tren. 
Yo es que no entiendo nada, me río ya por no llorar. 

Vale, a ver, he ido a investigar un poco por el pue-
blo y he encontrado un bar así que me he metido a 
almorzar y, em... aparte de que aquí tampoco hay 
desinfectante por ningún sitio... ¡plot twist! el fuc-
king camarero es el recepcionista del hotel. El plu-
riempleo, señores. Bueno, total, que le he pregun-
tado cómo volver a casa y dice que no hay taxis, que 
sólo existe su coche y que si quiere me lleva. (Ha-
ciendo zoom en su cara) Cosa que no va a suceder.
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28. CALLE 1. EXT. DÍA 2 - 12:00 (VÍDEO)

Lucía está sentada en el bordillo de una calle. Se graba en modo selfie. 
     
     LUCÍA (contenta)
     

   

29. CALLE 1. EXT. DÍA 2 - 12:30 (VÍDEO)

Lucía está de pie, inquieta, caminando de un lado para otro, grabándose a sí misma. 

     LUCÍA

30. CONVERSACIÓN WHATSAPP. DÍA 2 - 12:33 (CAPTURA)

Captura de pantalla de la conversación de Whatsapp entre Lucía y Sara.
     
     SARA (11:57)
     ya salgo
     llego en 15 min <3

     LUCÍA (11:57)
     perf, graciaaaaaas <3

¡Dios! ¡Me voy  de este pueblo! he llama-
do a mis  amigos y viene la Sara a re-
cogerme, que le han cambiado el turno. Le 
he mandado ubi y tarda 15 minutos o así.

Em… no entiendo nada. Es que no sé ni cómo 
explicarlo. Sara me ha llamado, me dice que está 
aquí, pero yo no la veía. Me he levantado para 
buscarla, pero no la veía por ningún sitio. Me 
he ido a la calle de atrás a ver y tampoco. Me 
ha pasado su ubi y es exactamente donde es-
toy yo, pero aquí no está porque yo no la veo. 
Me ha pasado una foto de la calle, pero… Bue-
no, voy a pasaros la conver para que la veáis.
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     Ya estoy pero no te veo
     te llamo

     SARA (12:23)
     FOTO ADJUNTA
     UBICACIÓN

     LUCÍA
     Tía la ubi es donde estoy pero la calle no es la   
     foto q has pasado

     SARA
     A ver pasame la dirección mejor q quizá no va el  
     gps o algo

     LUCÍA
     C/ a determinar nºX

     SARA
     Lucía me estás vacilando? jajajaj es justo donde  
     estoy

     LUCÍA (12:25)
     wtf

La conversación sigue pero en la captura ya no se puede leer más. 
 

31. CALLE 1. EXT. DÍA 2 - 13:00 (VÍDEO)

Lucía está caminando, grabándose a sí misma con la cámara frontal.

     LUCÍA
Vale, Sara se ha tenido que ir, que tiene que ir a 
trabajar. Pero bueno, me he bajado Cabify a ver 
si llega hasta Santvi y sí! llega! pero sabéis cuán-

SARA (12:18)
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32. FONDO EN NEGRO. DÍA 2 - 13:05 (FOTO)

Fondo negro con texto en él.

     RÓTULO
     Me ha llamado mi madre y dice que ya me lo   
     paga ella, así que el Cabify está de camino. (gif)
   

33. CALLE 1. EXT. DÍA 2 - 13:20 (VÍDEO)

Lucía está sentada en el bordillo de nuevo.

     LUCÍA

34. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 2 - 13:40 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma sentada en la cama de la habitación. Tiene un sándwich 
y una botella de agua con ella. 

     LUCÍA (irónica)

to cuesta? ¡¡¡Casi 40 putos euros has-
ta mi pueblo!!! Pero bueno, que prefie-
ro pagar esta pasta a  quedarme aquí.

Mira yo es que no puedo más. ¡Ha vuelto a pasar lo 
mismo! El de Cabify estaba en la ubi, yo también y 
no nos veíamos pero es que encima el hombre me 
ha montado un pollo que flipas porque se pensaba 
que le estaba engañando. Yo es que no sé, estoy 
flipando. El señor se habrá ido porque no me ha lla-
mado más, ya como encima me cobre la carrera sin 
haberme llevado… No sé qué hacer, me voy a vol-
ver a pillar la habitación para descansar al menos. 

Holi, mirad qué comida más rica me he 
comprado. (sube el sándwich a la altu-
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35. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 2 - 14:00 (FOTO)

Fotografía del sandwich y el agua encima de la cama.

     RÓTULO
     15 de cada 10 nutricionistas recomiendan esta   
     comida.

36. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 2 - 15:30 (VÍDEO)

Lucía está de pie frente al espejo grabando con cámara exterior su reflejo en él. 

     LUCÍA

37. PASILLO PENSIÓN. INT. DÍA 2 - 15:33 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma en modo selfie. Camina por un pasillo y se oye 
cómo golpea una puerta. Espera a ver si hay respuesta mirando hacia los la-
dos y hacia el frente un tanto nerviosa. Oímos a DOLORES de fondo.

Gente, he estado pensando y voy a ver si me en-
cuentro a más gente por aquí a ver si alguno me 
dice si hay bus o algo porque yo debo ser tonta pero 
no lo he encontrado. Peeeeero, de momento voy a 
empezar mirando si hay alguien más en la pensión.

ra de su cara para mostrarlo a cámara) He ido a 
un súper que he visto al lado del bar donde es-
taba y ¡oh! ¡sorpresa! adivinad quién era el ca-
jero. Bueno pues el señor de la estación. Así 
que haciendo recuento, llevo medio día en este 
pueblo y he visto a un total de tres personas y 
un total de cero maneras de salir de él. Voy a ha-
cer tiempo hasta la hora de comer y así de paso 
cargo el móvil y busco si hay algún bus o algo.
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     DOLORES
     ¿Qué haces, hija?

38. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 2 - 15:45 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma reflejada en el espejo como antes. 
     
     LUCÍA

39. PLAZA DEL PUEBLO. EXT. DÍA 2 - 16:15 (VÍDEO)

Lucía está sentada en un banco. Graba la plaza del pueblo completamente vacía.

40. PARQUE. EXT. DÍA 2 - 17:00 (BOOMERANG)

Lucía graba un boomerang del parque completamente vacío y añade una canción 
con la herramienta de Instagram.

41. PARADA DEL BUS . EXT. DÍA 2 - 17:30 (VÍDEO)

Lucía se graba en modo selfie parada en la calle. Está agitada porque acaba de co-
rrer tras un autobús. Respira rápido. 

     LUCÍA

Bueno, pues no ha contestado nadie y la vieja me 
ha pillado husmeando por el pasillo, así que, de 
una, le he preguntado que si habían más huéspe-
des alojados aquí y me ha dicho que no, lo cual 
es puto raro. Me estoy empezando a emparanoiar 
con este pueblo así que me voy a la calle a mirar si 
encuentro la plaza principal o algo y hay alguien.

¡He visto un bus! Estaba sentada en el parque y he 
visto un autobús irse y me he puesto a correr detrás a 
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42. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 2 - 17:35 (FOTO)

Fotografía de los horarios de la parada del bus. Los horarios son del año 1998.

     RÓTULO
     No actualizan esto desde 1998??? What’s going  
     on, bro?

43. CALLE. EXT. DÍA 2 - 17:37 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma en modo selfie mientras camina por la calle.

     LUCÍA

44. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 2 - 19:00 (VÍDEO)

Lucía graba cómo seca con un secador parte de su ropa, que está mojada encima 
de la cómoda. 

     RÓTULO
     He intentado lavar un poco la ropa.

45. FONDO NEGRO. DÍA 2 - 22:30 (FOTO)

Fondo en negro con rótulo en la imágen.

Yo cada vez entiendo menos lo que está pasan-
do y me estoy empezando a agobiar. No sé qué 
pasa con este pueblo pero me estoy asustan-
do y quiero irme ya a casa. Me voy a volver a la 
pensión a ver si me ducho y se me ocurre algo.

ver  si  lo  pillaba,  pero  qué  va  tío.  Jo-
der,  estaba  aquí  y  no  me ha dado tiempo. 
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     RÓTULO

46. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 08:30 (VÍDEO)

Lucía está todavía echada en la cama, se graba a sí misma un tanto desganada, 
con ojeras y el pelo enmarañado.

     LUCÍA
     Estoy harta ya de esto, en serio. Llevo como des 
     de las 6 sin poder dormir, incluso he empezado a  
     oír cosas raras. Miradme la cara, tío.

Lucía hace zoom a su cara, haciendo más evidente sus ojeras.

     LUCÍA
     Qué asco doy. QUIERO 
     (pausa) 
     IRME 
     (pausa) 
     YA!

47. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3. - 09:00 (FOTO)

Lucía está sentada en el banco de la parada del bus, fotografía sus piernas y las 
galletas, ya abiertas, que está desayunando.

Me he agobiado mucho esta tarde y no he pen-
sado demasiado, pero bueno después de la du-
cha me he puesto a buscar otra vez los hora-
rios del bus y al final los he encontrado. Pasan 
bastante a menudo así que mañana iré a ver si 
puedo volver a casa ya. De momento me voy a 
dormir, que estoy agotada. Mañana os cuento.



···46 Final de Trayecto

4. Tractament

     RÓTULO
     Seguimos con la dieta, chicos. En 8 minutos llega  
     mi salvación.

48. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 9:45 (VÍDEO)

Lucía sigue sentada en el banco de la parada del bus, se graba a sí misma.

     LUCÍA 

49. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 10:50 (FOTO)

Lucía se hace un selfie sacando la lengua. Sigue en el mismo sitio que antes.

     RÓTULO
     Al final no se me ve tan demacrada jeje.

50. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 11:30 (VÍDEO)

Lucía se graba en modo selfie jugando con un efecto de Instagram.

51. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 11:35 (VÍDEO)

Lucía se graba en modo selfie jugando con otro efecto de Instagram.

     RÓTULO
     Sigo haciendo la fotosíntesis.

Todavía no ha pasado el bus… La Sara me ha 
dicho que esta tarde podía venir a buscarme otra 
vez, pero le he dicho que no hacía falta porque 
según el pdf en una hora o así pasa el siguiente.
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52. FONDO NEGRO. EXT. DÍA 3 - 12:25 (FOTO)

     RÓTULO
     No ha pasado ni un bus... sigo esperando.

53. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 13:00 (FOTO)

Fotografía de las piernas de Lucía, que sigue sentada en el banco.

     RÓTULO
     Vale, hay un pavo que creo que me está mirando.

54. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 13:02 (VÍDEO)

Lucía graba sus piernas mientras habla en voz baja.

     LUCÍA

55. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 13:05 (VÍDEO)

Lucía graba con la cámara trasera cómo se levanta del banco, captan-
do el hombre de pie, aunque de manera torpe, por lo que la imagen está 
desenfocada y demasiado movida. Mientras, se oye cómo Lucía susurra.

     LUCÍA
     Me piro, te lo juro, no puedo más. Me vuelvo a la  
     habitación.

Emm… es el hombre del super. Está en la 
otra cera, no deja de mirarme, en serio. Está 
ahí de pie sin moverse. Qué puto miedo… 
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56. FONDO NEGRO. DÍA 3 - 13:30 (FOTO)

     RÓTULO

57. COMEDOR PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 13:35 (VÍDEO)

Vídeo con la cámara trasera de Dolores alejándose de la mesa 
donde está Lucía. Se escucha a Dolores reír en la lejanía.

     RÓTULO
     Estoy flipando.

58. COMEDOR PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 13:37 (FOTO)

Fotografía del cocido encima de la mesa.

