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Resum:  
 
 Després d'escoltar la història d'en Jawad Khan, un refugiat de Pakistan que va haver 

de marxar del seu país per problemes interns, relacionats amb política, vam tenir clara quina 

seria la intenció del nostre documental. És una història intensa i molt verdadera, des del 

primer moment ens va suggestionar i enlluernar, aquesta ha estat la nostra principal 

motivació, havia de sortir a la llum. Les ganes de viure i sobreviure, la lluita interna, la força, 

la perseverança, la voluntat i la seva essència personal ens van fascinar des del primer 

moment, fins i tot ens va sorgir una sana admiració que perdura i perdurarà el llarg del 

temps. D'aquí ha sorgit el nostre documental, hem parlat amb testimonis de la seva història 

que ens han acompanyat i abraçat durant la recerca, tant voluntaris com refugiats que vivien 

amb ell a Grècia. Aquest treball escrit és una recopilació de tot allò que ha suposat i 

significat fer aquest peça, tant de la part tècnica, com d'estratègia i d’organització. També 

està reflectida la nostra visió personal, viure aquesta experiència ens ha suposat créixer 

personalment i professionalment.  

 

After getting to know the mesmerizing and moving story of Jawad Khan, a refugee from 

Pakistan who was forced to leave his country due to political internal problems, we had a 

clearer idea about what the focus of our documentary would be. Since the very beginning, 

we were captivated by the intensity and the powerfulness of the story, which brought us to 

bring it to life. His capacity of living and surviving at the same time, his internal fight, his 

strength, determination and unique voice, stroke a chord with us and from here a feeling of 

admiration came out. And this admiration we have towards him will last throughout all times. 

This is exactly how our documentary started. We spoke with witnesses that left an important 

mark on his story and that they have been present with us during our research. These 

witnesses are both volunteers and refugees that were living with him in Greece. The 

following written work presents not only the technical part but also the strategical and 

organizational one that has been part throughout the making of the documentary. You will 

also find reflected our personal perspective and vision while living this experience that made 

us grow personally and also professionally. 
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        Ni cogeré las flores, 

 ni temeré las fieras,  

y pasaré los fuertes y fronteras.  

 

San Juan de la Cruz 

Canción III    
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1. Introducció  

 
La idea de pensar i de cada cop ser més conscients que la nostra vida, la portem aquí, és 

un xoc directe i té un impacte social, econòmic i polític, sobre la resta del món ens ha fet 

reflexionar i meditar sobre allò que volem dir i sobretot allò que volem fer. Hem trobat un 

camí per comunicar-ho i intentar que serveixi per a alguna cosa. Som l'Oleguer Erra i l'Erola 

Serra de comunicació audiovisual, ens presentem com persones amb inquietuds davant la 

vida, enormement a favor dels canvis socials.  

 

En un moment en què tothom parla del mateix, que allò que mou la societat és “l’Agenda 

Setting”, nosaltres ens endinsem, sense cap dubte, amb allò que realment té tota la 

importància del món.  Aquests són els refugiats, els que han hagut de deixar les seves 

cases i abandonar el seu país per culpa de la guerra, o bé, altres problemes.  

 

El documental és una aventura portada a terme a partir dels aprenentatges que hem adquirit 

durant els quatre anys de carrera. És un crit de lluita, és una manera de donar importància 

allò que realment la té, perquè hi hagi canvis positius, apropar cada cop més a la gent 

perquè es qüestioni coses i es facin preguntes. En aquest sentit, creiem que la història d'un 

refugiat, en Jawad Khan i els nostres propis judicis envers la seva situació han estat més 

que suficents. Està fet amb tot l'amor del món, encara que la història que s'explica és dura i 

desagradable. Hem obtingut una bona relació i la confiança suficient perquè en Jawad  

pogués expressar el que pensava còmodament. Han estat moltes hores de feina, però 

també moltes hores de discussió, en el bon sentit de la paraula, per decidir i pensar com 

volíem donar forma el documental. 

 

No ens ha mancat mai l'interès per aprendre coses noves, sobretot si es tracta d'injustícies 

fonamentades, sentir-se viu omple de vida però descobrir històries com la d'en Jawad fa 

que entris en guerra en el món que vivim. Per això, és important que molta gent estiguem 

ajudant a construir projectes que alimentin la reforma social, travessant fronteres i no tanca 

els ulls davant les injustícies. Els llibres d’Elfriede Jelinek són una bona font i un bon 

exemple. És una de les veus més destacades de la literatura i teatre contemporani alemany. 

Activista social i molt feminista, és guanyadora del Premi Nobel de la literatura l’any 2004. 

Prenem el seu llibre “Els desemparats” per entendre un drama que afecta a tot el món.  
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         “Vivim. Vivim. El que importa és que vivim i poc més importa que viure després 

d’haver abandonat la sagrada pàtria. El nostre tren ningú el mira amb compassió, 

però a nosaltres ens miren amb condescendència. Fugim, cap tribunal popular ens 

ha jutjat, ens jutja tothom, aquí allà”.  

 

Elfriede Jelinek. “Els desemparats” 

 

La comunicació per nosaltres és un llenguatge necessari, que obre portes i fa que es creïn 

uns espais de dignitat per mostrar problemes, conflictes i temes complicats. Ens hem 

adonat que l'eina que tenim a les mans és realment molt important.  

 

La nostra intenció és que aquest documental arribi a molta gent, nosaltres ho entenem així, 

creiem que això no va de compatir, sinó que ho entenem com una eina de comunicació. Ens 

agradaria molt que tothom intentés fer-la servir i intentés comunicar-ho de la mateixa 

manera que ho hem fet nosaltres. Com activistes socials ens hem de veure amb l’obligació, 

és necessari per a la nostra societat que la gent s'impliqui més en temes oblidats. Aquest 

pensament ha estat el motor per crear la idea del documental i a formar part de la vida d'un 

refugiat.  

 

Vam tenir realment molta sort d'anar construint, de manera inconscient, una relació sincera 

d'amistat amb en Jawad. Teníem por que tot el que estàvem vivint ens portés lluny, que no 

servis per poder dir el que pensàvem del tema ens feia còmplices d'estar explicant una cosa 

poc personal.  

 

En definitiva, ens sentim enormement orgulloses de la feina feta, de com hem treballat en el 

documental i del grau d'implicació. Davant de tot el que hem vist ens quedem amb les 

imatges d'esperança que hem conegut. Ha estat un plaer creuar-nos per la vida amb en 

Jawad i sobretot la relació que es queda a darrere, no sabem si això serà capaç d'arribar, o 

no, a la gent. Aquest documental guarda una vivència sincera i bonica que tenim nosaltres i 

tant de bo la gent ho pugui rebre. 
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2. Justificació del gènere 
 

            2.1. Marc teòric  

 
El cinema documental, va néixer a principis del segle XX i el seu creador i màxim exponent 

va ser Robert Joseph Flaherty a través del seu film "Nanook of the north". El director John 

Grierson va ser el primer a designar a Flaherty com a pare del cinema documental. 

"Nanook of the north" va ser un intent espontani de gravar una comunitat d'esquimals des 

de l'òptica del seu protagonista: en Nanook. "El documental quería transmitir el proceso de 

lucha por la supervivencia y narrativamente escogía el punto de vista de su protagonista" 

(Sellés, 2008, p.16).  

L'èxit d'aquest film va fer que l'indústria s'interessés per Flaherty i com a conseqüència l'any 

1926 va estrenar “Moana”, amb la qual volia mostrar la vida a Samoa, un arxipèlag d'illes 

del pacífic sud. Poc després, amb la col·laboració de Grierson va estrenar "Man of Aran" 

(1934). Moltes de les produccions de Flaherty estaven enfocades entorn de la supervivència 

contra la natura d'una petita comunitat, normalment però, des del punt de vista d'un dels 

seus integrants.  

La RAE defineix el documental com "Dicho de una película cinematográfica o d'un programa 

televisivo: Que representa, con carácter informativo o didáctico, hechos, escenas, 

experimentos, etc., tomados de la realidad" (2017).  

John Grierson apostava per un cinema real tot i que era conscient de les limitacions 

tècniques de l'època. "Although Grierson argued for a naturalist cinema, he also argued that 

it was necessary to develop sophisticated cinematic techniqus, in order to construct an 

effective naturalist cinema. His study of the formal language of cinema was influenced by the 

work of Eisenstein, Flaherty, D. W. Griffith, the American western, the German cinema, and 

Chaplin" (Aitken, 1990, p.74).  

Altres cineastes reconeguts com Dziga Vertov van promulgar la necessitat d'acabar amb el 

cine de ficció, apostant per un cinema més fidel a la realitat anomenat "Kino Pravda" 

(Cinema Veritat). Aquesta nova modalitat nascuda l'any 1922, s'acabaria convertint en el 

periodisme televisiu d'avui en dia. (Sellés, 2008). Per altres compatriotes com Eisenstein, el 
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cinema era una eina que a través de la manipulació dels fotogrames en l'edició, havia 

d'incidir en la ment de l'espectador amb l'objectiu pel qual s'havia concebut aquella peça.  

Durant l'ascens del nazisme a la dècada dels 40, Leni Riefenstahl va ser una de les 

cineastes més influents tant de l'època com més tard de forma transcendental. Va aportar al 

cinema documental una visió diferent d'una peça amb un caràcter marcadament polític. "El 

triunfo de la voluntat" era l'obra que havia d'immortalitzar Hitler, i Riefenstahl va concebre 

una obra molt més enfocada cap al tractament de la fotografia, el so, el muntatge, 

l'enquadrament i l'experimentació amb el moviment de la càmera per tal de situar a Hitler 

com una divinitat suprema que havia de tornar la glòria a Alemanya.  

Un altre precursor destacat va ser Pare Lorentz, que va enfocar molt més el seu treball al 

voltant de la classe baixa, la pobresa o l'atur d'una societat nord-americana que acabava de 

sortir de la gran depressió. Tots ells segons Nichols s'enquadren en la modalitat expositiva, 

de la qual es parlarà més endavant (Sellés, 2008, p.45).  

La teoria original de Grierson sobre el gènere documental consistia en tres elements 

fonamentals:  

1. Una preocupació pel contingut i la riquesa expressiva de la imatge actual.  

2. Una preocupació per la imatge interpretativa.  

3. Una preocupació per la representació de les relacions socials.  

Aquestes pautes normatives les podem veure en la seva única pel·lícula com a director; 

“Drifters” de l'any 1929. Grierson pensava que l'objectiu principal del documental seria 

representar la connexió social entre cultures i pobles de qualsevol àmbit i condició. Ara bé, 

aquesta eina hauria de funcionar com un instrument de comunicació bidireccional entre el 

govern i la població. (Aitken, 2005).  

El gènere documental doncs, porta poc més de cent anys d'existència, durant els quals ha 

hagut de reinventar-se i trobar nous formats per adaptar-se a les exigències reivindicatives 

sòcio-culturals, als avenços tecnològics i sobretot permetre’s mostrar realitats que fins 

aleshores ningú s'havia atrevit/pogut mostrar abans.  

Així doncs, si entenem el gènere documental com un riu i la modalitat expositiva com el 

corrent principal i responsable de la mateixa existència d'aquest riu, avui en dia trobem 
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diverses variants que no hauríem d'entendre com un afluent del corrent principal, sinó com 

una bifurcació, la qual, jeràrquicament està al mateix nivell.  

Molts autors han classificat el documental en diverses tipologies; segons la temàtica, 

segons la motivació, segons el període històric o fins i tot segons l'objectiu. Magdalena 

Sellés però, destaca que "La clasificación de Bill Nichols ha tenido mucha aceptación en el 

ámbito de la teoria audiovisual, quizás porque combina el trabajo del analista y el trabajo de 

la dirección cinematogràfica" (Sellés, 2008, p.56). En el llibre "La representación de la 

realidad" (1991), Bill Nichols diferencia quatre tipus de modalitats amb les quals podem 

englobar la majoria de les obres que pertanyen a aquest gènere.  

La modalitat expositiva, ja esmentada anteriorment, constitueix la narració objectiva més 

directa i senzilla envers la seva construcció. Es tracte d'un missatge unidireccional destinat 

a l'espectador, narrat amb una veu omniscient o un conjunt de textos, els quals van en tot 

moment acompanyats d'imatges que reforcen i avalen aquell missatge.  

A finals dels anys cinquanta i com a conseqüència de l'aparició d'equips més lleugers i que 

alhora permetien gravar sincrònicament imatge i so van sorgir dues noves modalitats.  