     RÓTULO

59. COMEDOR PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 13:40 (VÍDEO)

Lucía se graba en modo selfie desde abajo, como queriendo ocultar un poco el móvil.

     LUCÍA (alterada)

Chicos, esto ya es surrealista. Acabo de lle-
gar a la pensión, le he dicho a Dolores si po-
día quedarme en la habitación unas horas 
más, total, si tiene la pensión vacía. Y va y me 
dice que sabía que volvería y que me ha pre-
parado un cocido, un puto cocido en agosto, 
que me estaba esperando para comer… WTF? 

Encima no está ni bueno. Espero poder terminar-
lo, no me apetece mucho que me maten tampoco. 

Os juro que al final me va a dar un parraque. 
La abuela esta da muchísimo mal rollo, os lo 
juro. O sea creía que era la más normal, pero 
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Se oyen pasos que se acercan y Lucía deja de grabar.

60. PASILLO PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 13:55 (VÍDEO)

Vídeo con la cámara trasera mientras Lucía camina, grabando cómo va 
del pasillo a la habitación. Cuando pasa por delante de la puerta de la co-
cina, graba a Dolores, que está cocinando. Justo cuando está a punto de 
irse de plano, esta gira la cabeza bruscamente y mira directamente a cá-
mara sonriendo. Lucía acelera el paso inconscientemente y deja de grabar.

61. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 14:30 (VÍDEO)

Lucía se graba sentada en la cama, contando lo que ha hablado con Dolores.

     LUCÍA 

Lucía se sorprende mirando la pantalla.

Al final me lo he podido acabar (se ríe). Ahora 
en serio, cuando ha vuelto Dolores he decidido 
hablar un poco con ella a ver si conseguía algo 
que me sirviera. Y bueno, me ha dicho que el tío 
ese del súper y la estación se llama Juanjo y que 
vino de vacaciones y al final se quedó aquí. Ya me 
dirás tú qué vacaciones más guays debió pasar 
en este puto pueblo fantasma (se ríe). Vale, me 
río, pero en serio que estoy cagada. Dolores ha 
vuelto a decirme que esto es Martorell, y yo cada 
vez tengo más claro que aquí la gente está de 
la olla, y que esto está claro que no es Martorell.

tío está todo el rato sonriéndome, es 
que os juro no para  ni  un  segundo,  
y  joder,  da  un  mal  rollo que te caga-
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     LUCÍA 
     Encima me estoy quedando sin batería. ¡Qué   
     guay, oye!

62. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 14:45 (VÍDEO)

Lucía se graba en modo selfie sentada en la cama.

     LUCÍA

63. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 14:50 (BOOMERANG)

Boomerang ojeando la libreta de la pensión. Se ve rápidamente el mismo símbolo 
del tren, con las páginas en blanco.

     RÓTULO
     He encontrado esta libreta vacía, así que, ¡a es- 
     cribir se ha dicho!

64. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 15:00 (FOTO)

Fotografía de la libreta abierta, donde hay lo que parece un inicio de poema con la 

He llamado a mi madre porque estaba cag- oye se 
me ve un poco raro porque no llega el cargador, 
sorry. Bueno pues eso que estaba cagada y me 
ha dicho que llame a la poli y fin. Total, que les 
he llamado y les he dicho todo lo que me ha pa-
sado y que me alojo en esta pensión. Vale, pues 
el poli al principio era majo y estaba preocupa-
do y luego se ha creído que le estaba gastando 
una broma telefónica porque esa pensión ya no 
existía. O sea, que ha sido de 0 ayuda. ¿Por qué 
tengo la sensación que aquí hace años se paró el 
mundo y todo ha dejado de existir o no funciona?
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letra de Lucía: “Allí donde no hemos vivido, / allí donde del viento no hay silbido / 
allí donde todo se ha perdido, / allí caeré en el olvido.”

65. CALLE. EXT. DÍA 3 - 16:30 (VÍDEO)

Vídeo de los pies de Lucía, caminando.

     LUCÍA

66. PARADA DEL BUS. EXT. DÍA 3 - 17:45 (VÍDEO)

Lucía se está grabando de pie, hablando a la cámara.

     LUCÍA

 

67. UBICACIÓN WHATSAPP. DÍA 3 - 19:00 (CAPTURA)

Captura de pantalla de la ubicación a tiempo real de Sara, que ha enviado a través 
de Whatsapp. En esta se ve cómo las dos están a menos de 5 metros de distancia. 

     RÓTULO
     JURO QUE NO LO ENTIENDO!!!!!!!???????

Estoy yendo a la parada del bus, a ver si 
con suerte veo el que pasó ayer a la mis-
ma hora y puedo pirarme ya a mi puta casa.

Eh, adivinad, no os lo creeréis… No ha pasado nin-
gún bus (Lucía hace zoom a su sonrisa forzada). 
A ver si al final la que está mal de la cabeza soy yo 
y me imaginé ese bus como pasa en los desiertos 
con el agua. ¿Estoy tan mal como para tener alu-
cinaciones? (se ríe, pero rápidamente se le desva-
nece la sonrisa). Estoy un poco xof… Le he dicho 
a la Sara a ver si puede venir y ya está de camino.
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68. CALLE. EXT. DÍA 3 - 19:00 (VÍDEO)

Lucía está de pie, caminando, grabándose a sí misma. 

     LUCÍA

El sonido de un coche acercándose interrumpe el monólogo de Lucía, acom-
pañado de un claxon. Lucía no deja de grabar, pero baja el móvil. El so-
nido del coche está cada vez más cerca, y, de repente, para. Parece que 
el coche ha estacionado al lado de Lucía. Se escucha una puerta abrirse.

     SANTIAGO (con voz grave)
     Hola, Lucía.

69. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 20:00 (VÍDEO)

Lucía está sentada en la cama, con la cara indescifrable.

     LUCÍA
A ver, esto cada vez incluso parece más cómico. 
Me he encontrado con Santiago, que me ha con-
firmado que en este señor pueblo no pasan buses 
desde hace unos veinte años. Y yo en plan pero 
qué me estás contando, evidentemente. Que hace 
veinte años yo tenía 1 puto año, o sea, véis el nivel 
de: no entiendo nada? Bueno, que al final me ha 

A ver, en serio que no entiendo nada. Ha pasa-
do lo mismo de ayer, según la ubi estaba Sara a 
mi puto lado y os juro que aquí no estaba. Nos 
hemos pasado como una hora y media buscán-
donos y, o sea, aquí no hay nadie tendría que tar-
dar cero coma en verla y no. Esto no es Martorell, 
vaya, ni flipando. Me he rayado mucho así que 
me vuelvo ya para la pensión otra vez, aunque 
me da un mal rollo también con la señora esa 
rara… Pero vaya, ni que tuviera yo dónde escoge-
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70. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 20:20 (VÍDEO)

Lucía se está grabando, parece asustada.

     LUCÍA

Lucía cambia la cámara frontal por la trasera para enseñar el símbolo. 

     LUCÍA

Lucía vuelve a grabarse a sí misma. Lucía no dice nada 
pero sigue grabándose, parece asustada de verdad.

71. CAPTURA DE PANTALLA. DÍA 3 - 20:40 (CAPTURA)

Captura  de  pantalla  de  una notícia del año 1998, una  tragedia  que  su-
cedió  en la pensión donde Lucía se hospeda. En esta notícia se pue-
de leer que las dos personas que llevaban la pensión en esos momen-
tos fueron encontradas muertas en el “Pont del Diable”, sin camiseta y con 
una herida en el pecho con una forma extraña que no pudieron identificar.

traído a la pensión otra vez, porque las opciones 
eran volver aquí o que me llevara él a casa, pero no 
thanks, no voy a subirme a tu coche, DE NOCHE, 
más de 5 minutos. Luego me ha llamado mi ma-
dre, que me llama veinte veces al día y bueno, me 
ha tranquilizado un poco. Pero vaya, conclusión 
del día de hoy: sigo sin saber dónde coño estoy.

Vale, no me había llamado la aten-
ción antes, pero… Me  he  puesto  a  es-
cribir  y  me  he  fijado en este símbolo.

Eh… no sé por qué se me ha hecho fami-
liar, y he recordado que Santiago tenía algo 
como colgando del retrovisor frontal de su co-
che que creo que era este mismo símbolo. 
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     RÓTULO
     Sara me ha pasado esta notícia. WTFFF

72. FONDO NEGRO. DÍA 3 - 20:50 (FOTO)

     RÓTULO

73. HABITACIÓN PENSIÓN. INT. DÍA 3 - 21:45 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma, está de pie, inquieta, hablando a la cámara.

     LUCÍA

74. LAVABO. INT. DÍA 4 - 09:00 (VÍDEO)

Lucía se graba a sí misma, está preparando las cosas para duchar-
se: coge las toallas, el champú de muestra, el secador para después…

     LUCÍA

  

Vale, me estoy cagando de miedo. Ahora ya de ver-
dad, en serio. Mañana me iré de aquí sea como sea.

Chicos, he pensado un plan para irme. De mo-
mento voy a intentar ir a dormir en nada, después 
de cenar, para poder levantarme temprano y poder 
pirarme ya. Creo que es buena idea, (duda) no sé.
(pausa)
Espero que todo vaya bien.

Vale, la idea es ir al bar y robarle el coche a San-
tiago. O sea, a ver, el otro día vi que guarda las 
llaves detrás de la barra. No creo que sea tan 
difícil distraerlo y cogerlas… (se autoconven-
ce) ¿no? Bueno, me voy a duchar, ya os diré.
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75. LAVABO. INT. DÍA 4 - 10:00 (BOOMERANG)

Boomerang en el que se ve la mano de Lucía secando su ropa húmeda con el secador. 

     RÓTULO
     Lo he lavado un poco a mano porque andaba solo. 

76. PASILLO. INT. DÍA 4 - 11:00 (FOTO)

Fotografía ligeramente movida de los pies de Lucía caminando por el pasillo.

     RÓTULO
     Allá voy.

77. COCHE. INT. DÍA 4 - 14:00 (FOTO)

Fotografía muy movida con cámara exterior dentro del co-
che. Escribe rápidamente, sin mirar y hace algunos fallos.

     RÓTULO
     Mkerda estoy n el coche pero cn el

78. COCHE-PONT DEL DIABLE. INT-EXT. DÍA 4 - 14:15 (VÍDEO EN DIRECTO)

Dentro del coche está Santiago de piloto y Lucía de copiloto con la mascarilla. Tienen pues-
ta la radio con canciones previas a 1998. Aparentemente están yendo a casa de Lucía. 
Lucía empieza un vídeo en directo con la cámara frontal. El móvil está al lado de su pier-
na  derecha  enfocando  al techo. Solo vemos su brazo y parte de su cara. Lucía asiente.

     LUCÍA
     Sí, la verdad es que no he venido muchas veces. 

     SANTIAGO (siendo amable)
     Yo llevo viviendo aquí toda la vida.



···56 Final de Trayecto

4. Tractament

     LUCÍA
     ¿Siempre habéis vivido en la pensión?

     SANTIAGO (más seco)
     Sí, mi madre y mi padre la abrieron antes   
     de nacer yo.

     LUCÍA
     Buah, en estos años habrá pasado de    
     todo…

Santiago no contesta.

     LUCÍA (con precaución)

Santiago da un volantazo brusco y gira hacia la derecha. Lucía mira a cámara disi-
muladamente. El coche aminora la marcha hasta que para bruscamente. Oímos el 
cinturón de seguridad desabrochándose y la puerta abriéndose.

     SANTIAGO
     Baja.