En primer lloc la modalitat d'observació, la qual es caracteritza per la no-intervenció del 

realitzador en allò que s'està gravant. La podríem veure reflectida en els documentals 

naturalistes o d'animals, els quals mostren una realitat objectiva a través d'unes imatges ben 

situades en el context espai-temporal i amb una suposada posada en escena aparentment 

inexistent. Ara bé, el mateix Nichols argumenta que "la modalidad de observación limitaba al 

realizador al momento presente y requería un disciplinado desapego de los propios 

sucesos" (Nichols, 1997, p.66).  

La modalitat interactiva esdevé, en gran part, com una contraposició del documental 

observacional. La intervenció del realitzador és determinant per donar una sensació més 

propera envers a la història que s'explica, per contextualitzar alguns punts rellevants i per 

fer del realitzador una figura carismàtica que dinamités el documental. Nichols defensa que, 

en les declaracions, es sol afegir imatges d'arxiu per evitar la dificultosa tasca de la 

reconstrucció (Nichols, 1997).  

Cal destacar que el Cinema Veritat o "Kino Pravda" soviètic de Vertov i Eisenstein va ser el 

precursor/referent de la modalitat interactiva. Nichols la va anomenar d'aquesta manera 

l'any 1991 amb el seu llibre "La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre 
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el documental". Ara bé, cal destacar que l'any 2001 amb el llibre "Introduction to 

Documentary", va perfilar aquesta modalitat canviant-li el nom a documental participatiu. El 

referent més actual i proper que podem trobar d'aquesta modalitat és Jordi Évole amb el 

seu programa “Salvados”. Évole, juga un paper fonamental per contradir o provocar algunes 

de les declaracions més interessants dels testimonis.  

Als anys 80 i com a conseqüència de l'aparició de la televisió i altres mitjans de difusió, el 

gènere documental es va veure perjudicat per les pràctiques que aquests nous mitjans 

adoptaven. L'apropiació d'algunes de les tècniques d'aquest gènere, per part de la televisió, 

va posar en risc la seva reputació. La modalitat reflexiva va néixer amb l'objectiu de 

qüestionar certs dinàmiques i apropar encara més el rol del realitzador a l'espectador fins al 

punt que aquest esdevingui el punt d'interès. Es caracteritza per una transgressió constant 

de tots els convencionalismes pertanyents a les altres modalitats. Porta, fins al límit, 

característiques de les altres modalitats com els plans, la posada en escena, els moviments 

de càmera, l'edició, el missatge o el rol del realitzador. La subjectivitat del realitzador i el seu 

punt de vista sobre la temàtica són tant o més importants que el missatge. És a dir, centra 

molt més l'atenció en la metodologia que en el resultat (Nichols, 1997). Cal destacar, que 

autors com Vertov ja van posar en pràctica algunes d'aquestes característiques a "El 

hombre de la càmera" (1929).  

Per últim, aquesta nova etapa, a finals del segle XX, va propiciar un conjunt de noves 

tipologies i classificacions per entendre tot un conjunt de noves idees i plantejaments: 

modalitats com ara la performativa, mockumentary (format documental – contingut de 

ficció), docudrama (format de ficció – contingut documental), documentals autoreflexius i 

alguna especialització, com ara la docuficció per tal de distingir una de les grans dicotomies 

d'aquest gènere: ficció i no ficció.  

Tornant a la modalitat expositiva, Bill Nichols defensa que les imatges en aquesta modalitat, 

"suelen quedar subordinados a una argumentación ofrecida por la propia película a menudo 

a través d'una invisible < voz omnisciente>..." (Nichols, 1997, p.70). Al tractar-se d'imatges 

que tindran l'objectiu de reforçar el discurs no cal que tinguin un ordre temporal lògic, sinó 

que la seva dinàmica vindrà donada per la "ressonància poètica" de les pròpies, tal com 

explica Nichols de les diverses obres expositives de Flaherty.  

Nichols, també defensa que un dels grans avantatges que té aquesta modalitat és que, en 

molts casos, no és necessari crear un context de referència, ja que amb la mateixa història 
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ja es dóna per entès la situació de la qual s'està parlant. De fet, afegeix que aquesta 

modalitat, "suele servir para establecer y mantener la continuidad retórica más que la 

continuidad espacial o temporal" (Nichols, 1997, p.68).  

Així doncs, cada modalitat aporta diferents elements que presenten el mateix tema de forma 

diferent i dependrà de la motivació del realitzador l'elecció d'un o altre. Ara bé, hi ha 

elements més intrínsecs, dels quals depèn el resultat final i la seva posterior comprensió i 

interpretació com ara la narrativa, el muntatge o la posada en escena. De fet, el mateix 

Flaherty, escrivia en el text “La función del cine documental” que "nadie puede filmar y 

reproduir de forma objectiva los hechos que observa y que si alguien lo intentara se 

encontraría con un conjunto de planos sin significado" (Sellés, 2008, p.20). Per aquest 

motiu, és molt important la dinàmica que vulgui plasmar el realitzador. La narrativa, per 

exemple, és un element capaç de "introducir una prespectiva moral, política o ideológica en 

lo que de otro modo podría ser una mera cronología" (Nichols, 1997, p.67).  

Pel que fa a la construcció del missatge, Grierson argumenta que la composició en el 

gènere documental ha d'estar al servei de la història i que aquesta és l'element primordial. 

"So the first point about visual composition is that, unless it is complementary to the spirit of 

the action at all times subservient to it, it is a dangerous affair to play with and is very likely 

to spoil things... First and last, the composition must help the story, the story is paramount" 

(Grierson, s.f., p.69).  

Grierson tenia la convicció que el cinema era una eina per educar i fomentar la cooperació 

entre pobles i que el documental era l'eina amb la qual s'havia d'interpretar la realitat. De fet, 

creia que era l'eina per sensibilitzar a la societat davant de problemes com la immigració i 

així aconseguir una més fàcil adaptació d'aquelles persones que decidien marxar del seu 

país per causes diverses. "Grierson's investigations into the immigration problem led him to 

conclude that the most effective means of integrating immigrant communities, was through 

an understanding and command of the popular mass media" (Aitken, 1990, p.64).  

Així doncs, el gènere documental amb la seva gran diversitat de plantejaments, ofereix tot 

un ventall de possibilitats per tal de representar la realitat de la forma més fidel. El 

realitzador és l'encarregat de posar el seu punt de vista a través del metallenguatge. Abans 

d'acabar però, creiem necessari una frase de Grierson que convida a la reflexió. 
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 "Those who take no part in the fight never realise, and the whole secret of it is that each one 

of us must take part in the establishment of good things, before good things can come to 

pass... it is for each of us to live and live strongly for the community of men, and to act 

according to the light that is in us".  

John Grierson, 15 de febrer de 1920 

 

             2.2. Defensa del gènere escollit 

 
Si entenem el documental com, no només, el màxim exponent per mostrar una realitat, sinó 

que a més esdevé un dels gèneres més antics i fonamentats de la història cinematogràfica, 

és lògic deduir que és l'eina més indicada per dur a terme el nostre projecte. És a dir, partim 

que la nostra història és d'interès públic, per això cal incidir en l'opinió pública i transcendir 

aquesta peça a un estament més popular. Les característiques i oportunitats que ofereix 

aquest gènere són imprescindibles per narrar una realitat tant cruel, com propera. Tenim 

clara la nostra intenció i s'hi ha empleat, com a guia fonamental, les paraules 

de Ryszard Kapuscinski. Un bon consell. 

 

 

        “El verdadero periodismo es intencional… Se fija un objetivo e intenta provocar 

algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar, informar de manera que 

ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir 

para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro. Las guerras siempre 

empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo, comienza con un cambio 

del vocabulario en los medios. En los Balcanes se pudo ver claramente cómo se 

estaba cocinando el conflicto”. 

Ryszard Kapuscinski 

 

 

Ara bé, matisar que el nostre documental no segueix les estrictes directrius d'aquest gènere. 

En aquest cas, combinem els elements més característics del documental amb els d'una 

pel·lícula biogràfica.  
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Hem escollit aquest gènere tenint clares les 12 pautes que ens marca el Codi Deontològic 

de la professió periodística a Catalunya. Per aquest motiu, hem fet un documental que 

respecti i protegeix el dret a la privacitat: "Les persones han de ser tractades amb respecte i 

dignitat, particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les 

especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma 

injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la 

seva mort, contravé l'ètica periodística. 

Els casos de suïcidi només es difondran quan tinguin rellevància personal o siguin de 

manifest interès públic, tenint en compte, a més, el risc d'un efecte mimètic." (Codi 

Dentològic: 09. Respectar el dret a la privacitat). 

 

És el criteri que hem tingut més en compte per fer el nostre documental, és molt important 

ser ètic en aquestes històries, respectar el que vol explicar l'implicat i no forçar al fet que 

ens expliqui coses que no vol. S'han donat molts casos d'intromissió i falta d’ètica 

professional. Aquí preval la moral individual, la que es crea un mateix, o personal segons els 

valors. En el nostre cas hem preservat en tot moment la seva dignitat, i les coses personals 

que no ha volgut explicar les hem saltat i hem buscat maneres per donar sentit el 

documental, sense la informació. 

 

Podríem haver fet ús de molts altres tipus de gèneres audiovisuals o teòrics, com ara un 

treball escrit de la seva biografia. Però vam creure que el format documental seria fidel a la 

història que volíem explicar, era el fet de posar cara, nom i veu a un de tants testimonis 

sobre les precàries situacions d'un refugiat. Apropar la mirada dels espectadors a un simple 

gest que fa reflexionar, l'expressió d'una cara, la mirada, les imatges reals de la situació, els 

sentiments plasmats a les entrevistes... és un dels motius principals d'aquesta elecció.  

 

D'altra banda, hem triat el documental perquè és fàcil de difondre arreu. Les possibilitats de 

donar a conèixer aquesta història és un altre motor que influeix a la nostra decisió, a prova 

de denuncia. A més, el documental és una eina que ajuda a presentar i exposar millor allò 

que vols plasmar, anar més enllà, les imatges ajuden a intimar, fer-ho més pròxim i sobretot 

reforcen el contingut. 
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Els dos coincidim que aquesta proximitat es produeix per l'impacte que suposa mostrar de 

forma realista el problema dels refugiats. Pel simple fet de saber que allò és real i que ens 

pot passar a nosaltres ja té més veracitat. Ens interessa més que la ficció, per descomptat 

que dependrà de cada persona i els seus interessos, en el nostre cas és així. Per això, el 

gènere escollit és adequat a la nostra passió. 

 

Precisament durant els últims anys de carrera hem tractat aquest format audiovisual en la 

l’assignatura d'optativa i hem pogut maniobrar el seu tractament i dedicació. N'érem 

conscients i sabíem on ens posàvem. Tot i això, l'elecció ha estat la correcta, sense dubte, 

no ho hauríem pogut plasmar de millor manera. 

 

       2.3 Tema del nostre projecte: situació dels refugiats  

 
Davant d’una de les catàstrofes humanitàries més grans del món ens emmirallem amb unes 

persones que pateixen una situació infrahumana. També se'n poden dir refugiats 

mediambientals, com hem trobat en el diccionari d'ajuda humanitària i cooperació al 

desenvolupament. Defineixen aquest concepte com "personas que se han visto obligadas a 

migrar a otros lugares dado que la degradación medioambiental experimentada en su tierra 

de origen, por razones naturales o por la acción humana, ha minado sus sistema de 

sustento. Aunque normalmente se hable de "refugiados", lo mismo valdría para los 

desplazados internos". 

 

Ells/elles han petit una migració molt dura que existeix per diverses i complexes raons. 

Aquestes raons poden ser moltes però, la més coneguda i obvia és la voluntat de canviar de 

vida. No només la pròpia, sinó assegurar una millor vida els futurs fills, o la família pròxima. 

És per aquesta raó que els immigrants volen i creuen trobar una nova oportunitat fugint de 

la guerra, de problemes socials, polítics, econòmics, culturals i identitaris. 

 

Una de les crisis de refugiats més grans del món és la de Síria, va començar el 2011 i ha 

anat augmentant. La causa principal de les migracions és la guerra entre el govern de 

Bachar El Assad i l'oposició (Estat Islàmic). Hi ha hagut moltes morts i han deixat sense 

casa a moltes persones, Síria està en ruïnes per culpa dels bombardejos. Els habitants de 

Síria a banda de marxar, en el cas que no tinguin diners, també es desplacen a l'interior en 

camps de refugiats o en altres estats. La guerra també va causar que es perdessin molts 
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llocs de treball i això va provocar que augmentes la taxa d'atur en el país. Les condicions 

dels refugiats són miserables a hores d'ara, però la gent que es va quedar a Síria, i que 

encara hi està vivint, sobreviu amb una pobresa extrema, no poden ni satisfer les 

necessitats bàsiques. 

 

Des del 2011 hi ha hagut una demanda migratòria molt elevada, però el 2015 va augmentar 

i es va radicalitzar de manera inexplicable. Tal com ens explica les Nacions Unides, 

encarregat de protegir als refugiats, Síria és un dels països amb més refugiats del món, per 

culpa dels conflictes interns que pateix. Segons Acnur, ha produït "el mayor número tanto 

de desplazados internos (7,6 millones), como de refugiados (3,88 millones al final de 2014)". 

Aquestes dades s'han de consultar, a l'Anex 1.1.  

 

També poden arribar a les costes europees refugiats afgans, iraquians, pakistanesos i 

somalis, entre d'altres. És la lluita d'un mateix per sobreviure, per arribar a trobar una vida 

digna que els abraci i trobin una petita esperança de protecció. 

 

Una situació semblant és la que va viure en Jawad Khan en el seu país. A Pakistan no hi ha 

guerra però viuen en una pobresa extrema i la situació política no avala un canvi a millor. A 

més, en el país hi viu un excés de població que no pot satisfer les seves necessitats 

bàsiques i que els recursos econòmics i naturals del territori no són suficients. Així doncs, a 

Pakistan hi viuen 200 milions d'habitants, molts d'ells són refugiats i d'altres són grups i 

formacions jihadistes que s'organitzen per desenvolupar-se i cada cop ser més grans. 

Aquests utilitzen i es beneficien de la situació precària que està vivint el país en relació a la 

política, corrupció extrema i per això cada cop n'hi ha més. 

 

La unió Europea hauria de jugar un paper suficientment responsable, assumint la seva 

atribució política i moral en relació amb els refugiats. Mira i deixa passar la situació, com si 

no tingués res a veure o res a fer. Hi ha una falta de gestió i previsió per millorar les 

condicions dels refugiats i obrir les fronteres, o almenys acollir al nombre de refugiats que es 

van comprometre. Aquest pensament no es pot denominar d'una altra manera, creiem que 

és un comportament xenòfob i que dóna la raó i potencia a tots els atacs racistes i xenòfobs 

que es veuen en la nostra estimada democràcia. Aquesta apreciació o opinió de la Unió 

Europea, respecte a les migracions actuals, creiem que portarà conseqüències cap als 

sistemes democràtics europeus. Tal com diu el narrador especial de l'ONU, François 
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Crépeau, sobre els drets humans dels immigrants: "No finjamos que lo que la UE y sus 

Estados miembros están haciendo funciona. La migración no es algo circunstancial. 

Levantar vallas, usar gas lacrimógeno y otras formas de violencia contra migrantes y 

solicitantes de asilo, practicar detenciones, impedir el acceso a servicios básicos como 

vivienda, alimentación o agua, y emplear un lenguaje amenazador o de odio no impedirá 

que los migrantes vengan, o intenten venir, a Europa." 

 

Espanya, no només, no és fidel a acollir el nombre de refugiats que li pertoca, sinó que 

impedeix que entrin refugiats posant controls a les fronteres. No està complint amb l'acord 

de la declaració Universal dels Drets Humans, a l'article 14.1 "En caso de persecución, toda 

persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país". Espanya només 

ha acollit 348 refugiats, molt menys del que s'havia compromès, igual que tots els països 

europeus, els quals han complert amb menys del 10%. Una xifra esgarrifosa que fa posar 

en alerta a qualsevol persona i que s'hauria de publicar cada dia, dues paraules per resumir 

la vergonya que ens ha provocat: ignorància permenent i falta de moral. Així doncs, es van 

comprometre a acollir 66.400 persones i finalment, fins a l'1 de setembre, han acollit 6.149 

persones des de Grècia. 

 

Actualment la situació dels refugiats continua essent alarmant en tots els estats de conflicte i 

en els llocs de rebuda (camps de refugiats). Recentment, doncs, continuen havent-hi 

desplaçaments forçats. El 2016 i el 2017, van ser els anys amb més morts al mediterrani, 

per culpa de les fronteres tancades. "Los refugiados tienen habilidades. Merecen nuestro 

esfuerzo. Einstein era un refugiado. No debemos olvidarlo", va dir Filippo Grandi, el més alt 

comissionat de l'ONU, durant la conferència sobre la integració dels beneficiaris de 

protecció internacional a París.  

 

Aquest hivern, 2017-2018, als camps de Grècia ha estat una tortura diària pels refugiats, 

viuen en naus industrials o llocs abandonats al voltant de Tessalònica i Atenes, amb tendes 

i cargoles sense calefacció. Les autoritats de Grècia els van fer fora dels camps que 

estaven instal·lats a Idomeni, just a la frontera amb Macedònia, i per aquesta raó es van 

haver de buscar un altre lloc on viure. Quasi bé, tots els camps s'han concentrat a la 

perifèria de Tessalònica, just el nord de Grècia, són camps militars, controlats i manipulats 

pel govern grec.  
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Tota aquesta informació se'ns va justificar i reprovar quan vam arribar a Grècia. Les hores 

passen sense res a fer, a poc a poc, dins d'una buidor absoluta de tristesa i immobilitat. La 

sensació que vam tenir sobre què estàvem observant és difícil d'explicar amb paraules. 

L'acollida de refugiats és inevitable, inexcusable i necessària.   

 

       “Siglos de desprecio, humillación y sufrimiento han creado en ellos un complejo 

de inferioridad y un sentimiento de daño moral jamás reparado que anida en lo 

profundo de sus corazones.”  

 
Ryszard Kapuscinski 

Èbano 
    
3. Eix narratiu i Pre-producció 
      
S'inclou en aquest apartat tot el desenvolupament de la idea, com s'ha anat treballant en 

aquesta, els testimonis, les localitzacions i les escaletes amb l'organització de com serà el 

documental.  

 

La idea va sorgir després de moltes hores pensant i reflexionant sobre què podíem mostrar. 

Ens hem trobat encallats en molts moments. Tenir una idea original, que no s'hagi fet mai o 

que sigui diferent de les altres, és difícil d’aconseguir. Hem estat divagant, dia rere dia, per 

trobar una idea fonamentada per explicar i sobretot que sigui d'interès públic. Òbviament 

vam descartar la idea de parlar en nom de tots els refugiats i per contra voliem trobar alguna 

història més propera i esprémer-la al màxim. Després havíem de trobar una manera 

agradable de presentar-la.  

  

      3.1. Investigació i primers passos    

    
Vam posar en comú els diferents objectius, tots dos teníem diferents maneres d'enfocar el 

projecte però teníem molt clar el què volíem transmetre. A través de la primera impressió 

vam anar perfilant una idea, anar a Grècia i recollir reflexions o opinions diverses de com 

viuen els refugiats i l’actual situació, tot parlant amb diferents ONG, així com donar a 

conèixer la història d'algun refugiat que visqui en els camps. Aquesta idea és molt difícil de 

dur a terme dins les nostres possibilitats, per això vam haver de transformar-la, manipular-la 

i treballar-la fins a trobar alguna cosa que abarqui els mateixos objectius. 
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La segona idea va ser parlar de la història d'un refugiat, explicar-la de manera detallada. 

Intentar projectar els seus sentiments i dificultats envers la seva vida, de manera clara i 

entenedora. Volíem plasmar com viuen els refugiats en els camps i sobretot mostrar la 

positivitat, l'esperança que busquen en el moment d'emprendre una aventura d'aquestes 

dimensions. També existeix la possibilitat de començar una nova vida lluny del lloc on van 

haver de marxar, precisament aquí va començar la nostra feina de recerca. La motivació 

personal de buscar alguna cosa positiva dins de la desgràcia, la qual sabem que existeix i 

no es pot negar. Volíem posar-nos dins d’aquesta persona i transportar els espectadors a 

ser còmplices i empatitzar amb la seva vida. Vam pensar que la millor persona per explicar 

la situació que es viu en un camp de refugiats és un testimoni directe, una persona que hi 

hagi format part i tingui prou vivències. No sabíem si fer-ne una o incloure'n més d'una per 

fer més dinàmic i donar ritme el documental. El protagonista l'havíem de trobar a Catalunya, 

perquè ens pogués explicar la seva història profundament, dedicar-hi hores i facilitar-nos la 

feina, això ho teníem clar. 

 

Vam estar buscant voluntaris que haguessin anat a Grècia per extreure informació general 

sobre els camps. Vam tenir la sort de conèixer una família de Vic que tenia un refugiat a 

casa seva i ens vam posar en contacte amb ells. En Jawad, el noi refugiat, ens va explicar 

la seva història i no vam tenir cap dubte que era la persona que estàvem buscant. Ell va 

estar disposat, des del principi, a col·laborar amb nosaltres, hi ha posat tota la seva 

empenta i dedicació. Després del què li ha tocat viure té ganes de poder-ho cridar i que ho 

escolti tothom. 

 

El projecte va anar agafant forma, sempre tenint en compte les limitacions en els recursos 

(materials, econòmics, humans i temporals) que vam anar trobant durant la fase de 

documentació i preproducció. És a dir, la dimensió del projecte havia d'anar amb sintonia 

amb els recursos dels quals disposàvem per finalment elaborar una peça coherent i 

fonamentada. 

 

Per tant, el fet de disposar d'una història tan impactant i alhora tan propera avala el fet de 

centrar-nos amb la història d'en Jawad. Com ja hem dit, per les limitacions que es 

plantejaven durant la fase de disseny de la idea, hagués estat molt utòpic, per part nostre, 

plantejar un documental que englobes d'igual manera i amb la mateixa importància els 

milers de persones que formen part d'aquesta crisi humanitària. 
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      3.2. Idea i sinopsi  

  
Ens hem centrat en una idea principal, el periple d'en Jawad Khan. Com explicàvem 

anteriorment aquesta idea va anar variant segons les limitacions i segons anàvem 

descobrint els fets pels quals va passar en Jawad. 

Ja no només volíem parlar de la vida en un camp de refugiats i la situació precària per sortir 

del país. Vam pensar d'anar més enllà i explicar tota la seva història, d'ençà que abandona 

el seu país. Aquest fet està més que justificat, ens va semblar un trajecte tan potent que 

vam voler incloure i posar èmfasis en els moments més intensos i imprescindibles, de la 

seva travessia. 

 

Seguint amb la descripció de la idea, vam creure oportú tenir diferents punts de vista de la 

mateixa història. Per aquest motiu vam decidir comptar amb la participació d'una persona 

molt especial per en Jawad, un amic seu que encara està els camps i que han compartit una 

part de la seva llarga travessia. Estem parlant d'en Sunny, un jove pakistanès que vam tenir 

l'oportunitat de conèixer. Ell va viure amb en Jawad dins dels camps i a més es van 

conèixer perquè els dos són de la mateixa ciutat.  

Precisament, el fet que en Sunny es trobi en una situació tan polaritzada, endarrerida en 

aquest sentit, ajudarà a comprendre la delicada situació d'en Jawad, el qual es troba en un 

pas més, una millor vida, però encara li falta arribar el final. 

 

Així doncs, la idea del documental estarà estructurada seguint les següents directrius. El 

primer personatge que es veurà serà el refugiat que actualment està a Grècia i que farà una 

presentació del personatge d'en Jawad (representa en Jawad encara allà, un pas enrere a 

la seva història). El segon serà el mateix Jawad, explicant la seva història. Per últim, veurem 

la vida d'en Jawad a Vic, el seu dia a dia, profunditzant amb la seva família que ens parlarà 

de la situació actual i el pròxim pas. Aquesta transversalitat serveix com una metàfora per 

exemplificar el camí fet fins ara i el que queda per fer d'en Jawad Khan. 
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Sinopsi:  

 

WHAT CAN I DO?" és un documental que comença a finals de Novembre de 

2015. Jawad Khan, un jove Pakistanès de 21 anys, va decidir marxar del seu país per 

procurar-se un futur millor a occident. Després d'un primer contacte amb les màfies que 

regien el tràfic humà en aquella país, Khan va començar la seva travessia fins a Europa. Va 

travessar muntanyes i rius, quedant-se atrapat en el mar mediterrani i patint innumerables 

vivències, el final va aconseguir arribar a Grècia, on va estar més de 6 mesos intentant 

travessar la frontera amb Macedònia. Ara li vol demostrar el món la capacitat de superació i 

la seva transformació a través de la seva història i reflexions personals. La supervivència i 

l'esperança que ha mostrat durant el seu periple fan que et preguntis "Què pots fer?". 

 

       3.3  Els objectius 

 

• Utilitzar els recursos adquirits durant la carrera per plasmar la història de la forma 

més honesta possible.  

• Crear una representació fidel que respecti els paràmetres i normes de la modalitat 

expositiva del documental.  