Se oye el ruido de la puerta cerrar. Lucía vuelve a mirar a cámara visiblemente asus-
tada. Coloca el móvil sobre su chaqueta en el salpicadero, enfocando la ventana 
del piloto. Vemos a través de esta a Santiago mirando a un lado o al suelo, inquieto.

Lucía se reune con él, lentamente, muy asustada. Se les ve hablar, pero solo oí-
mos la música de la radio de fondo. Santiago  se levanta ligeramente la camiseta 
acercándose a Lucía, que está congelada, sin mirarle. Santiago le coge el brazo 
bruscamente para acercarla a él. Lucía se resiste sin éxito. Santiago guía la mano 
de Lucía hasta su abdomen, haciendo que esta note su barriga de abajo a arriba 
hasta llegar bajo el pecho, entre las costillas. Lucía se estremece e intenta retirar 
el brazo de un tirón, provocando que Santiago apriete todavía más fuerte su mano 
contra su pecho y queden más cerca el uno del otro. Lucía baja la mirada hasta 
su pecho y se separa instintivamente. Santiago empieza a hablar sin parar, como 

Me suena que hace tiempo hubo un asesina-
to por la zona. En el Pont del Diable o por ahí. 
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intentando explicarle algo. Saca una navaja de su bolsillo y apunta a Lucía. Se va 
acercando más a ella mientras sigue hablando, intentando convencerla de algo. La 
navaja llega a tocar la barriga de Lucía, y de repente, Lucía consigue desestabilizar 
de un golpe a Santiago y lo tira al suelo. Instintivamente, empieza a correr hacia 
el coche. Abre la puerta y entra. Sigue encendido. Sin ponerse el cinturón ni mirar 
nada, lo arranca y empieza a acelerar bruscamente. El móvil cae junto a la cha-
queta encima del asiento del copiloto, hasta que Lucía lo coge y para el directo.

79. COMEDOR CASA LUCÍA. INT. DÍA 4 - 16:00 (VÍDEO)

Lucía se está grabando a sí misma, sentada en el sofá, desconcertada, al borde de 
romper a llorar. 

     LUCÍA

Lucía sube la mano derecha delante de la cáma-
ra, está temblando. Aprovecha el momento para beber agua.

     LUCÍA

Hola. Vale. Em… He llegado a casa, y estaba mi 
hermano. Mis padres aún no han llegado. El tío 
no se había enterado de nada, y se cree que es 
broma. O sea, mmm, vale que a veces le gasto 
bromas pero llevo todo el fin de semana sin pasar 
por casa. No entiendo nada, o sea, supongo que 
no lo habréis escuchado, pero, cuando he salido 
del coche Santiago me ha empezado a decir que 
me quería hacer una marca, que a él le había fun-
cionado y que le había quitado el dolor, y me ha 
hecho tocarle como una cicatriz rara en el pecho. 
Y el pavo quería hacerme lo mismo, o sea, es 
que… no entiendo nada. Me he cagado muchísi-
mo, sigo super asustada. Estoy temblando, mirad.

Bueno, pues eso, que he cogido el coche, he 
llegado y todo. Me he tranquilizado un poco, se 
lo he contado a mi hermano y va y no me cree. 
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80. PUERTA CASA LUCÍA. EXT-INT. DÍA 4 - 16:10 (VÍDEO)

Lucía está delante de su casa, grabando con la cámara trasera la calle. Hay 
un sitio vacío en la acera, donde debería estar el coche. Está más agitada. 

     LUCÍA
     Mira, tío. No está el puto coche. Lo había aparca- 
     do aquí.
     
Lucía cambia la cámara trasera por la frontal, grabándose a sí misma entrando en casa.

     LUCÍA
     No entiendo.

81. COMEDOR CASA LUCÍA. INT. DÍA 4 - 16:15 (VÍDEO)

Lucía se está grabando a sí misma.

     LUCÍA (desconcertada, agitada)

Lucía se quita el mechón de pelo que le tapaba el hombro izquierdo y se ve una 
marca con el mismo símbolo. Lucía se da cuenta, reacciona, se lo mira a través 
de la cámara. Se mira el hombro, no se lo cree. Vuelve a mirarlo en la pantalla.

     LUCÍA
     ¿Qué coño...?

No están. O sea, no están los stories, ni el coche. 
No hay nada. Se ha eliminado todo. Pensaba 
que mi hermano me estaba vacilando, pero que 
es verdad. ¡Que no hay nada!

Ahora está afuera, que le he dicho que fuera a 
ver el coche. Yo creo que ahora cuando vuelva o 
quizá me espero a que vengan mis padres, pero 
creo que voy a ir a la policía porque es todo muy 
raro. Que hagan un retrato robot del pavo o algo. 
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En aquest apartat explicarem l’estructura del projecte i la conseqüent ex-
periència d’usuari, que al ser a través d’Instagram presenta certes inno-
vacions gràcies als seus mecanismes que analitzarem i, posteriorment, 
aplicarem a la nostra història per tal que sigui efectiva en aquest mitjà. 

Bilions de persones d’arreu del món utilitzen avui en dia de manera habitual i gaire-
bé sistemàtica eines i plataformes digitals per crear i compartir artefactes culturals 
sofisticats (Manovich, 2017)1. En aquest projecte ens basem en Instagram, una de 
les xarxes socials en versió web i app més famosa per compartir fotografies i vídeos. 

Instagram es va llançar el 6 d’Octubre de 2010 exclusivament per a iPhone, pos-
teriorment es va adaptar a tots els dispositius i, fins i tot, va aparèixer en versió 
web. Davant l’èxit que va tenir l’aplicació, la companyia Facebook la va comprar. 
Aquesta xarxa social ofereix als seus usuaris una “manera innovadora” (en el seu 
moment) de fer fotografies, aplicar-hi eines de manipulació mitjançant els filtres o 
fins i tot amb eines més sofisticades per transformar l’aspecte d’una imatge, reto-
cant el contrast, la tonalitat, els colors saturats, difuminant una part de la fotografia, 
etc. Tot això per poder compartir l’instant amb els “amics” en el mateix Instagram, 
o fins i tot a altres xarxes com Facebook o Twitter (Hochman i Schwartz, 2012)2. 
El fet d’oferir característiques que anteriorment només sabien professionals de la 
fotografia, i que es tractés d’una xarxa social on poder “connectar” amb els teus 
amics, va fer que aquesta xarxa social emergís, arribant a estar dins el top 5 d’apli-
cacions més descarregades. Al gener de 2020, segons l’estudi Digital in 2020 3 rea-
litzat per We Are Social en col·laboració amb Hootsuite, va arribar a estar a la 6ª 
posició de xarxa social més utilitzada, gairebé a punt de ser desbancada per TikTok.

És evident que Instagram ha creat una cultura d’imatges gairebé pròpia, ba-
sada en el context cultural i històric en el qual vivim. Ha estat i segueix en boca 
de tots, sobretot dels joves, els quals a vegades poden ser més “influenciables”. 
Això ha arribat a provocar que la plataforma cregui que moltes publicacions “no 
compleixen les normes comunitàries”, fet que ha portat la polèmica a l’aplicació, 
debatent qüestions de censura i fins i tot creant moviments socials com el Free-
TheNipple. Al final, Instagram ha esdevingut una finestra per a les noves ge-

4.4. ESTRUCTURA NARRATIVA I EXPERIÈNCIA D’USUARI

4.4.1. CONTEXT
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neracions, és un clar horitzó d’una identitat jove connectada arreu del món 
que vol fer-se veure tant a si mateixa, com compartir els seus ideals i gustos.

Això és positiu fins que arribem a la creació d’una realitat idealitzada que tots els 
joves “creuen” que han de tenir, i si no la tenen, la falsegen. Aquest és el gran 
problema de les xarxes socials, que darrere la pantalla tothom se sent més lliu-
re i capaç de dir o fer qualsevol cosa. Existeixen anàlisis de contingut de la xarxa 
social, arribant a poder constatar que Instagram pretén vendre una vida perfecte 
que en la majoria dels casos és irreal. Instagram s’omple de fotografies foodish, 
de selfies amb abdominals marcats i de fotografies de noies joves a la platja. És 
evident que tothom és lliure de publicar el que vulgui, i que al final és una mane-
ra de promoure la llibertat d’expressió, el problema arriba quan aquesta tendèn-
cia s’hegemonitza i provoca que aquesta bombolla de realitat perfecte sigui gaire-
bé obligatòria, fent que tu com a usuari no et sentis còmode si no en formes part.

Es poden llegir diversos treballs sobre aquest tema, i, tot i que nosaltres analitzarem 
la plataforma d’una manera, potser, més mecànica i no tan simbòlica, ens interessa 
la idea que Instagram està ple d’usuaris ficcionats, de vides paral·leles, de falsedat, 
etc. Creiem que la plataforma pot ser una finestra apte per a productes de ficció, i te-
nint en compte el que hem exposat anteriorment, creiem que li dona molta potència al 
nostre projecte que aquest sigui paral·lel a la realitat. Bàsicament, Instagram ens ofe-
reix una simbiosi entre la realitat i la ficció que creiem que és molt interessant explorar.

En el moment que Instagram obté una utilitat diferent per la qual va ser dissen-
yat (tenint en compte que pretenem publicar-hi una història de ficció lineal amb 
aspectes interactius), necessitem analitzar quins serien els elements que po-
dríem fer servir per a crear una narrativa funcional en el mitjà. Per aquest mo-
tiu, en aquest apartat analitzarem els elements narratius que proporciona 
aquesta xarxa social, amb els seus conseqüents avantatges i desavantatges.

Cal esmentar que Instagram consta de quatre grans blocs diferents, els quals poden 
tenir diferents usos. En primer lloc trobem les publicacions, són l’element més “ve-
terà” de l’aplicació i, per tant, la idea principal per la qual es va crear l’app. Es poden 
compartir a través del teu usuari fotografies que, en conjunt, creen un feed. El feed 

4.4.2. ELEMENTS NARRATIUS
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és el llistat on apareixen les publicacions de les persones que se-
gueixes (primera imatge), mentre que el feed d’un perfil és la pàgi-
na on apareixen totes les publicacions d’un sol perfil (segona imatge). 

A través d’aquestes publicacions, una història podria ser explicada en una sola 
fotografia o en més d’una en conjunt, com un collage, creant una divisió de pu-
blicació en 3, 6 o 9 fotografies. Alhora, pot ser merament visual o pot tenir text. 
Aquest text pot aparèixer tant en la mateixa fotografia, com a subtítol, o en el seu 
peu. En un inici, la xarxa social només permetia penjar fotografies amb un sol for-
mat. Actualment, després de deu anys, ja permet publicar fotografies amb diferents 
mides, vídeos i slides (una tira de fotografies o vídeos en una mateixa publica-
ció). Aquestes innovacions preserven el mateix mecanisme narratiu pel que fa al 
text, que pot afegir-se al vídeo i/o a la fotografia o al seu peu com a comentari.

Tot i que les publicacions van ser el motiu real i inicial de creació de l’aplicació, han 
estat d’alguna manera relegades a un segon pla després de l’aparició dels Instasto-
ries. Aquests, en un principi, són publicacions amb un caràcter més instantani, ja que 

Figura 2: Feed de publicacions Figura 3: Feed del perfil
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s’eliminen després de 24 hores de ser penjats. Tot i això, l’aplicació dona l’opció als 
seus usuaris de deixar-los en un apartat de “destacades”. Aquesta opció consisteix en 
crear diferents “àlbums” que seran visibles al perfil de l’usuari. Cada un d’ells tindrà la 
capacitat de guardar fins a cent Instastories. Com a usuari pots escollir quins stories 
destacar gràcies a l’arxiu de fotografies que trobes al teu perfil, que es crea a partir de 
totes les històries que penges, per tal que no s’esborrin mai i sempre siguin al teu perfil.