• Seguir una dinàmica organitzada i fonamentada en cadascun dels passos del 

procés.  

• Respectar l'ètica professional complint amb els objectius plantejats.  

• Llençar un missatge en forma de pregunta que incideixi en l'opinió i pensament de 

l'espectador. 

 

     3.4. Justificació i retrat dels testimonis 

 
Sempre hem admirat la força de voluntat i, sobretot, el valor que aporten els testimonis a 

l'hora d'explicar els seus relats. Com a documentalistes ens posem tant a les seva pell que 

pots arriba a pensar què faries a la seva situació i a preguntar-te: series prou valent per 

explicar-ho? 

Quan busques una història, a no sé que ja la coneguis, parteixes de la incertesa de com 

serà el testimoni, de si tindrà ganes, o no, d'explicar les seves experiències... Nosaltres vam 

contactar amb en Jawad a través d'un amic. Després, gràcies a en Jawad vam poder 
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contactar amb en Sunny, el seu amic. Sense cap mena de dubte, s'ha aconseguit l'objectiu i 

el criteri de trobar una història verdadera, per entrar-hi a fons. En Jawad i en Sunny a part 

de ser grans persones són uns autèntics testimonis, molt implicats i amb ganes d'explicar la 

seva història. S'ha optat per nois, més o menys de la mateixa edat, perquè s'entengui la 

nostra idea, explicada anteriorment i que sabessin parlar i expressar-se amb anglès. 

Òbviament buscàvem diversitat d'opinions i que poguessin parlar obertament sense cap 

tipus de manipulació. 

 

Jawad Khan, un jove Pakistanès de 23 anys i amb vocació política és el protagonista 

d'aquest documental. Fa tres anys que va marxar de Pakistan per problemes polítics del 

país, deixant enrere la seva família va decidir emprendre una llarga travessia per arribar a 

Europa i assegurar-se un futur millor. Va estar aquests tres anys travessant fronteres i 

entrebancs per arribar on és ara. Avui en dia, viu i treballa a Catalunya (Vic), ell es troba en 

una situació inestable i irregular com a conseqüència de la seva història i l'ordenament 

jurídic vigent. Viu amb una família catalana que li dóna una estabilitat, tant personal com 

econòmica i l'ajuda amb tots els problemes que se li presenten. Ell explica la visió del seu 

viatge des del punt de vista de les mateixes vivències, ens apropa a conèixer els seus 

pensaments i entendre els límits que pot arribar una persona quan et veus en l’obligació de 

fugir d'un lloc per necessitat. 

 

En Sunny, un jove pakistanès de 18 anys, va deixar el seu país fa tres anys i viu a 

Tessalònica. En Sunny viu amb dos refugiats més en un pis. A canvi de treballar per un 

hospital de forma voluntària fent de traductor, d'anglès a urdú, el govern grec li paga aquest 

pis de lloguer. Ell també es troba en una situació inestable i irregular tot i aquestes facilitats. 

 

A part, dels dos nois pakistanesos, hi ha més coses a comentar sobre el procés de selecció 

dels testimonis. S'ha confeccionat d'una manera raonada, per això vam desestimar la idea 

que apareguessin molts testimonis (voluntaris, família, amics, refugiats, gent 

d'organitzacions importants...). Tot i això, teníem por que faltessin aportacions i quedes 

pobre. Però tampoc volíem que es fes feixuc ni dens. El final vam optar perquè el testimoni 

d'en Jawad fos el fil conductor i el fet de ser una història tan potent no podíem caure en 

l'error de dedicar-li 5 minuts. En el mateix sentit, no podia sortir només en Jawad i el seu 

amic, havíem de trobar gent del seu entorn. Seleccionar persones importants per en Jawad i 

parlar de la vida que porta aquí. 
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Així doncs, per l'última part del documental, hem volgut fer una contextualització de la seva 

vida a Vic i les últimes reflexions. Hem optat per fer una entrevista a la seva família, en 

conjunt. Tots ells són persones molt properes a en Jawad, que s'hi han implicat 

emocionalment i que tenen molt a dir davant d'aquesta situació tan delicada.  

 

És una família molt extensa amb 5 germans i ara en Jawad. Van participar tots a 

l'entrevista, encara que hem hagut d'agafar els trossos més interessants, per falta de temps. 

Aquests són els perfils de cada membre, testimonis directes de l'àmbit familiar: 

 

Mercè Solà: 52 anys, mestressa del negoci familiar Xarcuteria Solà. 

Jordi González: 52 anys, professor de l'EFA, Quintanes. 

Berta González: 24 anys, professora d'idiomes i monitora de Lleure. 

Ferran González: 23 anys, a l'atur. 

Martí González: 21 anys Estudiant de Geografia, UB. 

Genís González: 19 anys, treballador a Xarcuteria Solà. 

Marta González: 13 anys, estudiant de 1r ESO. 

 

      3.5. Definició i tria de les localitzacions  

 

Els nostres interessos estaven centrats a buscar diferents escenaris que satisfessin i 

anessin en concordança a les necessitats de la nostra producció audiovisual. Abans de fer 

les entrevistes i començar a gravar el documental vam haver de buscar espais i escenaris 

naturals que poguessin representar algun aspecte del viatge o de la vida d'en Jawad.  

 

Triar les localitzacions per fer les entrevistes era un tema molt important per nosaltres, ja 

que volíem trobar el lloc idíl·lic perquè en Jawad estigués còmode. Per això, vam haver de 

documentar-nos sobre les diferents alternatives, mirar permisos i possibilitats. Vam fer una 

pluja d'idees i fins i tot li vam preguntar amb en Jawad. Un lloc que li agradi molt anar, un 

espai que li recordi alguna cosa passada, un lloc significatiu en aquest moment.  

De manera que la documentació per triar una bona localització va ser, principalment 

conèixer molts aspectes de la vida d'en Jawad, parlar amb ell durant moltes hores i així 

poder conèixer la seva personalitat, els aspectes que l'han mercat i allò que és important 

per ell. 
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La primera idea va ser fer-ho al bosc, en mig d'arbres i muntanyes pel fet que ell va estar 

molt temps caminant, va treballar recollint castanyes i a més era un lloc agradable i tranquil. 

Encara que, vam trobar-hi algun o altre inconvenient, no podíem controlar l'espai, la llum i el 

so. També vam pensar de trobar una localització més oberta, desèrtica i que es pogués 

lligar amb la seva travessia pel mar.  

 

Totes aquestes primeres idees es van quedar enrere quan se'ns va acudir realitzar 

l'entrevista amb un ambient més seriós, que signifiques molt per en Jawad i que a més s'hi 

afegís un doble sentit. Estem parlant de la sala de plens de l'ajuntament de Vic. No només, 

perquè és una sala antiga i molt atractiva visualment, sinó també, perquè és un lloc 

realment simbòlic per en Jawad. Ell exercia de polític a Pakistan i el seu món estava rodejat 

de política. Va estudiar per tenir aquesta professió i de manera no desitjada és la causa que 

el va fer marxar del seu país. Tanmateix, és una representació de l'estat que es troba el 

protagonista. Efectivament, fer l'entrevista en una sala de caràcter polític és sarcàstic, ja 

que és aquest tipus d’estament el que impossibilita la rebuda i regularització per ser un 

ciutadà amb ple dret. Vam demanar els permisos, omplint una sol·licitud però va ser 

denegada. Vam insistir en el fet que per nosaltres era molt important i esdevenia la millor 

opció. Finalment, ens van dir que era impossible per normativa de l'ajuntament.  

 

A conseqüència d'això vam haver de buscar diferents alternatives, volíem que s'apropessin 

a aquesta idea o que ens poguessin aportar la mateixa sensació. Davant de la impossibilitat 

d'optar a les diferents sales de plens, el màxim objectiu era trobar una localització còmode, 

controlada i pseudo-representativa d'un organisme governamental. Malgrat tot, es va acabar 

optant per una sala antiga que es troba a la Casa de Convalescència de Vic. Amb l'objectiu 

de ficcionar, en certa manera, l'última de les característiques esmentades. 
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Una altra part de la gravació, que també té relació amb les localitzacions, és el viatge a 

Grècia. Vam estar quatre dies a Tessalònica, on hi ha actualment molts dels camps de 

refugiats. És una de les localitzacions imprescindibles que s'havia de tenir en compte. En 

efecte, vam estar fent tot tipus de plans recurs, necessaris per il·lustrar el nostre documental 

i ambientar-se dins la història que narra en Jawad. Cal recordar que Tessalònica és una 

ciutat que està a tres hores d'Idomeni, just a la frontera amb Macedònia, on van estar 

instal·lats en Jawad i en Sunny. D'aquesta manera, vam poder anar a veure aquest poble 

allunyat de tot. Ara per ara, és un espai desert amb un poble petit i està considerat espai 

militar. És perillós anar-hi i sobretot gravar-hi, no deixen enregistrar imatges sense permís. 

Nosaltres no en teníem constància i vam gravar les tanques i l'estació fins que ens van 

veure i ens van detenir. 

 

Val la pena dir, que a la mateixa estació, on van estar vivint, va ser on vam fer l'entrevista 

d’en Sunny, el millor amic d'en Jawad. Ell ens va ensenyar totes les localitzacions adients 

d’Idomeni, els camps i tots els llocs que havia estat en Jawad. Això va ser possible gràcies a 

la seva dedicació i compromís.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una altra, localització, va ser a casa la família d'acollida d'en Jawad. Vam fer una entrevista 

a tota la seva família. La localització no podia ser una altra, si volíem mostrar on vivia i amb 

qui vivia. 
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Finalment, volíem exposar els diferents exemples que vam tenir en compte a l'hora de fer 

les entrevistes i altres àmbits del documental. Únicament a prova de contextualització, vam 

estar buscant plantejaments que ens ajudessin a donar-nos idees per realitzar l'entrevista. 

És per això, que s’ha fet una visualització extensa de diferents programes televisius que 

presenten aquest format. Un exemple seria "Chester" de Risto Mejide per Cuatro, la manera 

que fa les entrevistes ens va servir per agafar idees, un lloc còmode, tranquil, assegut amb 

un sofà i sobretot una conversa tranquil·la i pausada, amb molts silencis. 

 

Un altre programa que ens ha servit d'ajuda per fer els plans recursos d'en Jawad i dins dels 

camps, han estat els diversos documentals i entrevistes que ha realitzat en en Jordi Évole 

sobre els refugiats i el problema de Síria. Ens vam fixar amb les imatges recurs d'Astral, el 

documental d'Évole, a la UAB. També amb l'entrevista que va fer Jordi Évole a una 

refugiada siriana el camp de Bashabsha, Jordània. La dona explica a Salvados que el seu 

marit i el seu fill gran van marxar a Europa. Aquesta entrevista ens va ser molt útil per 

inspirar-nos amb les preguntes, plantejar-les amb honestedat i sensibilitat i, sobretot, 

aprendre a fer silencis.  

 

Així com també, vam mirar el documental de Salvados, "En la capital de Dáesh", ens va 

impactar molt conèixer més a fons el problema de Síria, la sensació d'estar a primera línia 

de la guerra i el sentiment de fugida que arrosseguen tots els refugiats.  
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Per exemplificar una mica com seria l'estètica del nostre documental i el ritme de la 

composició, vam trobar un seguit de vídeos curts, de 3 o 4 minuts produïts per UNICEF que 

ens van semblar molt poètics i atractius. En aquest sentit, expliquen breument les 

impressions de diferents refugiats, de manera que hem volgut triar-los com a font 

d'inspiració. Un exemple, seria la Malak, de 7 anys, que va marxar de Síria, "Tenía mucho, 

mucho miedo y mucho, mucho frío". Un altre personatge és en Hamzah, 15 años: "Deseo 

volver a como era cuando eramos niños". El qual ens explica la seva experiència amb les 

bombes i la guerra. 

 

Per últim, ens vam amarar d'idees amb el documental de "My friend", produït per TV3 i amb 

la col·laboració de Carles Prats. Ara ha canviat una mica la situació, però en aquell moment 

els refugiats estaven a Idomeni (moment en què en Jawad estava allà), així doncs, ens ha 

servit per documentar-nos de com era la vida a Idomeni. Fer-nos una idea de com, Carles 

Prats, va fer les entrevistes als diferents refugiats, com tracta les diverses històries que 

protagonitzen el documental i sobretot ens vam fixar amb les localitzacions i la manera 

d'explicar amb imatges la situació.  

 
       3.6. Escaleta: proposta definitiva 

 
El nostre documental comença amb una presentació del personatge i finalitza amb una 

conclusió de la seva vida actual. A més a més, el cos del documental està dividit en 3 

capítols que resumeixen els trossos imprescindibles per entendre el periple que va fer 

en Jawad: quan va passar per les muntanyes, l'arribada a Grècia amb barca i la vida els 

camps. S'ha pensat d'aquesta manera perquè no tenim prou temps per explicar 3 anys de la 

seva vida amb 25 minuts.  

 

Hem treballat amb tres escaletes diferents per facilitar la feina durant el rodatge i perquè 

aquestes parts s'han dut a terme en moments molt diferents durant el procés. Una escaleta 

quan vam anar a Grècia, una pel capítol de conclusió de la família, on vam entrellaçar 

reflexions del mateix Jawad i per últim, una amb el cos del documental: el moment que vam 

realitzar l'entrevista principal d'en Jawad. 
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Introducció 

 
 

Veu 
 

Minuts 
 

Temps 
 

Recursos 
 
 

Sunny: My name is Sunny, I’m from 
Pakistan, I’m 18 years old. 

 
 

00:22 
a 

00:26 
 

4 segons 
Pla general a la via de 

tren d’Idomeni amb 
composició per línia. 

Sunny: I met Jawad in the food line, 
in Idomeni. We were in the food line  
together... and the, we say to each 

other “Hello, hi...” and we are talking 
a little bit. Jawad is a very good 

person, like he is kind and very polite. 
Me and Jawd we live in the same 
tend in five months in the Idomeni 

00:53 
a 

01:21 
28 segons 

Pla mig frontal d’en 
Sunny, preparant-se per 
l’entrevista amb les vies 

de fons. 

Sunny: I learn to Jawad that the 
every time the person have hope to 

do this work. 

 
1:21 

a 
1:27 

 
6  segons 

PPP de la cara d’en 
Sunny dibuixant i PD de 

la mà dibuixant. 

Sunny: And he try, he try, he must try 
again, agian,agian and one day he 

will be  successful in this thing that he 
wanted. 

01:27 
a 

01:38 
  11 segons PD mà i dibuix. 

Sunny: We miss each other, 
absolutly we miss each other 

 
01.38 

a 
01:42 

 

   4 segons 
PM d’en Sunny 45º 

dibuixant. 

Sunny: Cause, me and Jawad we are 
like a brothers, 

 
01:42 

a 
01:45 

 

   3 segons 
PP contrapicat  d’en 

Sunny dibuixant. 

Sunny: We live  together 
here, near to this track, we have our 

tend. 

 
02:06 

a 
02:13 

 

    7 segons 
PM de l’entrevista i PD 

cenital de la via. 

Sunny: We was together all of time, 
here... 

02:13 
a 

02:14 
    1 segon 

PG de la via de tren 
d’Idomeni. 

Sunny: And we are searching the 
place that we can go one day, to our 

base. 

02:14 
a 

02:25 
   11 segons PM de l’entrevista. 
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Sunny: And we are travelling the area 
of here 

02:25 
a 

02:32 
   7 segons 

PG d’en Sunny caminant 
al costat del riu. 

Sunny: After we are going to cross 
the, try to cross the border. Like 

every day, sometimes... 

02:32 
a 

02:39 
   7 segons PM de l’entrevista. 

Sunny: And the army will catch us, 
and they hit us, and they deport us 
again to the corner of the border. 

02:39 
a 

02:48 
    9 segons PM de l’entrevista. 

Sunny: They hit me one time, and 
the...I couldn’t walk three days... yes, 

i was just one tend. 

02:48 
a 

02:58 
   10 segons 

PP de la cara d’en 
Sunny durant 
l’entrevista. 

Sunny: I three days I’m staying 
there... 

02:58 
a 

03:00 
    2 segons PM de l’entrevista. 

Sunny: There’s a many of people 
they are living here like... nine 

hundred, eight hundred... 

03:00 
a 

03:07 
    7 segons 

PD de la mà i PM 45º 
d’ell dibuixant. 

Sunny: And the... from Siria, form 
Afghanistan, Iran,Pakistan, and the 

Marroc, Algeria... 

03:07 
a 

03:17 
   10 segons PM de l’entrevista. 

Sunny:Many of countries people 
there’s living here, in the traint track. 

03:17 
a 

03:22 
    5 segons 

PG, panoràmica de 
l’estació de tren 

d’Idomeni. 
Sunny: I’m and Jawad that we were 

fighting like... with the army of 
Macedònia... They put a shells, for 

eyes, gas. 

03:22 
a 

03:33 
   11 segons 

PP de la cara d’en 
Sunny durant 
l’entrevista. 

Sunny: And the... the many of people 
they are fall down there, and they 
took to them to hospital. And they 

throw the stones, and they broke the 
Weir and they said “Open the 

borders”. And the Jawad is also with 
them. 

03:33 
a 

03:53 
   20 segons 

Imatges d’arxiu de les 
lluites al la frontera entre 
Grècia i Macedònia (fa 

tres anys). 

Sunny: The people still comeing here 
now, they are try to cross the border, 

still now. 

04:00 
a 

04:08 
    8 segons 

PM de l’entrevista i PD 
del genoll i la mà. 

Sunny: Jawad and the... all of the 
refugees  they are like, always, in the 
situation that “We must hope, we are 
on way to hope”, that the border will 

be, maybe, open. 

04:08 
a 

04:23 
   15 segons 

PG amb panoràmica del 
cartell de “hope” 

d’Idomeni i PG del cel 
amb l’arc de Sant Martí. 

Sunny: But the Jawad when he was 
here, he’s a lot of tensions, he have 
is a lot of tensions. Every time he’s 

like upset. 

04:23 
a 

04:33 
    10 segons PM de l’entrevista. 

Sunny: But he will never realise in up 
of his face, that he’s upset. He will be 

04:33 
a 

    9 segons 
PP 45º amb panoràmica 

de la seva cara i PG 
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always with every one, nice. 04:42 amb composició per línia 
d’en Sunny caminant per 

la via. 

Sunny: And very happy to see him 
here, but he left. What can I do? 

04:42 
a 

04.50 
    8 segons PM de l’entrevista. 

Jawad: My name is Jawad Khan, I’m 
from Pakistan, I’m 23 years all. 

05:46 
a 

05:51 
   5 segons PG d’en Jawad 

travessant el pont. 

Jawad: I had some problems in 
Pakistan, in that time in 2015, sothen 

I decided to left Pakistan. 

05:55 
a 

06:07 
  12 segons MAPA 3D 

 
“Careta de presentació amb el nom del documental “What can I do?” 

Transició dels dos personatges a través de la metàfora del riu. 
 

 
CHAPTER 1: Pakistan and Iran 

MOUNTAIN 
 

 
Veu 

 
Minuts 

 
Temps 

 
Recursos 

 
Jawad Khan: So, when we arrive their give 
us to another mafias, another people and 

he went back to Iran. 
 

 
00:00 

a 
00:07 

 

7 
segons 

Pla curt frontal entrevist 
Jawad. 

 
Imatges del 

començament d’un riu, a 
la muntanya. 

 
Jawad Khan: So, then again we arrive 
there, like is a small village close to the 

mountains and we just stay there 
 

 
00:07 

a 
00:16 

9 
segons 

 
Plans d’herba amb neu i 
diferents localitzacions 

amb neu i arbres. 
 

Imatges del 
començament d’un riu, a 

la muntanya. 
 
 

Pla general poble al mig 
d’una vall. 

(imatges de recurs, 
Vallter) 
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Pla general d’una 
muntanya nevada. 

 
 
 

 
Jawad Khan: We go to that wind on the 

mountain. And then they bring more people, 
more people and finally there’s like seventy 
people; families and children and boys, old 

men. 
 

 
00:16 

a 
00:31 

 

 
15 

segons 

 
Pla americà d’en Jawad 

d’alt d’una muntanya amb 
vent, entrant a un refugi 

de muntanya. 
 

Imatges del 
començament d’un riu, a 
la muntanya. Cada cop 

és més gros. 
 

Pla frontal de l’entrevista 
d’en Jawad. 

 
Jawad Khan: Then we start by walk, we 
start like… we walking on the mountain 

twelve hours all the night, twelve or thirteen 
hours… So there the top of the mountain 

there’s snow and very difficult to walk 
because the road is 

very wet and completely dangerous, like 
you know… the night time also cold 

weather… 
 

 
00:31 

a 
00:52 

 
21 

segons 

 
Imatges d’en Jawad 

caminant per la 
muntanya. Tot tipus de 

plans. 
Plans de carretera molla i 

perillosa. 
 

Imatges caminant pel riu, 
simulació del riu de 

muntanya... No se’l veu a 
ell, però is el camí. 

 
Imatges dels boscos i el 

sol. 
 

Jawad Khan: One side there’s a mountain 
and other side very deep abyss. So it was 

very difficult and dangerous also. 
 

 
00:52 

a 
00:59 

 
7 

segons 

Pla general picat d’un 
camí al costat d’un 

precipici. 

 
Jawad Khan: So, we walk and walk like 
hours and hours and finally we arrive on 

main point of the borders. So there is one 
river between Iran and Pakistan. 

 
00:52 

a 
01:10 

 
18 

segons 

Pla contrapicat d’en 
Jawad pujant un turó i la 

seva arribada a dalt 
d’aquest. 
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Simulació d’en Jawad 
caminant pel riu i per les 

muntanyes, peus i 
recorregut. 

 
Plans d’herba amb neu i 
diferents localitzacions 

amb neu i arbres. 

 
Jawad Khan: So, there is also… border light 
on the borders, so from there is also check 

post, Irani check post. They have some 
lights on the border. So they are checking 
people from the border there discovering 
people from the lights. So you have just 

two, three minutes to when the light is turn 
around in other side. 

 
01:10 

a 
01:33 

 

 
 

23 
segons 

 
Plans curts de llanternes 

enfocant al terra de la 
mutanya. Enfocats i 

desenfocats. 
 

Utilitzar la tècnica dels 
infrarojos per gravar el 

Pla recurs d’una persona 
corrent, unes cames de 

nit. 
 

Pla frontal entrevista 
Jawad. 

 
Jawad Khan: So you just have two or three 
minutes from the mountain you have to run 
down from the mountain and cross the river 
and go to the other side. Before if, before 
discover the light. So it was very difficult 

because when, we have to just wait group 
by group so when the light turn in other side 

we have to run so… and that time many 
people injured, many people like ufff.. 

 
01:33 

a 
01:56 

 
23 

segons 

 
Jawad baixant el pendent 

tant ràpid com pugi. 
 

El riu contínua amb la 
corrent i la neu, cada cop 
es fa més gros. Diferents 

tipus de plans. 
 
 

Pla frontal entrevista 
Jawad. 

 
Jawad Khan: The police see you on the 

border they are not asking you how are you, 
where are you from, they just shoot, they kill 

many people… they many people. Yeah, 
they just shoot, they don’t ask you where 

are you from. But luckily nothing happening 
anything that time and we was very 

successful. 
 

 
01:56 

a 
02:12 

16 
segons 

 
Imatges d’en Jawad 

caminant ple riu Ter de 
Manlleu, representa que 

el riu es va fent gros. 
Amb diferents plans, 

curts, llargs, 
panoràmiques... 
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Pla curt frontal de 
l’entrevista amb en 

Jawad. 
 

 
 
 

CHAPTER 2: Turky and Greece 
SEA 

 
 

Veu 
 

Minuts 
 

Temps 
 

Recursos 
 

Jawad Khan: We are going to shop to buy 
something for eat. Also the Turkish people 
they are very nice. So I went there in a one 
shop. There is one woman and she are very 
cleaver. And I went to buy something. She 
is saying to me; “you want to go to Europe. 
And I said; “no, no, no”. She said; “Don’t tell 
a lie, and don’t go”. And she said; “There’s 
the dead. So, why are you choosing dead? 
Look the newspaper! Every day, the people 

dying here”. 
 

 
 02:12 

a 
02:45 

33 
segons 

 

 
En Jawad mirant el mar, 
pensant com seria el seu 

viatge. 
 

Buscar notícies antigues 
els diaris on enuncien les 

morts el mar. 
 
 
 

 
Jawad Khan: So at nighttime when we were 
their and all the people wants stay there. So 
they bring one bag like this inside boat. And 

I … they start, and I said to him, because 
we are expecting without maybe theirs is 

very one big boat, like safety, big ship 
maybe or small ship safety. 

 

 
02:45 

a 
03:11 

26 
segons 

 
En Jawad caminant ple 
riu, a prop de la platja, 
plans curts i generals. 

 
Pla de la barca de 
Manlleu, en Jawad 

comença a fer un forat 
dins la barca. 