A més, el disseny d’Instagram ja busca que els Instastories siguin un ele-
ment principal de l’aplicació. Per aquest motiu són a la part superior, un dels pri-
mers llocs on l’usuari es fixa. Aquest mecanisme promou l’ideal de l’aplicació, ja 
que es basa en la quotidianitat dels seus usuaris i busca que aquests expliquin 
o mostrin el seu dia a dia sense embuts. És per aquest motiu que el mecanis-
me s’ha viralitzat de manera massiva gairebé com a “diari personal”, ja que per 
molts usuaris és utilitzat per relatar allò que fan durant el dia, tot i que en molts 
casos sigui per vendre una vida més interessant de la que realment es té. 

Els Instastories tenen un clar avantatge: la seva llibertat creativa. Tant pots publicar 
una fotografia vertical, com horitzontal, com un vídeo que, tot i que es limiten en 
15 segons (anteriorment eren 10), pot seguir cronològicament en el següent Ins-
tastory. Alhora, en aquests hi pots afegir text escrit a la pantalla, dibuixat, o pots 
parlar, sigui en forma de videoblog o gravant l’entorn. També tens la possibilitat de 
crear un boomerang, que és un vídeo d’uns dos-tres segons que es repeteix en-
davant i enrere durant 10 segons, utilitzar la publicació com a llenç on fer-hi un 
collage, dibuixar/pintar amb el dit o el llapis tàctil, compartir l’Instastory d’un segui-
dor en el qual t’ha mencionat o compartir una publicació del teu feed o d’algú altre.

Tot i això, el què els ha portat a ser el mecanisme més utilitzat de l’aplica-
ció són totes les opcions que podem afegir a cada Instastory. Primerament, 
abans de crear un story et pots beneficiar dels efectes que la mateixa aplica-
ció et proporciona, és a dir els predeterminats, conjuntament amb els que circu-
len per la mateixa xarxa social que ha creat algun altre usuari. Des de filtres o 
posar-te màscares/maquillatge, fins a jugar al Heads Up. Això pot aportar dife-
rents tocs a la teva publicació que poden condicionar la recepció de la mateixa. 
Deixant a un costat els efectes, tenim l’opció d’utilitzar les interaccions com a “en-
ganxina”. Dins d’aquestes hi trobem la localització, la menció, afegir una cançó 
a l’Instastory amb opció de lyrics, utilitzar un hashtag, afegir gifs, posar l’ho-
ra en què l’has fet, realitzar una enquesta perquè responguin els teus seguidors, 
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així com permetre que et facin preguntes que puguis respondre en els següents 
Instastories, un qüestionari amb resposta correcte, el compte enrere (que per-
met fixar una data concreta d’un esdeveniment i publicar quant de temps queda 
fins a aquell moment), el medidor de pregunta (que consisteix en una barra que 
es pot fer lliscar en funció al grau d’adequació a allò que es pregunta), la creació 
d’un xat o la possibilitat de fer una donació a una organització sense ànim de lu-
cre. Instagram està sempre apostant per noves formes d’interacció entre usuaris i 
és per això que va traient noves “enganxines” a mesura que va passant el temps.

Instagram té un clar coneixement sobre la importància del mecanisme dels Instas-
tories en la societat. És per això que fins i tot intenta sortir de la seva pròpia app, 
com per exemple en el cas de Spotify, que des de la seva aplicació permet compartir 
una cançó concreta com a Instastory. A més, si tens un cert nombre de seguidors 
i en comptes d’identificar-te a Instagram com a particular, ho fas com a empresa 
o creador, l’app et dona l’opció d’afegir un swipe up als stories, fet que dona ac-
cés directe al link que la persona enllaci (com per exemple un youtuber que com-
parteix el seu nou vídeo a Youtube). Més tard de l’arribada dels Instastories es va 
crear l’opció de Mejores Amigos, que permet seleccionar seguidors “selectes” per-
què vegin les publicacions que decideixes que només siguin disponibles per ells. 
Això ha estat positiu pel vincle entre amics, ja que, per exemple, pots aprofitar un 
Instastory per explicar al teu grup d’amics alguna cosa, però alhora presenta alguns 
problemes morals, per la creació de grups on persones, en molts casos famoses, 
aprofiten aquesta opció per fer pagar als seus seguidors per contingut “exclusiu”, 
com va passar el 2019 amb youtubers influencers amb més d’1 milió de seguidors.

Instagram també permet la possibilitat de publicar un vídeo en directe. Això és un 
mecanisme molt utilitzat per les persones que tenen bastants seguidors, ja que pro-
mou la interacció entre la persona i els seus followers gràcies al fet que el directe 
permet veure els comentaris dels seguidors, siguin textos, emojis o cors, just en 
el moment en què els fan, i la persona del directe pot respondre o reaccionar a 
ells. Fa un temps Instagram va afegir l’opció d’incloure, dins del directe que està 
fent una persona, el vídeo en directe d’un seguidor, fent que es pugui visualit-
zar una pantalla partida amb els dos perfils en directe, comunicant-se entre ells.

Finalment, Instagram va llançar una eina semblant a xarxes de visualitza-
ció de contingut com Youtube. Aquesta és Instagram TV, en la qual perfils amb 
pocs seguidors i sense verificar poden compartir vídeos d’entre 15 segons a 
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10 minuts, mentre que els perfils amb bastants seguidors i verificats poden pu-
blicar vídeos d’entre 15 segons a 60 minuts. Tot i que és una bona eina, no ha 
tingut l’èxit que s’esperava, ja que sempre ha estat a l’ombra dels stories.

És important destacar, però, que moltes de les eines que Instagram ha anat afegint 
poden ser considerades un plagi. Els Instagram Stories són una còpia de Snapchat, 
Instagram TV de Youtube, i, a l’agost de 2020, ha creat un nou element anomenat 
Reels que és una còpia descarada de Tiktok. Instagram és, per tant, una xarxa so-
cial amb gairebé infinites possibilitats i l’objectiu d’aquest treball és investigar com 
es poden utilitzar totes aquestes eines per a crear una història de ficció versemblant.

Un cop analitzats tots els elements narratius disponibles a Insta-
gram, hem determinat diverses maneres d’explicar una història a tra-
vés d’aquesta aplicació, les quals es poden dividir en dos grans blocs.

D’una banda, trobem la possibilitat d’explicar una història únicament a través de 
les publicacions del perfil. Les fotografies i/o els vídeos poden explicar un relat en 
imatges que es poden complementar amb algun text al peu de les publicacions. 
Com a comentari es pot afegir una frase, un text extens o fins i tot un simple emoji. 
A més, també hi ha la possibilitat de combinar ambdós elements, incloent el text en 
la pròpia imatge, tal com fa Sarah Bahbah (@sarahbahbah), que publica fotografies 
artístiques amb text sobre elles (com una mena de subtítols) que expliquen un relat. 
Aquest mètode per explicar una història inclou la possibilitat d’edició de les fotogra-
fies prèviament a la seva publicació i dels peus de foto tant abans com a posteriori. 

D’altra banda, trobem la possibilitat d’explicar una història a través dels Instastories, un 
mètode a temps real que dona la sensació d’immediatesa i proximitat a l’espectador. 
A través d’aquesta eina podem afegir imatges, vídeos, texts, utilitzar els elements que 
l’app ens proporciona o fer una combinació entre tots aquests elements. Es pot decidir 
quin mecanisme és millor en cada moment de la història, així com rebre feedback instan-
tani gràcies als elements interactius que es poden afegir (enquestes, preguntes, etc.). 

El que realment trobem més interessant del mitjà és el pensament generalitzat de 
creure que tot allò que veiem a les xarxes és real, especialment a través dels Ins-

4.4.3. INNOVACIÓ EN EL MITJÀ
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tastories. Això ho associem, segurament, al fet que veiem els nous famosos (com 
els anomenats Instagramers) com a persones normals i accessibles, ja que es-
tem sent bombardejats constantment amb Instastories sobre les seves vides, en-
senyant una faceta més personal i vulnerable. Aquest fet és una de les principals 
raons per les quals Instagram és un bon mitjà o, si més no, interessant d’explo-
rar, per explicar històries, especialment aquelles que són susceptibles a ser per-
cebudes com a reals, com la nostra. Creiem que el mitjà té el potencial necessari 
per poder explicar una història, veient tots els mecanismes que ens ofereix com 
a creadores, i alhora ens permet jugar amb la idea de fins a quin punt la gent pot 
arribar a creure’s tot allò que veu a les xarxes i fins a quin punt tot el que hi apa-
reix és real o fictici. En definitiva, creiem que Instagram és un mitjà apte per poder 
narrar una història de ficció atractiva a ulls dels seus usuaris més assidus per tal 
de reflexionar sobre fins a quin punt la mateixa història pot percebre’s com a real.

Final de Trayecto planteja un canvi de paradigma pel que fa a la posada en es-
cena, sobretot amb relació a la idea d’una direcció d’art específica. El fet d’in-
novar en el mitjà presenta diversos canvis davant la concepció d’una cla-
ra posada en escena cinematogràfica, els quals analitzarem a continuació.

Per començar, innegablement cal parlar de la influència del mòbil al mitjà audio-
visual i a les nostres vides en general. Aquest dispositiu s’ha convertit en una ex-
tensió dels humans, convertint-se mica en mica en quelcom molt més que un te-
lèfon mòbil, fins a arribar a ser un element pràcticament indispensable, gairebé 
una extensió del propi cos humà. Amb l’expansió de la utilització del telèfon mò-
bil, les xarxes socials pateixen un gran creixement i esdevenen la principal via 
de comunicació i informació, especialment entre els joves. La integració d’aquest 
dispositiu a la vida quotidiana dels humans ha provocat un canvi molt gran en el 
panorama audiovisual. S’han hagut d’adaptar les històries en sí, ja que els perso-
natges amb un mòbil tenen moltes eines al seu abast, i alhora s’han hagut d’inclou-
re els elements bàsics del dispositiu a la posada en escena de l’obra audiovisual.

Els elements bàsics del telèfon mòbil comprenen des dels sorolls propis de la co-
municació a través d’ell (Siri, notificacions de les xarxes o sons d’ús d’aplica-
cions), fins a les icones internes de les apps que bé coneixem, com les notifica-

4.4.4. EL MÒBIL EN L’AUDIOVISUAL
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cions push, o els dibuixos repetits a les apps dels quals ja entenem el significat 
(com la casa per anar a la pantalla principal o la lupa per cercar quelcom). Tam-
bé és interessant el retorn del text a la pantalla, cosa que no vèiem des del ci-
nema mut. Aquest darrer element és de vital importància als Instastories, ja sigui 
per aclarir coses dites en vídeo, com per emetre comunicats únicament amb text.

Una altra característica pròpia del telèfon mòbil dins la posada en escena és el 
dinamisme i la mobilitat que aporta dins l’obra audiovisual. La càmera ja no pesa 
massa, ni és massa gran, sinó que és un objecte lleuger i petit que pots aguantar 
amb una mà. Si bé és veritat que portar la càmera a la mà gravant amb la càmera 
interior no aporta la visió de llibertat per l’espai que podria aportar una càmera a 
la llunyania, com a espectadors sentim un apropament al personatge que no po-
dríem sentir d’altra manera, ja que som part de la situació estant a la mà de la pro-
tagonista i movent-nos amb ella. Tot i això, el mòbil també dona la possibilitat de 
recolzar el telèfon a alguna superfície per tal d’esdevenir una càmera tradicional.

A banda del dinamisme que aporta la lleugeresa del telèfon, que afavoreix els 
moviments de càmera, cal remarcar la importància dels zooms per tal de centrar 
l’atenció en elements de l’escena i destacar-los. Aquest moviment esdevé quel-
com molt senzill de realitzar, ja que el personatge únicament ha de fer lliscar un 
dit per la pantalla del dispositiu, la qual cosa permet fer zoom in i out molt fluids.

Un element que considerem clau dins la posada en escena a les xarxes so-
cials són els miralls o les superfícies reflectants. En una  peça audiovi-
sual on el  protagonista és alhora el càmera, per tal de gravar-se a si ma-
teix necessita algun objecte reflectant on pugui al mateix temps gravar amb 
càmera externa del mòbil i aparèixer ell dins l’escena. És, segurament, una de 
les poques ocasions en què, en tota la història de la posada en escena, veiem 
la càmera que grava dins de l’enquadrament i esdevé un objecte en si mateixa.

Un altre aspecte a tenir en compte és la verticalitat de la imatge. Les persones ja 
no estem únicament acostumades a obres audiovisuals en horitzontal sinó que 
les xarxes socials i els smartphones han provocat que veiem la imatge en verti-
cal com allò normal. La verticalitat comporta una clara reducció de l’espai dins de 
camp, per la qual cosa els elements dins de quadre són únicament aquells ver-
taderament importants i s’aparta de la posada en escena els elements secunda-
ris. Aquelles peces gravades directament en vertical són inadaptables a altres 
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dispositius com la televisió o l’ordinador, ja que no ocupa tota l’àrea de la panta-
lla i podríem dir que és gairebé antinatural. Cal remarcar la importància del ros-
tre, doncs, ja que és en molts casos l’única cosa que hi ha a pla, tenint en comp-
te que els personatges agafen el mòbil amb molta proximitat a la seva cara.

La naturalitat d’allò que es mostra a les xarxes socials és notable perquè la majoria de 
vídeos són gravats dins d’espais domèstics quotidians on hi ha una manca de posada 
en escena com a tal i, a més, de manera immediata. És a dir, s’acostuma a penjar el 
que s’acaba de gravar. Les xarxes socials són, doncs, les responsables d’una demo-
cratització de l’audiovisual, ja no només Instagram, sinó altres com Youtube o TikTok, 
on es pot deixar volar la imaginació sense tenir una qualitat més pròpia del cinema.

Per últim, cal parlar concretament dels elements que es poden afegir a Instagram 
després d’haver gravat el vídeo o els efectes que s’afegeixen mentre es grava (tal 
com ja hem analitzat en apartats anteriors, però que és necessari repetir pel canvi 
de paradigma). Els textos, stickers, medidors de preguntes i, en definitiva, tots els 
elements i eines dels que disposa Instagram, passen a ser també part de la posada 
en escena dels stories. Aquests, en molts casos, fan que es pensi amb anterio-
ritat el lloc on els posaràs, per tal de no cobrir cap element important del quadre.

Després d’haver analitzat Instagram i els seus mecanismes, creiem que tot i no ser una 
xarxa pensada en el seu llançament per explicar-hi una història, gràcies a tot el que ofe-
reix realment és viable crear-hi una narrativa pensada per entretenir, sigui de ficció o no.

Principalment, el que  ha  de tenir una història per  poder ser explicada a Instagram és 
“ganxo”, és a dir, ha d’atraure i suscitar  interès a l’espectador. Aquesta xarxa social  
consta de més de 800 milions d’usuaris  repartits per tot el món, és a dir que hi  ha  
molta competència. Alhora, la mecànica del  click  i el  swipe  promocionen una consu-
mició ràpida; no prestes  realment  massa  atenció  a  allò que veus si no  t’hi vols fixar.

També és important, en correlació amb què la història sigui original o suficientment 
interessant per a captar l’atenció de l’espectador, tenir un feed atractiu que s’adeqüi 
al tipus d’història que estàs explicant. Segurament abans ens fixarem en un perfil 
que tingui un feed bonic i estètic que en un desordenat i caòtic. Això té una clara 

4.4.5. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI
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connexió amb què, tot i ser un projecte pensat per una xarxa social, has de tenir en 
compte els mateixos elements que en un projecte cinematogràfic més “tradicional”: 
has de tenir clar el teu target, saber amb quin tipus de seguidor vols connectar per tal 
de decidir quins mecanismes utilitzar i com. En molts casos, com ja hem comentat, 
els usuaris d’Instagram busquen en els perfils que segueixen una certa proximitat i 
quotidianitat, és per això que creiem que una història a través d’Instagram ha de ju-
gar amb aquests aspectes, semblant a temps real, amb un sentit de l’humor pròxim i 
no massa elitista, o que sigui el tipus d’humor que el target entengui/busqui, així com 
que respecti els seus ideals, a no ser que es busqui el contrari de manera voluntària.

En definitiva, per tal de poder crear una història i llançar-la a Instagram, l’usua-
ri ha d’intentar aprofitar totes les opcions que Instagram proporciona, penjar tant 
vídeos com fotografies, utilitzant els mecanismes d’interacció com les engan-
xines, o contestar els missatges directes que li arribin, així com disposar d’una 
bona qualitat d’imatge (tenint en compte que actualment els mòbils poden arribar 
a tenir la mateixa qualitat que una càmera). Creiem que Instagram és una plata-
forma idònia per a desenvolupar un tipus de narració similar a la del còmic, però 
afegint-hi mecanismes propis de la tecnologia de la qual disposem avui en dia. 
La immediatesa que proporciona provoca que triar històries clares d’herois, amb 
elements de fantasia o suspens, vagi a favor del mitjà, ja que proporcionen una 
implicació i preocupació a l’usuari que pot beneficiar la seva posterior interacció.

Pel que fa al tractament visual, cal esmentar que dividirem aquest apartat en la 
construcció de personatge fins a arribar al dia del llançament, és a dir, la pla-
nificació del feed de @LuciaPeirat i els Instastories que pugui fer del seu dia a 
dia, com seran visualment i quin serà el seu format. En aquest mateix bloc veu-
rem com ha acabat sent el feed a data de l’entrega d’aquest projecte i com han 
sigut alguns dels Instastories que s’han anat publicant durant la construcció 
de l’Instagram de la Lucía. Per altra banda, tindrem un altre apartat que serà el 
tractament dels Instastories que formaran la història Final de Trayecto en si.

4.5. TRACTAMENT VISUAL
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Tant les publicacions com els stories en l’etapa de construcció de personatge tindran 
la mateixa tonalitat. La paleta que seguirem serà la següent: colors terra i càlids, 
tenint un color accent present tant en la roba de la Lucía com en l’edició de les foto-
grafies. Aquest color accent serà el mostassa. Mostrem a continuació la referència:

Pel que fa al contingut i la forma de les publicacions, totes seran fotogra-
fies, verticals i horitzontals sense marc, no es publicaran vídeos. Al feed hi tro-
barem fotografies més artístiques (d’espais o de coses que li cridin l’aten-
ció), amb càmera subjectiva, combinades amb retrats d’ella i algun amb els 
seus amics. Prenem com a referència de contingut i color els següents feeds:

4.5.1. CONSTRUCCIÓ DE PERSONATGE

Figura 4: Feed dels perfils @izhan_go , @albertmullor i @l3omaya
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A més, hi haurà algunes publicacions interconnectades entre si amb els elements 
que hi apareixeran, tal i com mostrem a continuació amb aquestes referències:

Figura 5: Feed dels perfils @liolaliola i @jasonjko

Figura 6: Feed dels perfils @euphoria i @airhopping
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Pel que fa als Instastories, el contingut i la forma seran com s’explica a continuació. 
S’hi publicaran tant fotos com vídeos i boomerangs. En ells es mostraran les activitats 
diàries que dugui a terme la Lucía, vist (normalment) de manera subjectiva, combinant 
fotografies artístiques amb algunes més casuals i screenshots de notícies o tweets. Tot 
i això, algunes vegades s’utilitzarà la càmera interna per penjar selfies d’ella. La gran 
majoria de les històries seran en vertical. D’altra banda, en alguns stories, es farà ús dels 
elements que ofereix Instagram, tals com enquestes, música, efectes, entre d’altres. 

Figura 7: Feed dels perfils @sararubiomtn i @angelahenche



···72 Final de Trayecto

4. Tractament

Hem acabat, però, fent que el feed de la Lu-
cía fos més ataronjat i fosc del que havíem 
previst anteriorment, fent desaparèixer to-
talment la idea del color mostassa, tot i que 
va ser una decisió presa a propòsit durant 
el procés de publicació de les fotografies. 
Hem anat combinant fotos artístiques de 
llocs amb algun retrat d’ella, alguna fotogra-
fia amb amics, i alguna fotografia d’artefac-
tes que li criden l’atenció. Alhora, la idea de 
les fotografies interconnectades és present 
però només en una filera de tres fotografies. 

Adjuntem el feed complet per poder-lo veure 
en conjunt. Tots ells s’han publicat amb un 
peu de fotografia, combinant històries que la 
Lucía explica als seus seguidors, frases d’al-
guna cançó, un poema o un emoji concret. 
Cal tenir en compte, a més, que durant el 
confinament no hem pogut crear el contin-
gut que teníem previst i això ha provocat que 
moltes de les publicacions que apareixen al 
perfil siguin fotografies nostres antigues.

Figura 7: Feed del perfil @luciapeirat
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Pel que fa als Instastories, han sigut més símils a com els havíem plantejat. Hem 
publicat fotografies en vertical de llocs que visita la nostra protagonista, també sel-
fies amb els seus amics o reposts de publicacions de notícies, tot i que durant el 
confinament vam haver de crear diferents estils sense planificació, com les publi-
cacions de les sèries/pel·lícules que veia la Lucía durant el temps que era a casa.

Figura 8: Stories del perfil @luciapeirat
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Pel que fa a la història, no hi haurà publicacions en el feed, sinó que només se-
ran Instastories. Seran tots en format vertical, fets amb un mateix mòbil amb cà-
mera exterior i interior. La planificació de la tonalitat serà diferent depenent 
de la localització en la qual ens trobem i l’hora del dia. Bàsicament busquem 
evocar naturalitat, i per això vam basar els colors en les diferents localitza-
cions. En totalitat podem trobar una tonalitat amb colors terra: el color accent 
de la mascareta (quan la porta), el negre del vestit, la pròpia pell de la protago-
nista (ataronjada o més rosada depenent de l’hora del dia), i el cel (blau o gris).

Referència dia 1 (amb mascareta)

Referència habitació pensió

Referència fora de casa de dia

Referència fora de casa nit
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Instagram és una de les xarxes socials més utilitzades per persones d’entre 16-
44 anys (Bayó, 2020)4, és per aquest motiu que la nostra història pretén tenir un 
target jove. Els joves hem permès al smartphone formar part de la nostra vida 
quotidiana, fins al punt que s’ha convertit en un objecte imprescindible en ella. 
Les xarxes socials s’han convertit en la principal font d’informació pel jovent, fet 
que facilita que els usuaris confiïn en el que veuen en elles, sense necessitat de 
contrastar la informació. Gràcies a això, creiem que un projecte com aquest, que 
juga amb la percepció de la realitat, té més possibilitats de ser percebut com a 
“real” tot i no ser-ho si va dirigit a un públic jove i es fa a través d’una xarxa social.

És una història fresca i àgil, cosa que busca, també, enganxar als usuaris més ha-
bituals de la pròpia app. És a dir, està dirigit a aquelles persones que estan en 
un constant contacte amb la xarxa social. Han de ser joves immersos dins d’allò 
digital, ja que el projecte, tot i ser en essència senzill de consumir, demana d’un 
coneixement de la xarxa tant per poder-lo visualitzar com per poder-hi interactuar. 