 
Jawad Khan: They have some bombs and 
they start pushing air inside the boat and I 

said, “what is this?” and this is… “You don’t 
know you are going to Europe, and you 
don’t know this? It’s boat for you…” But 

there we don’t have any option and also pay 
the money before so we just have to 

survive. 
 

 
03:11 

a 
03:31 

20 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Jawad a la platja tocant la 
sorra i caminant. 
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Jawad Khan: So when finally they prepare 
boat for us, and put inside people, forty-five 
people. So when they put forty-five people 
inside and there are asking to us, the mafia 
is asking to us “Who knows drive?” I know 

that time but I didn’t say anything. But 
there’s one boy and he said “I know how to 

dirve the motorbike”.  

 
03:31 

a 
04:00 

29 
segons 

 
En jawad caminant pel riu 

Ter encarat a la platja, 
tocant la sorra, pensatiu. 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

 

Jawad Khan: So you have to just go 
straight, don’t have to go right and left. So it 
was like night time… half past two. So you 
can imagine, night-time, completely dark, 

wheatear is also very cold… it was 
December. So we start travel and he said 
we have to just go straight and when you 

see there some lights, so you arrive in 
Europe. 

 

 
04:00 

a 
04:28 

28 
segons 

 
En Jawad a la platja amb 
els ulls tapats o tancats i 

quan els obri se li 
enlluernen per unes 

llums... 
 

Pla mig curt de les mans 
d’en Jawad fent un forat 
al terra de dins la barca. 

 
 

Jawad Khan: When we arrive in the middle 
of the see, our boat doesn’t work. We don’t 
know what happen so we stay there in the 
see thirteen minutes. We start travel after 
four hours… we… our boat doesn’t work 
and we stay in the sea like three hours. 

 

 
04:28 

a 
04:48 

 

20 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Pla general d’en Jawad el 
mar, amb les onades i el 
mar de fons, com si no hi 

hagués res més. 
 

Jawad Khan: So then after we took our 
mobile and we said… on the sea…help, 

help, help… So, after thirteen minutes the 
police from coastguard of Greece, they 
arrive there to help us, to rescue us. So, 

they bring us to the coast 
 
 

 
04:48 

a 
05:04 

 

16 
segons 

 
 

Pla mig de l’entrevista, 
frontal i plans curts. 

 
Plans detalls i generals 
d’en Jawad a la platja. 

 
Jawad Khan: So, all… everyday, everyday 
there I think… forty, fifty, thirty boats, they 

are coming Turky to Greece. So mostly 
people are died. Because of not… good 

boats, not good safety. So that night when 

 
05:04 

a 
05:53 

49 
segons 

 
En Jawad comença  a 
plantar una planta a la 

barca, com un 
homenatge els morts. 
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we arrive on a Island on the that time 
another boat come from another point 

and… the… dead inside. 
 

Pla mig de l’entrevista, 
frontal i plans curts. 

 
 
 

 
Jawad Khan: Very, very small boat, just 

three meters. Very, very small, just like one 
box. So I think, maybe boat doesn’t work or 
something happen and they are died.  I see 

on my own eyes. 
 

 
05:35 

a 
05:48 

13 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Acaba de plantar la 
planta i se la mira, pensa. 

 
 

CHAPTER 3: Greece and Macedonia – CAMPS 
 

 
Jawad Khan: When I arrive in Greece the 

border is open for people form Afghanistan, 
people from Syria, Iraq and Kurdistan and 
Palestine. So just close for other countries. 

So when I come back and I call to him I said 
“I don’t know because I’m new here so the 
border is closed and they are not leaving 

pakistany people, so what I can do? 
 

 
05:48 

a 
06:12 

24 
segons 

 
Plans recursos de la 

ciutat, bandera, carrers, 
paisatges, gent.... 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Diferents plans de les 
balles. Curts, generals i 

detalls. 

 
Jawad Khan: So I came in Macedonian 

border, Macedonia and Greece border so 
there is a road, people staying on the road 
so they are showing the documents and 

they are entering in Macedonia. 
 

 
06:12 

a 
06:24 

 

12 
segons 

 
L’ombra d’en Jawad com 
corra per arribar i saltar la 

balla. 
 

Carretera d’Idomeni, on 
eren realment els 

refugiats. 
 

Jawad Khan: So I just decided to run and 
cross the border. So I just run, I just run 
straight when I throw the… my bag and I 
just run and police start to chasing me by 
car from an other side of border when I 

said: “if you run, you chasing me like run, 
so… it’s not possible you can chase me 
because I’m running very well”. So I run, 

 
06:24 

a 
07:01 

 

37 
segons 

 
 

Més plans detall d’en 
Jawad caminant per les 

balles de Idomeni, 
representació. 

 
Plans subjectius d’en 

Jawad corrent per arribar 
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finally there’s no option because in other 
side police come from different side, from 
three, four, side so that time I said “What I 

can do?”. 
 

i saltar les balles. 
 
 

Pla mig de l’entrevista, 
frontal i plans curts. 

 
Moviments ràpids de 

càmera. 
 

 
Jawad Khan: So finally I just run try to climb 
up on the fences. So there’s a fences… if 
you see the front starting there’s roles and 

became like this, and in the top also like two 
roles from both side. So I just to the fences, 
and fences inside my hand and my body, I 
was very injured I just climb up and finally I 

arrive on the top, so there’s I was 
completely terrible because the fences 

inside my jacket, my pant… so, for me is 
very difficult to jump to the other side. 

 
07:01 

a 
07:48 

47 
segons 

 
Tràveling vertical fins a 

pla Nadir de les tanques. 
 

Pla mig de l’entrevista, 
frontal i plans curts. 

 
Deferents plans generals 

de les tanques reals i 
plans curts. 

 
En Sunny caminant per 
les balles i tocant-les. 

 
 

 
Jawad Khan: And down there’s police, they 

are hitting me with small stones and with 
one stick. This is… come back, come 

back… I was very, very absent that time… 
what I can do? 

On the right hand is Macedonia; on the left 
side is Greece. 

 

 
07:48 

a 
08:08 

20 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Metàfora de la 
construcció d’un pilot de 

pedres. 
 

En Sunny caminant per 
les balles i tocant-les. 

 
 

Jawad Khan: So I just leave my jacket 
there, and jump to the other side. And I 

jump in Macedonian side and I run form the 
field, cross-field, cross the road there in 
Macedonian flags. And I said, “ finally, I 

enter in Macedonia. 
 
 

 
08:08 

a 
08:25 

17 
segons 

 
Enfocar – Desenfocar 

Les muntanyes (imatges 
de Vallter) 

 
Bandera Mecedònia 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
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Jawad Khan: When I cross the road I enter 
in the village where I fall down there and 

after two three minutes starting pain and I 
feel something happen with me. When I see 

mi hands, cutting my hands, cutting my 
legs, my arm, and my all the body 
completely with blod. In my head, 

completely. 
 
 

 
08:25 

     a 
08:45 

 

20 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Suuny tocant la balla, 
plans curts. 

 
 

 
Jawad Khan: I again sit down there and I 

said, “what happen with me? And now even 
I don’t have cell phone because I lose the 

money; okey no problem, I lose the 
passport, no problem, but if I lose the 
mobilephone so how I contact with my 

family and how I manage the money. So I 
was completely absent. I was walking on 
the road in Macedonia and I don’t know 

what I can do. 
 

 
08:45 

a 
09:13 

 

28 
segons 

 
 

Imatges dels diners 
desapareixent, del 

passaport, i del mòbil. 
 

Pla mig de l’entrevista, 
frontal i plans curts. 

 

 
Jawad Khan: So it’s like ah… seventeen, 

sixteen, seventeen times I tried to cross the 
border and I come back. So again I went to 

Athens I come back to Macedonia and 
again catch from police of Macedonia, army 

of Macedonia finally we catch and back. 
 

 
09:13 

a 
09:32 

 

19 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Imatges de les balles, de 
la torre abandonada el 
constat de la balla on hi 

ha tots els noms dels 
refugiats apuntats. 

 
Jawad Khan: I lose the hope and I saw so 
many difficulties. In Idomeni It was very, 
very difficult. Morning time wake up, we 
have to found the bathroom, there’s no 

bathroom, there’s no water to clean your 
hands, you have to found the water to go to 
the villages. So many people their and few 
facilities. I was very, very absent because 

many women and children they are waiting 
in the lines for hours and hours, two, three 

 
09:32 

a 
10:12 

 
 

40 
segons 

 
Pla curt del cartell 

d’Idomeni. 
 

Restes que han quedat a 
l’estació d’Idomeni dels 
refugiats que hi havien, 

on era en Jawad. 
 
 

Pla mig de l’entrevista, 
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hours and finally when they came to main 
point, the volunteers said: “I’m sorry, we 

don’t have food”. 
 

frontal i plans curts. 
 

 
Jawad Khan: This time, mostly families form 
Syria, because of war. So many people that 
time they sick,  ill and many illnesses. But 
people have to survive because they don’t 

have option and they don’t want to go back. 
If they go back in their country there’s also 

war. 
 

 
10:12 

a 
10:37 

25 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Imatges recurs de 
famílies dins dels camps 

de refugiats. 
 

 
Jawad Khan: There kind, sometimes very 
good news, sometimes very good news, 
sometimes you are like very happy and 
sometimes you are very bad. Everyday 

there is people they are making like fake 
news, rumours so everyday four; five 

people they are just throwing fake news. In 
four days the border will be open, in one 

month border…in fif teen days, so everyone 
have hope 

 

 
10:37 

a 
11:06 

29 
segons 

 
Rastres dels camps, 

mantes, restes de tendes, 
sabates... 

 
 

Pla mig de l’entrevista, 
frontal i plans curts. 

 

 
Jawad Khan: That time I’m just hoping 

because I cross the border many times, I 
was absent, confuse, worried but I don’t 

lose hope. And I said, “ I hope I will 
successful”. 

 
11:06 

a 
11:21 

15 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Pintades a les parets i en 
espais diversos dels 
refugiats de Idomeni. 

 
 

Jawad Khan: these camps are not from the 
government. This camps from like 

volunteers and people. So that helping very 
well. So many doctors, volunteers, they 

came from Germany, from different 
countries they came there to helping 

refugees and immigrants. And… I think they 
are better, not very good facilities but better 

than the nothing. 
 

 
11:21 

a 
11:49 

28 
segons 

 
Imatges dels camps amb 

voluntaris jugant amb 
nens i nenes. 

 
Imatges generals dels 

camps amb gent 
caminant. 

 
Imatges recurs i fotos 

dels camps de refugiats 
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tal com eren abans. 

 
Jawad Khan: Police that time, not helping to 
people. Just they are staying in front of the 
border and just to stopping immigrant and 

refugees. 
 

 
11:49 

a 
11.58 

9 
segons 

 
Pla mig de l’entrevista, 

frontal i plans curts. 
 

Imatges dels camps amb 
voluntaris jugant amb 

nens i nenes. 
 

Jawad Khan: That they also the 
Macedonian police they cross the border 

and they also enter inside the Greece and 
they attacking on refugees and immigrants. 

 

 
11:58 

a 
12:07 

9 
segons 

 
 

Pla mig de l’entrevista, 
frontal i plans curts. 

 

 
Conclusió: 

 
 

Veu 
 

Minuts 
 

Temps 
 

Recursos 
 

Jawad: When I left the home, I enter in the car, 
my mother in the door and  she say to me: “Good 
by”. And I’m looking to my mother, she have tear 
in her eyes, and I’m looking to my mother... and 

crash start... we are starting... 
 

00:00 
a 

00:20 

20 
segons 

PG d’en Jawad 
parant la taula i pla. 

 
PA amb la seva 
mare d’acollida 
obrint la nevera. 

 
PP de l’entrevista. 

Jawad: It’s was a very, very difficult day. It’s not 
possible to forget... it’s not esay, it’s not esay... 

00:20 
a 

00:29 

9 
segons 

PM 45º d’en Jawad 
mirant des d’un pont. 

 
Pla “over the 

shoulder” d’en mirant 
des del pont. 

Jawad: Because, you know... now you are living 
your home... but you don’t know when you will 

retorn, and you know... maybe you will die. 

00:29 
a 

00:37 

8 
segons 

PA contrapicat d’en 
Jawad mirant des 

del pont. 
 

PG del sopar amb la 
família. 

Mercè: Jo el primer que vaig pensar va ser... 
hòsties... de Jawads n'hi ha molts... està tot 

arreu ple de gent que li està passant el mateix... i 
llavors en Martí va dir en uns moments... "osti, 

00:37 
a 

01:11 

34 
segons 

PM de l’entrevista 
amb la Mercè 

 
PG de l’entrevista a 
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ara aquest pobre noi es quedarà a Barcelona sol 
perquè tots pleguen" i així... i va ser quan vaig dir 
"quina situació més bèstia i hem de fer algú, hem 
de fer algú..." perquè en Martí també tenia ganes 

d'ajudar...i bueno, és que quasi no t'ho 
planteges. Ja dius "val endavant..." però és molt 

dur, és molt dur... 
 

la família. 