Alhora, amb el fet que la història, d’alguna manera, tingui una narració similar a la del 
còmic però amb la tecnologia del segle XXI, creiem que pot dirigir-se també a les per-
sones interessades en històries amb un heroi clar i elements de fantasia o suspens.

Final de Trayecto és un projecte pensat per consumir a tot arreu, és versàtil, ja que 
el fet d’utilitzar un mitjà com Instagram permet que pugui veure’s en qualsevol mo-
ment i/o lloc. Tot i això, creiem que el lloc idoni és a casa, o al tren mateix, llocs on 
tens un moment de relax i estàs disposat a estar-te una estona consumint Instas-
tories. Busca consumidors individuals, ja que actualment gairebé tothom ja té un 
mòbil personal. Un dels problemes de la consumició de Final de Trayecto és que un 
Instastory es penja a una hora concreta, i els seus consumidors poden veure-la just 
quan es penja fins 24 hores després. Després d’un dia els Instastories desapareixen 
a no ser que els guardem en una història destacada (cosa que hem fet en el projecte 
integrant-ho dins la narrativa). És una consumició arriscada i que busca realment 
una immediatesa. Aquesta immediatesa es comunica amb la interacció del projecte, 
totalment voluntària. El consumidor que triï interactuar amb la història la viurà de més 
a prop, podrà sentir-se al costat de la protagonista i ajudar-la, sigui utilitzant les en-
ganxines que la protagonista posi en els Instastories com responent a ells mitjançant 
un missatge directe. El gran problema, però, és el directe final, ja que és el clímax. Si 
aquest no és consumit just en el moment que es fa, perd la seva essència. Això es pot 

4.6. PÚBLIC I MERCAT
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solucionar, però, publicant-lo en els Instastories en el moment de la seva finalització.

En definitiva, el públic pot ser femení o masculí, però han de ser persones que es con-
nectin a Instagram de manera habitual, sigui com a consumidors de contingut o com a 
creadors, que estiguin disposats a veure Instastories de manera diària i que els agradi 
les històries amb un toc fantàstic o misteriós amb una percepció de realitat important.

Experimentant amb Instagram busquem jugar amb la idea de realitat i d’interacció 
dels seguidors del compte. La percepció de veracitat que aporten les xarxes provoca 
la viralització d’algunes històries falses. L’exemple més clar és el fil de Twitter de 
Manuel Bartual, El otro Manuel (2017)5, que va captar l’atenció de part de la pobla-
ció, que esperava que anés actualitzant la seva situació alhora que participava a la 
trama, creient (o no) que així ajudava el protagonista. Aquest fil és el nostre principal 
referent, ja que aspirem a fer quelcom semblant però més audiovisual. Per aquesta 
raó hem escollit Instagram com a mitjà i no Twitter, on essencialment s’utilitza text. 

El mateix creador del fil de Manuel Bartual va fer un any més tard una altra his-
tòria explicada a través de Twitter que  també es  va  viralitzar: Red Monkey  
(Bartual i García, 2018)6. Una història de fantasia similar al funcionament de 
la de l’any anterior, però on es va comptar amb més pressupost, actors, etc. i 
en la qual apareixien petites peces audiovisuals. Els mateixos  creadors, Ma-
nuel Bartual i Modesto García, expliquen que la segona història és molt més in-
teractiva i que per aquesta raó havia estat molt més interessant (Cantó, 2018)7. 

És per aquest motiu que creiem  que  la  interacció en el nostre  projecte és molt 
important. En un inici preteníem que la interacció fos la base del projecte, que 
fossin els seguidors qui decidissin cap on va la història, tal com passava en Eli-
ge tu propia aventura (Packard et al., 1976)8. Això, però, comportava un proble-
ma: sense un nombre elevat de seguidors la història no avançaria. Vam decidir, 
per tant, crear una història on la interacció fos totalment voluntària. Aquesta no 
condiciona el transcurs de la història, però permet viure l’experiència d’una ma-
nera més propera a la protagonista, ja que l’espectador podia interactuar amb 

4.7. REFERENTS
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el personatge i aquest el contestava per tal d’aportar més veracitat a la història.

Aquest tipus d’interacció es relaciona amb els jocs de  missatgeria no-
vel·lada, com Mystic Messenger (Cheritz, 2016)9. Aquest joc et truca i t’en-
via missatges a temps real, crea un univers on els personatges amb qui es-
tàs jugant semblen reals i interactues amb ells tot i saber que és tot ficció.

Pel que fa a la manera de consumir Final de Trayecto, Skam (Andem, 2015)10 n’és un 
gran referent. Aquesta sèrie, amb versions a molts països, pretén retratar la realitat 
dels adolescents d’una manera molt natural, tal com nosaltres amb la història de la 
Lucía. Alhora, aquesta sèrie utilitza també el mecanisme de la construcció dels per-
sonatges a través de les xarxes socials, ja que cada un d’ells té un compte d’Insta-
gram on puja a temps real algunes coses d’allò que li va passant, fins i tot ensenyen 
converses de Whatsapp entre els personatges. Per tant, és una sèrie que té molt pre-
sent aquesta idea de “falsa realitat”, ja que respecta els timings reals de la vida dels 
protagonistes encara que els espectadors sàpiguen que tot allò que veuen és ficció.

Més enllà de referents pel que fa al mitjà, cal esmentar també algunes històries que 
hem pres com a referents per elaborar el guió de la nostra i les subtrames d’aquesta. 
Des d’històries típiques de fantasia en les quals l’heroi es troba en un lloc desconegut 
i ha de aconseguir marxar d’ell, com podria ser Alícia en el País de las Maravillas (Ca-
rroll, 1865)11, històries d’universos paral·lels, com Stranger Things (Duffer, 2015)12, o 
fins i tot amb viatges en el temps com Dark (Odar i Friese, 2017)13. La nostra història 
pretén tenir referents grans però sense aprofundir en els temes que aquests toquen.

Un altre exemple de sèrie interactiva, aquest cop sí que emesa úni-
cament a través de xarxes  socials  seria   Poliamor   (Mañas   i  Pla-
nas,  2018)14  de  TV3  (@tv3cat), una  sèrie  exclusiva per l’Instagram de 
la cadena, que s’emetia en directe a través d’Instagram Live en vertical.
Tot i això, cal remarcar que el que volem no és fer una sèrie, és a dir que no bus-
quem realitzar capítols. Volem retratar la vida del personatge fictici, aprofitant la na-
turalitat i quotidianitat que li hem atribuït a l’ús dels smartphones, com en el cas 
d’Artistically  Challenged (@actheseries) (Arcabascio, 2014)15, una sèrie on expe-
rimenten amb capítols de 15 segons publicats en el seu feed. D’aquesta manera 
volem adaptar-nos a les eines que Instagram posa al nostre abast, no com Shiel-
dFive (@shieldfive) (Wilcox, 2016)16, que tot i que va innovar a l’hora de crear una 
sèrie per Instagram, segueix les característiques d’una sèrie televisiva, tals com 
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vídeos en horitzontal i pensats en una lògica tradicionalment cinematogràfica.

Per tant, a partir de tots aquests referents, que com es pot denotar són molt di-
ferents entre ells, hem creat Final de Trayecto, amb característiques inno-
vadores com publicar-ho tot en Instagram Stories en vertical, però alhora 
amb tocs tradicionals com el viatge de la protagonista a un lloc desconegut.
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Final de Trayecto necessitava d’unes localitzacions amb característiques molt es-
pecífiques: algun lloc que pogués semblar Martorell, però al 1998 i on no hi ha-
guessin cotxes ni sorolls per tal de mantenir la idea que la Lucía està sola perduda 
a un poble. Per aquesta raó, el que primer vam fer va ser passejar pels carrers 
de Martorell i, junt amb informació de gent que vivia a l’època com amb informa-
ció a internet, fer un exercici d’imaginació per pensar en com eren els carrers feia 
més de vint anys. D’altra banda, amb les referències clares, necessitàvem un lloc a 
prop d’on vivim tant les creadores com l’actriu perquè el rodatge havia d’estar divi-
dit en diferents dissabtes. És per això que vam decidir les següents localitzacions: 

5.1. LOCALITZACIONS

Olesa de Montserrat

Habitació pensió

Lavabo pensió Plaça La Font del Roure
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Habitació casa Lucía Lavabo casa Lucía

 

Menjador casa Lucía

Sant Vicenç de Castellet
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Castellbisbal

Carrers

 

Parada del bus 

Ca n’amat

Parc 
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A continuació elaborarem un llistat dels materials necessa-
ris per poder explicar la història a través del mitjà que volem, de-
finides segons tipus, quantitat, freqüències i característiques.

En primer lloc, cal esmentar la diferenciació de material pre-llançament i el material 
del llançament. El que forma part del pre-llançament serien les peces que la Lucía 
penja durant el seu dia a dia als Instastories i les publicacions que decideix fer, 
tot abans del dia 20 d’agost, que és quan comença Final de Trayecto. El material 
del llançament serien els Instastories que fa durant la narrativa del projecte final.

Pel que fa a les peces pre-llançament, la Lucía penjava tres publicacions a la set-
mana, els dilluns i els dimecres a les 20:30 seran els dos dies fixes, mentre que els 
dissabtes i els diumenges s’alternaran segons les activitats d’oci que ella dugui a 
terme (aquest planning es va veure afectat durant el confinament). Aquestes pu-
blicacions han acabat creant un feed d’unes 40 fotografies en total just abans de 
l’inici de Final de Trayecto, creant una cronologia sobre les seves activitats. Algunes 
de les publicacions contenien al seu peu alguns poemes o textos escrits per ella, 
cançons que li agradaven o històries de la infància per tal de connectar amb el públic.

Pel que fa als Instastories, la Lucía no ha tingut una freqüència fixe, sinó que ex-
plicava allò que feia “de manera espontània”, entre cometes tenint en comp-
te que la seva agenda ja havia estat prèviament estructurada i pensada. Si que-
da per anar a fer un cafè, fa un Instastory del cafè, si decideix quedar-se a casa 
amb el Netflix, potser recomana allò que està veient, si llegeix una notícia sobre 
algun tema que li sembla interessant, el reposteja o opina sobre ell. Tot això mai 
sobrepassant un màxim de sis Instastories per dia, però fent-ne mínim un. Gran 
part d’aquests Instastories s’han anat guardant en diferents grups de destacats, 
els quals seran: viajes (fotos i vídeos dels seus viatges), una sociedad (queixes 
i reivindicacions sobre els temes que l’interessen; feminisme, medi ambient, drets 
LGTBI…) i el vicio (moments en què veu sèries i pel·lícules i recomanacions). 

Pel que fa a les peces de la narrativa del projecte, són totes detallades (tant en 
freqüència com en contingut i forma) en el tractament i el guió a l’apartat 4.3. 

5.2. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

5.2.1. LLISTAT DE MATERIALS
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Aquest projecte ha estat ideat per representar la quotidianitat, és per això que com 
a càmera vam utilitzar un mòbil, com si fos el que té la protagonista, en aquest 
cas un Iphone X. En les seqüències exteriors, pel que fa a la llum, vam creure in-
teressant introduir en la producció un kit de filtres que es col·loquen a la càme-
ra del mòbil, un artefacte que presenta canvis en la manera que entenem la 
utilització de filtres en el món cinematogràfic. Aquest kit constava de filtres taron-
ges, blaus i vermells, així com un filtre ND, que estan en contacte directe amb la 
lent. En canvi, pels interiors, vam utilitzar un quars de 800W junt amb dues ban-
deres, acompanyat de la llum natural que entrava a través de les finestres.

Pel que fa a l’àudio, per la producció del material vam utilitzar un micròfon de cor-
bata enganxat al telèfon, connectat a una Zoom, per tal de falsejar que l’àudio 
entrava a través del mateix mòbil. Tot i això, a l’hora de l’edició, ens vam adonar 
que això treia veracitat a les peces, es notava irreal. Per aquest motiu vam aca-
bar utilitzant el propi micròfon de l’Iphone, que ja aportava la qualitat necessària.

Quant a l’edició, va ser necessari un ordinador per tal d’afegir els efectes necessaris 
en post-producció, així com per unir els stories per facilitar el seu posterior llançament.
D’altra banda, per parlar de l’equip humà necessari, és important tenir en comp-
te els dos blocs del projecte, tal com ja hem fet en molts apartats: la construc-
ció del personatge i la producció de Final de Trayecto. En ambdós blocs bus-
quem un rodatge discret i distès, el fet de no utilitzar un equip tècnic professional 
proporciona una llibertat més àmplia a l’hora de fer un rodatge més “familiar”.

Sense aquest equip humà que, tot i que poc extens, essencial, no ha-
guéssim pogut desenvolupar el projecte. A continuació detallem totes 
les persones que hi han participat i quina funció feia cadascuna d’elles.  

5.2.2. EQUIP TÈCNIC
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Figura 9: Cast i equip tècnic 
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Cal esmentar que aquest apartat ha estat un dels més canviants durant la pro-
ducció d’aquest treball. Abans que la COVID-19 arribés a les nostres vides, vam 
elaborar un calendari dividit en blocs: la construcció del personatge de la Lucía, 
la pre-producció de Final de Trayecto, la seva producció i el seu posterior llança-
ment. Resumint, al gener vam crear el compte d’Instagram de la Lucía, vam pla-
nificar diferents viatges que ella mateixa aniria publicant al seu compte, així com 
activitats d’un sol dia. Vam apuntar, també, les classes que duria a terme durant 
la setmana, tenint en compte que estava estudiant el 4t any de Periodisme, i vam 
establir que cada dimecres i dissabte publicava una fotografia. Del 13 al 26 d’abril 
era la producció de Final de Trayecto, per tal de ser llançada del 7 al 10 de maig. 

Degut  a  la  situació  sanitària mundial que  ens va  portar a un  confinament  que va començar 
el 13 de maig, tal  com  s’explica  amb  més   profunditat a  l’apartat  6 d’aquest treball, el 
calendari  de  producció va  haver  de ser reorganitzat un cop arribada la desescalada. El 
calendari que  finalment hem seguit per tal de produir  Final de Trayecto és el següent:

El desglossament de les necessitats de producció (pla de rodatge i pla 
de llançament) es pot trobar a l’excel adjuntat a la carpeta del projecte. 

5.3. CALENDARI DE PRODUCCIÓ

Figura 10: Calendari de producció
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6.1. PROCÉS DE LLANÇAMENT

A continuació detallarem el procés de llançament de Final de Trayec-
to a Instagram, el mètode que vam seguir per dur-lo a terme i, per últim, 
un vídeo recollint tots els stories que es van publicar durant aquells dies.

El llançament de la història va començar el dia 20 d’agost a les 18:00, i va aca-
bar el 23 a les 17:00. Per tant, es va dividir en quatre dies, en els quals havíem 
d’estar juntes i constantment connectades a Instagram i, quan no podíem ser-hi, 
disponibles per parlar entre nosaltres davant de qualsevol problema que sorgís.

Per entendre la complexitat que oculta el procés de llançament de Final de Trayecto, 
cal esmentar que moltes de les peces que vam idear en el guió com a un únic vídeo, 
havien quedat dividides pel format i la duració dels stories en diferents parts. Això pro-
vocava que haguéssim d’estar pendents que aquestes es pengessin completament i 
en l’ordre correcte. Per això, una de nosaltres s’ocupava de penjar els stories al perfil 
de la Lucía i l’altra, des d’altres perfils, s’assegurava que no hi hagués cap error.

Aquestes dues tasques eren essencials pel correcte desenvolupament del llança-
ment, perquè sense elles probablement haguéssim tingut més obstacles. Tot i així, un 
dels problemes més recurrents que ens van sorgir va ser que, en haver d’estar can-
viant constantment de compte d’Instagram entre el de la Lucía i els nostres personals 
per revisar els stories penjats, en alguns casos penjàvem per error un story al comp-
te que no era. Ràpidament, però, l’altra integrant ho comunicava i es solucionava.

L’altre problema recurrent va ser, òbviament, la dependència constant a la connexió 
a Internet. Això provocava que, si un story es penjava uns minuts més tard del pro-
gramat, haguéssim d’ajornar tots els següents per tal de seguir amb la versemblança 
de la història. En algunes ocasions, però, passava el contrari: l’story en qüestió es 
quedava estancat en el procés de penjar-se sense la possibilitat d’eliminar-lo, ja que 
si un story no està penjat, no es pot esborrar. El fet de no poder eliminar una peça 
que no s’està publicant provocava que, l’altra integrant reaccionés a temps penjant-lo 
des del seu dispositiu mòbil, i en alguns casos això feia que els stories estiguessin 
duplicats. De nou, però, l’altra integrant estava atenta i eliminava un dels dos stories.

Cal tenir en compte que, a banda d’haver d’estar pendents de penjar les pe-
ces en qüestió, també havíem d’interactuar amb els espectadors. Això presen-
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6.2. EINES DE LLANÇAMENT

6.3. VÍDEO

ta una necessitat d’improvisació important per part nostra, ja que havíem de 
contestar als missatges directes de forma verídica, fent veure que érem la Lu-
cía, i sent fidels al desenvolupament de la trama (no podíem avançar informa-
ció que es descobriria més tard, ni repetir allò que ja s’havia dit). D’altra banda, 
per tal que els seguidors creguessin que formaven part de la història de la Lu-
cía, vam incloure alguna informació que ens aportaven per missatge directe en 
els stories mitjançant rètols, això promovia la idea de versemblança del projecte.

Com hem explicat anteriorment, durant quatre dies s’havien d’anar penjant 
stories al llarg de pràcticament tot el dia a les hores marcades amb anterio-
ritat, per tal de respectar el ritme de la història i, sobretot, per remarcar les pau-
ses que havíem pensat per tal de generar dramatisme i suspens a la història.
 
Per a organitzar-nos, vam utilitzar una eina anomenada Hootsuite amb la qual, des 
de l’ordinador, programàvem els stories ja editats cinc minuts abans de l’hora pen-
sada, i la mateixa app automàticament enviava una notificació al telèfon a la qual 
la teníem vinculada. Des d’aquesta notificació se’ns permetia descarregar l’story 
que tocava penjar i ens apareixia directament a la galeria del telèfon perquè no-
saltres manualment el pengéssim, afegint els pertinents stickers (si era necessari). 

D’aquesta manera ens asseguràvem que tots els stories es penges-
sin de manera correcta, amb l’ordre correcte i a l’hora especificada.

El vídeo amb el recull de tots els stories de la història es pot trobar a la 
carpeta d’entrega del Treball de Fi de Grau, així com al següent link:

https://youtu.be/Ph3idVjVI9g

https://youtu.be/Ph3idVjVI9g
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En aquest apartat hem volgut analitzar la repercussió que va tenir Final de Tra-
yecto durant el seu llançament, amb el propòsit de veure si a través d’Insta-
gram es pot explicar una història de ficció que capti l’atenció dels seus usuaris.

Per fer això, creiem que és convenient esmentar el nombre de seguidors del perfil 
on vam llançar la història, ja que aquest fet condiciona de manera directa el nombre 
d’espectadors potencials de la mateixa. En el moment del llançament @LuciaPei-
rat tenia 209 seguidors. Aquest nombre, si tenim en compte que la Lucía pretén 
ser una persona normal que utilitza Instagram des de fa uns mesos, és un nombre 
estàndard. Ara bé, tenint en compte el nombre de seguidors que tenen persones 
mitjanament conegudes a les xarxes, és un nombre que podríem considerar baix. 

Per tal d’analitzar els resultats del llançament, cal esmentar que els Instasto-
ries es borren al cap de 24 hores, un cop aquestes finalitzen, si no tens un per-
fil d’empresa, la fotografia o vídeo passa a estar disponible a l’apartat d’arxiu, 
però ja no pots veure la quantitat de visites que ha tingut. És a dir has de mi-
rar les estadístiques dels Instastories abans que aquests s’eliminin. És per 
aquest motiu que, amb previsió, vam fer que el compte de la Lucía fos un comp-
te d’empresa, per tal de tenir accés a les estadístiques, que mai s’esborren.

El fet d’utilitzar un mitjà innovador com ara Instagram, implica certa incertesa a l’ho-
ra de  calcular les visites que ha tingut el projecte en si mateix. A l’estar dividit en 
peces tan petites que es pengen a diferents hores del dia, i tenir tanta quantitat de 
stories per visualitzar, és complicat mantenir l’espectador davant la pantalla. Con-
siderem que no és el mateix tenir una persona dues hores a una sala de cinema, 
45 minuts veient un capítol d’una sèrie davant l’ordinador, o deu minuts al Youtube, 
que haver d’estar constantment pendent de les novetats del perfil de la Lucía, ja 
que això demana implicar-se a la història i tenir la voluntat de ser actiu a la xarxa 
social gairebé durant tot el dia. Creiem que el suspens de la història ajuda a què 
aquesta implicació sigui possible, tot i que és normal que les visites dels stories 
siguin graduals: quan en penges un en tindrà poques, 24 hores després aques-
tes hauràn augmentat, però alhora el primer story de la història en tindrà més que 
l’últim perquè pot ser que alguns espectadors es perdin pel camí. Alhora, cal tenir 
en compte que, un cop passades 24 hores, tot i que els stories estiguin guardats 
en destacats, les visites es congelen i ja no sumen. És a dir, si una persona con-
sumeix la història a través dels destacats i no durant les 24 hores posteriors a la 
seva publicació, aquesta visita ja no es comptabilitza en el total de visualitzacions. 
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Amb tot això explicat i centrant-nos de nou en l’impacte de la història, durant els quatre 
dies de llançament vam penjar 147 peces en total que van arribar, aproximadament, 
a més de 25.000 visites (si sumem en conjunt les visites de cada story), cada una per 
separat oscil·lava entre les 100 i les 200 visites. El story que més visites va tenir va ser 
el primer, en el qual la Lucía avisa que marxarà a sopar, amb 204 visites, mentre que 
el que en va tenir menys va sumar un total de 99 visites. Pel que fa al directe, durant la 
seva emissió el van veure 12 persones, cap d’elles va contestar en el moment, segu-
rament per la duració del mateix, que va durar menys de 5 minuts. Després del direc-
te, aquest es va publicar com si fossin Instastories normals, i va arribar a 148 visites.

Un fet que va succeir el primer dia de llançament i del qual encara en desconeixem la 
raó, és que el primer Instastory va arribar a més de trenta comptes verificats d’arreu 
del món. L’únic element que el diferenciava de la resta de peces és que contenia un 
gif. Aquestes persones no van seguir la història després d’aquest story, però sí que 
van participar a altres peces que contenien una enganxina d’interacció. Aquest és 
un fenomen que realment no entenem i que seria interessant analitzar en un futur. 