Jawad: So, important thing is documents. 
01:11 

a 
01:13 

2 
segons 

PP de l’entrevista 
d’en Jawad. 

Jawad: I’m also now, I’m going to school “Escola 
d’idioma”. In Monday and	Wednesday, in the 

morning time I’m going to learining catalan, I’m in 
a second level. And in the evening time I’m 

learning english.	

01:13 
a 

01:27 

14 
segons 

Plans recursos d’en 
Jawad a l’escola. 

Jordi: Hem visitat tots els advocats que 
coneixem i tota la gent especialitzada en el tema 

i primera: ell no pot ser refugiat perquè el seu 
país oficialment no està en guerra. Aquesta és la 

primera. Segona: no hi ha convenis entre 
Espanya i el Pakistan i per tant si se'n va millor. 
Això vol dir que està en el règim aquest que fins 
que no porta tres anys justificats vivint al país, no 

té opció a sol·licitar, no a tenir a sol·licitar, el 
permís de residència. 

 

01:27 
a 

01:57 

30 
segons 

PM de l’entrevista 
amb en Jordi 

 

Jawad: And even we didn’t think about that, one 
day we will have to survive like this, one day i 

have to sleep on the road, so one day I have to 
walk seven days on the mountain and I don’t 

have any food I just drink and sometimes I even 
don’t have wàter. So we didn’t think about that. 

01:57 
a 

02:17 

20 
segons 

Imatges de recurs 
del mercat on 

treballa. 
 

PMLL de l’entrevista. 

Jawad: So life it’s very like... difficult and diferent, 
and life havem any colors. So you have to be 

every time ready for everything. 

02:17 
a 

02:26 

9 
segons 

Imatges de recurs 
del mercat on 

treballa. 
 

Mercè: No... és... jo crec que s'ha adaptat molt al 
ritme de la casa. A veure, aquí hi han moltes, 
entrades i sortides perquè tothom té diferents 

horaris i això... però suposo que no va ser fàcil 
per ell adaptar-se a un ritme de tanta gent i 

costums molt diferents de les seves, però s'ha 
adaptat molt bé, molt bé, molt bé... 

 

02:26 
a 

02:49 

23 
segons 

Imatges recurs 
durant el sopar 

 
Imatges d’en Jawad 
jugant a futbol sala. 

Martí: Però realment el què estem fent és posar 
pedaços a la situació, perquè no serveix... sí que 
serveix acollir una persona però no estàs tallant 
el problema des de l'arrel. És a dir, continuant 
havent-hi bombes i en el seu cas problemes. 

02:49 
a 

03:03 

14 
segons 

PM de l’entrevista 
amb en Martí 
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Jawad: I saw many difficulties, many diferent 
people. So insdie my heart burn new thing to 

help with people, and also learn about life. 

03:03 
a 

03:18 

15 
segons 

PP de l’entrevista 
amb en Jawad. 

 
Imatges recurs 

durant el sopar amb 
la família. 

Berta: i ja més de cara a la gent que no es vol 
posar algú estranger a casa seva, que això 

suposa canvis... no fer el lleig de girar la cara o 
dir "ecs..." o comentaris, simplement acostar-s'hi 

i tenir una petita conversa o intentar buscar la 
manera, perquè és fàcil en el fons, perquè no 
mostrar aquesta indiferència i normalitzar una 
situació que en el fons jo penso que no hauria 

d'estar normalitzada i l'estem normalitzant. Veure 
persones que cauen al mar ja ens sembla 

normal... 
 

03:18 
a 

03:43 

25 
segons 

PM de l’entrevista 
amb la Berta. 

 
Imatges recurs 

durant el sopar amb 
la família. 

 
 
 

Jawad: When i was in the sea, between Truky 
and Greece it’s like completly... in one hand 

there’s life and one there’s death. You are just 
seeing, death front of your eyes. Because you 
have very small boad and you are looking the 

water is comeing inside, inside the boat. 

03:43 
a 

04:06 

23 
segons 

PP de l’entrevista 
amb en Jawad. 

 
Imatge original d’en 
Jawad a la barca. 

 
Pla “over the 

showlder” d’en 
Jawad mirant el mar. 

 
PP 45º d’en Jawad 

mirant el mar. 
Berta: Depèn de cada persona el grau 

d'implicació o la motivació que pugui tenir. Hi ha 
molta gent adormida però és per com ens estan 
portant i com ens deixem "manegar". Hem vist la 

mateixa tele que el veí d'aquí el costat. Hem 
tingut la mateixa oportunitat d'acollir en Jawad o 

no és un altre tema. 
 

04:06 
a 

04:19 

13 
segons 

PM de l’entrevista 
amb la Berta. 

 
Imatges de recurs 

del mercat on 
treballa en Jawad. 

 

Jawad: For exemple I went to Italy and there’s 
not good situation. So I the governament they 

must have to do something more for immigrants 
and refugee people because they are taking risk. 

He’s going to school, he’s is learning the 
lenguage and also he’s working a little bit he’s 
earningown Money. So he have some kind of 

hope. 

04:19 
a 

04:42 

23 
segons 

PP de l’entrevista 
amb en Jawad. 

 
Imatges de recurs 

del mercat on 
treballa en Jawad. 

 
 

Jawad: And also I want to suggest to people who 
come like that, so i said: “please don’t come”. It’s 

no so easy... it’s very, very... every,  every 

04:42 
a 

05:10 

28 
segons 

PG d’en Jawad anat 
cap al final de la 

desembocadura del 
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4. Direcció i realització 
 

     4.1. Desglòs de la producció 

 
En aquest apartat tractarem, en diferents punts, els principals aspectes de la nostra 

producció. Explicarem les peces més importants que formen aquest documental i l'estil que 

li hem volgut donar. La cronologia en què estan gravats els diferents capítols i l'estructura 

prèvia, pensada abans de gravar i produir el nostre documental. 

 

             4.1.1. Lògica narrativa 

 
Aquesta producció plantejava diversos handicaps a totes als nivells. Des de la síntesi de 

tres anys de viatge, fins a una construcció narrativa que respecti característiques 

fonamentals com la cronologia, l'ètica, la legalitat i la posada en escena. Davant d'aquestes 

adversitats, es va prendre la decisió de construir una narrativa que respecti tots aquests 

elements i alhora complexi els objectius plantejats a l'inici. Aquesta producció es centra 

principalment en un format expositiu, tot i que té elements més conceptuals i eines que 

pertanyen a altres modalitats d'aquest gènere. Per tant, l'ordre narratiu és, primer de tot un 

pròleg que presenta el personatge i el conflicte, tres capítols que sintetitzen el contingut de 

la història i una cloenda que planteja un final a aquesta, convidant a la reflexió. 

 

Durant el pròleg coneixem el personatge d'en Sunny, el qual posa en situació a l'espectador. 

L'Espai on es desenvolupen aquests esdeveniments és a la frontera entre Grècia i 

Macedònia, el lloc on es van conèixer els dos personatges. Pel que fa al temps, es situa en 

un moment indeterminat però, que pel context es pot entendre que és en l'actualitat. Ara bé, 

moment, every step you have death,  every step 
you have death. 

I don’t know how I survive, how I fight with the 
time, with the police, with the people  and with 

the life. 

riu Ter. 
 

PP de la posta de 
sol. 

 
PA d’en Jawad 

mirant la posta de 
sol. 
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aquest element no té importància, si més no fins al tercer capítol. Mirant en perspectiva el 

documental entendrem aquest pròleg com un "flashback".  

 

A continuació, apareixen els tres capítols expositius que seran una representació metafòrica 

i alhora representativa del viatge d'en Jawad Khan. Aquests seguiran un ordre cronològic 

que respecti la successió natural dels fets. A l'apartat 4.2 es desenvoluparan els diferents 

blocs temàtics de cada capítol. Només, destacar que, si bé, l'aspecte cronològic continua 

essent el més important narrativament, consta d'unes el·lipsis temporals (sis mesos)  

necessàries  per sintetitzar i exemplificar tot el periple.  

 

Com s'ha dit anteriorment, es tracta d'un documental purament expositiu però que 

contempla una aura reflexiva en tota la peça. En el cas de les imatges, s'ha intentat sempre 

exemplificar la història a través de metàfores visuals que servissin de denúncia o 

contrapunt. En el cas de la veu, sobretot en la part final del documental, pretén ser un 

conjunt de reflexions que es responen entre elles. De fet, el mateix títol del documental no 

deixa de ser una pregunta que convida a la reflexió. Tornant a la part final del documental, 

la cronologia se situa en l'actualitat, després d'una el·lipsi temporal de més d'un any. Es 

tracta d'un seguit d'intervencions i imatges que avalen l'esperit optimista i lluitador del 

protagonista. És a dir, un recull del dia a dia d'en Jawad a Catalunya, acompanyat per 

declaracions seves i de les persones més properes el seu entorn. El muntatge es pot 

contemplar com un seguit de conclusions que en Jawad formula i la família puntualitza.  

 

Per tal d'amenitzar aquesta última el·lipsi temporal d'un any i alhora justificar una falta de 

continuïtat narrativa important, es va plantejar la idea de gravar una reflexió introspectiva 

que justifiques com va arribar en Jawad a Catalunya. Com que el marc legal no ho permetia, 

el discurs havia de ser suficientment explícit per entendre aquest viatge i alhora poc sincer 

per no provocar cap problema. Aprofitant, també, el fet de conèixer persones tan implicades 

en la causa, històries que fins llavors no podíem imaginar que existissin i sobretot en entrar 

en contacte amb una realitat tan cruenta, com les dels camps, ha fet que en molts moments 

ens plategéssim, a títol personal, una sèrie de reflexions i conceptes relacionats amb l'ètica, 

la doble moral, i la implicació d'un documentalista en qualsevol àmbit. Podríem dir que de 

forma inconscient i involuntària hem generat una percepció de la realitat i una evolució 

personal que creiem també d'interès. Es van gravar diversos vídeos i talls de veu amb 

l'objectiu d'explicar una cosa que no es podia explicar i al mateix temps ser sincers amb 
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nosaltres mateixos. Després de diverses proves i visualitzacions, es va creure que el 

resultat no era l'adequat i trencava, de forma contraproduent, amb el ritme del documental. 

Per aquest motiu es va optar per una fosa negra que inclou un text molt senzill i que 

resumeix aquesta part de la història. 

 

Creiem que és important recordar, a tall de recapitulació, un documental que ha estat 

important per tenir en compte i intentar fer aquesta part reflexiva. D'una forma breu, 

exposarem la pel·lícula "Mapa" i la seva importància. És una pel·lícula de León Siminiani, un 

gran del cinema, que va estudiar Filologia Hipànica y dirección de cinema a la Universitat de 

Columbia, Nova York. És un plantejament que engloba ficció i no ficció, amb una forma 

particular de diari fílmic. No vam considerar oportú, ni procedent optar per aquest desenllaç, 

no obstant això, volíem concedir una mirada interna dels documentalistes a mesura que 

hem anat fent la cerca informació real (inesperada). Com diu León Siminiani : 

 

"Para mí es importante el paralelismo entre vida y película.  
Un tipo está intentando superar un proceso vital determinado y a 
la vez está intentando hacer una película. Si consigue acabar el 
film superará el proceso vital, 
o sea, todo el nivel metalingüístico que hay, para mí, no tiene que ver 
con hablar de cine, sino que la película se convierte como... en 
una metáfora de la vida." 

 

Pel que fa al tema de l’estructura que hem seguit, trobem com a referent el documental de 

Laura Sans. “Off The Record” és un documental sobre el camp del disseny i les arts visuals 

a través de diferents converses disteses amb artistes d’arreu del món. Està construït de tal 

manera que no hi ha cap tipus d’ordre cronològic. L’única referència que té l’espectador són 

els diferents capítols temàtics amb els quals Sans ha estructurat la peça. Hi ha un total de 6 

capítols que s’engloben dins el món del disseny, però que cadascun d’ells tracta temes molt 

diferents com l’ego, la competitivitat, la pressió i el maltractament que hi ha en aquest 

sector. El fet que l’única estructura sigui aquesta separació per capítol, reforça la idea que la 

importància està en el contingut, no en el context.  