Pel que fa a la interacció, podem dividir aquest apartat en dos: la que es produeix 
a través de les enganxines, i la dels missatges directes. La primera interacció va 
ser a través de l’enquesta en la qual els seguidors de la Lucía l’havien d’ajudar a 
triar el vestit pel sopar. En aquesta, buscàvem que el resultat fos el vestit negre, 
ja que havíem rodat amb aquest conjunt de roba. El resultat de l’enquesta, en el 
moment que la Lucía la va postejar, estava en un 45% / 55% , per tant vam ob-
tenir el resultat que buscàvem, tot i que teníem una alternativa en cas que el re-
sultat obtingut no fos el desitjat. En aquesta enquesta hi van participar fins a 113 
persones en el moment que es va tancar. La següent interacció és en la qual la 
Lucía demana suggerències de cançons, aquesta demanava més implicació pel 
fet que requereix una resposta. Vam rebre 11 suggerències de cançons diferents, 
de les quals una d’elles va ser introduïda a la narrativa de la història, així com la 
persona que la va recomanar. Gràcies a aquesta interacció, mitjançant un rètol i 
l’eina de música, vam fer que un story gravat prèviament adquirís veracitat. L’últi-
ma enganxina d’interacció utilitzada va ser el qüestionari, en el qual l’espectador 
havia d’encertar, entre tres possibles respostes, la que era correcta segons la Lu-
cía. En aquest story van participar 71 persones de les 115 que el van visualitzar.

D’altra banda, cal analitzar els missatges directes que vam rebre. Una estima-
ció davant de tots ells seria que 2 de cada 10 persones responien a un story, si-
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gui amb un emoji de reacció, o escrivint. Després d’analitzar els missatges in-
dividualment, podem arribar a la conclusió que hi ha hagut diverses reac-
cions: espectadors que responien amb emojis sorpresos del que estava suc-
ceint, usuaris que, preocupats, buscaven solucions perquè la Lucía marxés 
d’allà, i persones del nostre voltant que ja sabien que era un projecte de ficció. 

En aquest anàlisi hem volgut centrar-nos en dues persones en concret que han re-
accionat tal com suposàvem durant el desenvolupament del projecte. Les dues van 
creure’s la història de la Lucía, i van intentar ajudar-la amb consells i informació que 
sabien o que van investigar. Aquestes dues reaccions perpetuen la idea d’aquest tre-
ball: a les xarxes socials la frontera entre ficció i realitat és, en alguns casos, ambigua. 
 
Persona A

Tal  com  veiem  en  la  imatge, la persona A va aconsellar  a la Lu-
cía que busqués una comissaria, i va fer una recerca extensa de Martore-
ll i els seus voltants per tal d’ajudar a la nostra protagonista a saber on era. 
Part  d’aquesta informació la vam afegir dins la narrativa a través d’un rè-
tol per, igual que abans, donar versemblança a un story gravat prèviament.

Figura 11: Converses entre Lucía Peirat i Persona A
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Figura 12: Converses entre Lucía Peirat i Persona A
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Persona B

Tal com veiem en la imatge, la persona B volia ajudar a la Lucía buscant una al-
ternativa per sortir: els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Li va passar 
captures de pantalla dels horaris, i va intentar indicar-li com arribar a les estacions 
més properes, cosa que vam introduir també a la història. La seva preocupació el 
va portar a parlar a la Lucía diverses vegades per tal de saber com es trobava.  

Figura 13: Converses entre Lucía Peirat i Persona B
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Un cop  finalitzada  la història, vam anunciar a través d’un story que tot havia estat part  
d’un Treball de Final de Grau. Són interessants les reaccions que aquesta notícia va 
causar en les dues persones analitzades. Mentre que la persona A va reaccionar de 
manera positiva, la persona B va tenir una reacció canviant: en un inici, va alegrar-se 
que la protagonista no estigués en perill, i posteriorment va reaccionar de manera ne-
gativa. Creiem que el fet de creure’s una història fictícia i haver-se implicat de manera 
directa per tal d’ajudar a la protagonista, va provocar que la persona B es sentís ofe-
sa i enganyada, fins al punt de defensar-se atacant-nos a nosaltres com a creadores.

Figura 14: Converses entre Lucía Peirat i Persona B
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En definitiva, creiem que la repercussió que ha tingut Final de Trayecto ha es-
tat bona, tot i que sabem que podria haver estat major. Pensem que es po-
dria millorar la repercussió de la història si el personatge tingués un bagatge i 
un nombre més elevat de seguidors a les xarxes socials per tal de poder arribar 
a més espectadors. Tot i així, el percentatge de seguiment de la història ha es-
tat un 71,77%, una xifra molt elevada en relació amb els seguidors del compte.

Persona A Persona B

Figura 15: Converses entre Lucía Peirat i Persones A i B
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8. Impacte COVID-19

L’expansió de la COVID-19 ha estat inesperada per la majoria de ciuta-
dans. L’increment de positius entre la població va provocar que el govern cen-
tral decretés un confinament que ens va mantenir a casa des del 13 de març 
fins a finals de juny. Aquest fet ens va portar a parar les nostres vides, in-
cloent-hi el TFG i tot el que teníem planejat per ell. En el nostre cas, va influir 
en la producció de Final de Trayecto, però també en la vida fictícia de la Lucía.

Pel  que  fa  a la producció, començàvem el 16 de març a localitzar, cosa que va 
ser impossible realitzar. Planejàvem rodar del 13 al 26 d’abril, però tampoc va ser 
possible. Amb nosaltres tancades a casa i, per més inri, a diferents zones sani-
tàries (per la qual cosa fins a la nova normalitat no ens podíem reunir), vam haver 
d’ajornar tot el que teníem planejat. En aquell moment vam elaborar una taula en la 
qual especificàvem totes les activitats que anava a dur a terme la Lucía i que que-
daven cancel·lades o ajornades, amb la seva conseqüent solució (si era possible). 

A banda dels canvis a la producció, la COVID-19 va afectar en gran part a la 
construcció de la nostra personatge, ja que havíem planejat la producció de les 
publicacions dels mesos d’abril, maig i juny amb l’actriu als mesos que ens van 
confinar i, per tant, vam haver d’adaptar-nos a seguir creant contingut amb allò 
que disposàvem. Tot allò que havíem pensat que realitzés la Lucía (viatges, vi-
sites a museus i excursions, entre d’altres) i que ajudava a la versemblança del 
personatge va quedar aturat i, per contra, ens vam adaptar compartint publica-
cions d’allò que feia durant el confinament, com les pel·lícules o sèries que veia 
(que van quedar destacades a una història destacada anomenada “El vicio”).

La incertesa de la situació i el fet de viure en diferents zones, ens feia impossible reor-
ganitzar el calendari de producció fins a finals de la desescalada. Amb el dubte de ser 
capaces de rodar i llançar el treball, vam aprofitar per avançar la part escrita d’aquest 
i per adaptar el guió a la nova normalitat. Si abans llançàvem Final de Trayecto del 7 
al 10 de maig i ara ho fèiem a l’agost, per tal de mantenir la versemblança i la idea de 
jugar amb la realitat, havíem d’adaptar el guió sencer. Els diàlegs que havíem plane-
jat pel maig ja no tenien sentit a l’agost i la normalitat que vivíem al maig no era la ma-
teixa que a l’agost. Vam, per tant, adaptar els diàlegs i les escenes amb elements com 
la mascareta o el desinfectant. Tot això, però, sense tenir clar coses senzilles com si 
a l’agost podríem sortir de casa o si passarien trens, element essencial a la història.
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Finalment, a finals de la desescalada vam ser capaces de reorganitzar el calen-
dari de producció (tal com apareix a l’apartat 5) havent ajornat tot el que teníem 
planejat tres mesos i havent ampliat l’entrega del TFG del juny al setembre.
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9. Conclusions

Un cop  finalitzat  el  projecte  i després d’any i mig de treball per dur-lo a ter-
me, podem  afirmar que l’experiència   ha estat positiva, així com el seu  resul-
tat. Hem  aconseguit adaptar-nos a  un mitjà  poc  explorat, sense  dispo-
sar  d’estudis previs centrats en la creació de ficció adaptada a les xarxes. 
Així, hem intentat fer ús de totes les eines i mecanismes que Instagram posa 
al nostre abast per tal de poder jugar amb la percepció de realitat i desco-
brir si aquesta xarxa social és òptima per poder explicar una història de ficció.

A més, hem sabut adaptar-nos a l’excepcionalitat que hem viscut en aquest any 
2020, doncs a banda d’haver de reorganitzar el calendari de producció i llança-
ment, també vam haver de canviar aspectes del guió per tal de complir amb 
l’efecte de realitat que volíem aconseguir, tenint en compte que, amb les mesu-
res preses pel govern, la nova normalitat no és com l’havíem escrit en un principi.

Veure créixer el projecte des de zero, des dels primers problemes fins, finalment, 
veure’l materialitzat, així com haver viscut tot el procés de creació, ens aporta una 
sensació indescriptible.  Recordant els nostres objectius inicials, els quals eren ex-
plorar la manera d’explicar ficció a través d’Instagram, crear una història apta per 
ser explicada en la mateixa xarxa posant a prova els límits entre realitat i ficció, 
llançar-la i analitzar-ne els resultats, creiem que els hem assolit de manera notòria. A 
més, el procés per complir-los ens ha permès treballar en cada una de les parts de 
l’audovisual: hem estat guionistes, productores, directores, editores, distribuidores, 
analistes i, en essència, investigadores endinsant-nos en un mon innovador i poc 
explorat. Creiem que Final de Trayecto podria utilitzar-se com a base per expan-
dir l’audiovisual i la ficció a mitjans més interactius i allunyats dels convencionals.
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projecte durant any i mig  ha  tingut  els  seus  moments  bons  i els seus mo-
ments estressants i complicats, s’ha desenvolupat  durant  bastants me-
sos en la distància: primer Copenhague - Barcelona i després Cork - Barcelo-
na, i, per si no n’hi hagués prou, ha estat condicionat  per la pandèmia i el seu 
conseqüent confinament, però finalment ens n’hem sortit. Això, però, no hau-
ria estat possible sense totes aquelles persones que han estat d’una manera 
o altra darrera del projecte, per aquesta raó volem agrair la seva col·laboració.

A  les  nostres  mares,  Mª Carmen  Martín  i   Maria  Ubach,  gràcies  per   ser   
allà sempre, per recolzar-nos i ajudar-nos en totes les parts d’aquest 
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valuós que hi ha a aquesta vida: el temps. Sense vosaltres no hauria estat possible.

A la Georgina Sirvent, l’Anna Valenzuela, la Miriam Fernández, la Natalia Almenara i 
la María Muñoz, gràcies  per  ajudar-nos a millorar el nostre guió per  tal  de poder-ne  
elaborar  diferents   versions,  sabent  com arribava al públic i quines eren les seves 
fortaleses i febleses. A l’Anna Martín, gràcies per proposar-nos mètodes de 
llançament que desconeixíem. A la Marina Ubach, el Xavier López,
la Mònica Tort, l’Alba Sorribes i la Meritxell Tomàs, gràcies  pel vostre suport,
sense el vostre coratge tot hagués sigut més difícil.

Als nostres amics i familiars, gràcies no només per aguantar-nos en els moments més 
durs, sinó per seguir de manera activa el llançament de la nostra història i interactuar 
amb la Lucía. Gràcies per sentir-vos tant part de Final de Trayecto com nosaltres.

Als desconeguts i coneguts, gràcies també per ajudar a proporcionar una ver-
semblança a la història de la Lucía, interactuant amb ella i seguint la seva 
odissea, amb això hem pogut analitzar els resultats del nostre projecte.
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veure les coses negatives de la nostra història i lluitar per poder-les convertir en els 
punts forts. Espero que aquest projecte acabi sent un dels molts que farem juntes.

En definitiva, a totes i tots, moltes gràcies per ajudar-nos a fer 
que Final de Trayecto hagi vist la llum!





Sara Rubio | Júlia Torres