 

Tot seguit, vam visualitzar un altre documental que té una forma semblant al nostre i que 

també ens parla dels refugiats: "No puc tornar a casa", de Televisió de Catalunya. Explica 

quatre històries, la situació que es troben en aquest moment i les polítiques restrictives del 

govern espanyol. Coincideix amb la forma de l'última part del nostre documental, 
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exemplificar la vida d'en Jawad aquí a Catalunya. També és un bon exemple perquè no té 

cap veu en off, en format de narrador, són els diferents testimonis que van donant forma el 

documental i fan de fil conductor. Molt semblant el nostre estil narratiu. 

 

Els 3 capítols del nostre documental, com hem comentat anteriorment, encaixen en un estil 

biogràfic, ja que, en Jawad ens explica la seva tràgica història.  Una clara referència seria el 

documental de "Shadow Girl" ("Niña sombra"), dirigida per la xilena María Teresa Larraín. 

Ens explica amb primera persona, d'una manera molt emotiva, el procés de la seva ceguesa 

progressiva. Un altre exemple, seria el documental de "La niña bonita", produït per ACNUR, 

que ens ensenya la història de dues noies refugiades síries que van fugir del seu país per la 

guerra quan només tenien 15 anys. També és narrada per elles mateixes, amb l'ajuda 

de Marta Dragó, una refugiada xilena.  

 

Per últim, destaquem com a referents importants en la creació del nostre documental, 

"Ciutat Morta", de Xavier Artigas i Xapo Ortega i "Ciutats a contrallum", de Francesc Relea. 

Són documentals a prova de denúncia que es basen en temes humans, escenaris de 

violència i injustícies infrahumanes que són capitulades pels mateixos humans. Encara que 

no sigui exactament el mateix tema, creiem que són documentals per agafar idees i per 

veure com tracten els conflictes humans, semblants al nostre. 

 

         4.1.2. Aspectes estètics: color i tractament de la imatge  

 
La naturalesa de la mateixa història ens ajuda a construir un plantejament estètic molt 

determinat i que alhora serveix de suport en la veu dels testimonis. De fet, aquest és un 

aspecte que acompanya i realça la narració. Tot i això, podem diferenciar dos estils 

concrets: el primer és el tractament que li hem volgut donar en les imatges referents a 

l'entrevista d'en Jawad. Aquestes destaquen per tenir una posada en escena acollidora, 

predominen els tons càlids per il·lustrar una situació de confort que es contraposa amb el 

missatge que es transmet. Alhora, el fet que l'entrevista serveixi com a veu en off i de 

referència visual en moments puntuals ajuda a conservar aquesta sensació de confort tan 

allunyada de la realitat. És precisament per aquest motiu que al llarg de tot el documental hi 

haurà una contraposició visual entre els plans de l'entrevista i tots els altres. 
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Pel que fa a la resta d'imatges, cal destacar que la gran majoria, estan gravades en 

exteriors, per la qual cosa, dificulta la possibilitat de crear una estètica homogènia. Tot i 

això, s'han buscat tonalitats fredes per entrar en conflicte amb els tons càlids de l'entrevista. 

Tant els espais, com els plans i els colors que els componen, conserven un estil trist, fred, 

grisos i en alguns moments solitaris. 

 

Així doncs, aquesta proposta estètica és, només, una forma visual de representar la doble 

moral que suposa parlar d'un tema com aquest. Discursivament s'ha buscat, per sobre de 

tot, la calma i la naturalitat de les escenes per mantenir una història coherent, poc 

sensacionalista i fàcil de consumir. 

 

        4.1.3. Aspectes tècnics: moviments de càmera i plans 

 
El fet de tractar-se d'un documental que es veu castigat per la falta de recursos (temporals, 

materials, econòmics i humans) s'han agut d'adequar els plans un context realista. A la 

primera part del documental, si ens cenyim a les característiques fonamentals del 

documental expositiu, veurem com en molts casos no segueix el patró estàndard d'aquesta 

tipologia. És a dir, en un context d'una narració objectiva d'uns fets empírics, la lògica 

narrativa avalada per la teòrica expositiva ens diu que hauríem de mostrar aquests fets de la 

manera més fidel a la realitat; ficcionada o no. Tenint en compte aquesta premissa, es va 

prendre la decisió de representar visualment el que és estrictament necessari i que no es 

pot il·lustrar de cap altra manera. La resta de plans serviran com a representació metafòrica 

o "divertimento" visual la qual cosa no vol dir que no siguin necessaris o serveixin per 

acompanyar. De fet, estan pensats perquè vagin en consonància amb la resta del 

documental, per tal de seguir un ritme homogeni, cosa que parlarem en el següent apartat. 

Així doncs, abundaran els plans recursos que serviran d'acompanyament per la peça 

principal: la veu. Aquesta tipologia de plans serà molt creativa tenint en compte les 

limitacions materials que té el projecte.  

 

Pel que fa a recursos tècnics i moviments de càmera, s'utilitzaran plans que juguin amb la 

profunditat de camp, moviments de càmera suaus, panoràmica contextuals, i tot tipus de 

recursos creatius que acompanyin i representin la veu en off.   
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        4.1.4. Ritme i dinàmica narrativa  

 
El ritme és un dels elements més importants per transmetre aquesta història. Així doncs, se 

seguirà sempre la mateixa dinàmica: La veu en off serà la conductora del documental i el 

ritme s'adequarà a aquest. Cal destacar que el ritme serà suau, pausat i amb una dinàmica 

de silencis, necessària per dividir els diferents blocs del documental.  

 

4.2. Continguts per capítols: resums temàtics 
 
En aquest apartat explicarem de manera molt més detallada els continguts de cada part del 

documental; introducció, capítol 1, capítol 2, capítol 3 i conclusió. Per tal que quedin clares 

les nostres intencions i allò que volem transmetre en cada apartat. Així doncs, explicarem 

de manera ampliada cada apartat amb l'estructura preestablerta i explicada anteriorment, a 

l'escaleta. 

 

 

Apartat Resum del Contingut i 
Preguntes 

Person
atge 

Localització Durada 

INTROUCCIÓ  La introducció del 
documental serà 

presentada a través 
d'un refugiat Pakistanès 

que encara viu als 
camps de Grècia. És el 

primer tema que 
plantejarem i ens 

explicarà el seu punt de 
vista sobre la història 

d'en Jawad. En l'àmbit 
personal s'acosta de 

manera nostàlgica amb 
l'amistat envers en 

Jawad. 
 

El personatge també 
ens parlarà de com és 

la seva vida els camps i 
com era en el moment 

en què en Jawad 
estava allà. Serà una 

 
 

Sunny 

 
Riu Vardar i estació de 

tren  d’Idomeni. Tota l’àrea 
del poble d’Idomeni. 

 
 

00:00 
a 

05:55 
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entrevista breu i concisa 
referint-se el seu 

apropament i amistat. 
Quina és la seva 

impressió quan en 
Jawad va marxar i 

quina és la relació que 
hi ha a partir d'aquest 
moment, com es van 

conèixer... 
 

L'Entrevista està feta a 
l'estació d'Idomeni, on 

vivia en Jawad i 
representa el tren del 

temps, allò que esperen 
per fugir però que mai 

arriba. 
 

CHAPTER 1: 
Pakistan and 
Iran 
MOUNTAIN 
  

Es veu per primer cop 
el rostre del 

protagonista. 
 

En Jawad fa una 
descripció del principi 
de la seva història, de 
manera detallada fins 
que arriba a Turquia. 

Concretament ens parla 
d'un recorregut molt dur 

que va haver de fer 
caminant per les 
muntanyes. Els 

problemes que aquest 
va suposar, les 

reflexions personals... 

Jawad 
Khan 

En una sala antiga situada 
a dins de la casa de 

convalescència: 

Carrer del Doctor Junyent, 
núm. 1 

El fil conductor en aquest 
capítol seran imatges d'un 

riu que neix, a les 
muntanyes i que té 

continuïtat, veurem com 
passa per diferents 

localitzacions. Volem 
transmetre que és un camí 

difícil, vida, regeneració, 
sense contemplar 

fronteres o barreres que 
impedeixin el pas. (Vallter) 

Imatges de muntanyes, 
neu i camins difícils. 

Representació dels 
controls d’Iran amb llums i 

persones. 

 

 
 

05:55 
a 

08:24 

CHAPTER 2: 
Turky and 
Greece 
SEA 

La travessia pel mar, 
travessar les fronteres 

de Turquia fins a Grècia 
és el capítol 2 en 

Jawad 
Khan 

En una sala antiga situada 
a dins de la casa de 

convalescència: 

 
 

08:24 
a 
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  aquest documental. És 
el següent pas arriscat 
que es troba en Jawad 
pel seu camí. Un pas 

molt important a la seva 
vida i que sempre tindrà 
present. En aquest cas, 

el protagonista ens 
explica en detall la seva 
experiència, quina van 

ser les seves 
sensacions i 

pensaments. Les 
anècdotes que recorda i 
sobretot l'impacte que 

va tenir per ell haver de 
fer una cosa d'aquesta 

magnitud. 
 
 
 

Carrer del Doctor Junyent, 
núm. 1 

És la continuació del 
capítol 1. El fil conductor 
en aquest capítol serà 

continuar veient el 
transcurs d'un riu 

(Manlleu), com va fent el 
seu camí. Juntament, 

també es veuran imatges 
del mar amb en Jawad 

(Estartit). Diferents tipus 
de plans recurs que ens 

facin reviure el moment o 
ens apropin a posar-nos a 

la seva situació. 

També hi haurà plans 
d’una metàfora visual, amb 
una barca de fusta on en 

Jawad planta una flor com 
a homenatge a la gent 
morta al riu. Gravat a 

Manlleu. 

11:59 

CHAPTER 3: 
Greece and 
Macedonia – 
CAMPS 
  

En el capítol tres, 
Jawad Khan, ens 

explica amb detall com 
va ser la vida els camps 

i els intents de fugida 
cap a Macedònia, 

creuant les balles que 
fan de frontera. És una 
història dura, molt dura, 
que posa en tensió en 
molts moments. Les 

precarietats per on va 
haver de passar el 
protagonista són 

esgarrifoses i s'han de 
poder explicar. Ell ens 

en parla sense pèls a la 
llengua i volem 

aconseguir transmetre 
tot el patiment que 

l'espectador es pugui 
fer la idea d'allò que va 
viure de primera mà. 

Jawad 
Khan 

En una sala antiga situada 
a dins de la casa de 

convalescència: 

Carrer del Doctor Junyent, 
núm. 1 

 

Hi haurà una introducció 
on es veuran espais del 

centre de Salònica. 

 

El fil conductor en aquest 
apartat serà principalment 

la vida els camps i la 
frontera entre Grècia i 

Macedònia (tanques). A 
més, imatges d’una 

carretera, restes de tendes 
i utensilis dels camps. 

 
 

11:59 
a 

17:51 
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CONCLUSIÓ  Punt de vista de la 
família sobre la 

situació actual del 
protagonista. 

Emmirallant-nos amb 
la seva vida aquí, 
mostrant els seus 

pensaments, opinions 
i sensacions envers 

l’àmbit de confiança i 
esfera personal que 
han establert amb el 
protagonista. A més 

de reflexions 
personals del mateix 
Jawad, on ens parla 

de conclusions 
globals. 

 
Família 
d’acollid

a 
 

Jawad 
Khan 

 

 
En una sala antiga situada 

a dins de la casa de 
convalescència: 

Carrer del Doctor Junyent, 
núm. 1 

Casa família d'acollida, 
amb diferents espais de la 

casa. 

Aula d'anglès, amiga d'en 
Jawad Khan a les classes. 

Imatges de recurs de la 
vida quotidiana d'en 

Jawad. Amb la 
desembocadura del riu Ter 

com a colenda. 

 
 

17:51 
a 

25:26 

    

   

     

5. Plànol de producció i rodatge 
 
S'inclou en aquest apartat la posada en pràctica de totes les idees formulades en la fase de 

preproducció. És a dir, reproduïm tot el que hem descrit anteriorment i ho fem realitat, per 

això és necessària una descripció detallada de cada pas que hem realitzat en el nostre 

documental. 

 

     5.1. Entrevistes i imatges recurs 

 
Les entrevistes, en aquest documental, han estat la columna vertebral, de llarga durada, 

concretes i amb informacions d'alt nivell. Tot i tenir un guió de l'entrevista fonamentat es va 

tenir molt present que, en qualsevol moment, es podria derivar d'una de les preguntes un 

tema que no s'havia contemplat. Així que, sense perdre mai el guió de l'entrevista, es va 

donar una certa llibertat per reflectir un ambient de comoditat i aconseguir així unes 

declaracions molt més sinceres. L'entrevista d’en Jawad va durar unes tres hores i es va 

poder enregistrar el primer dels dos anys de viatge d'en Jawad. Podeu consultar les 

preguntes de cada entrevista a l'annex 9.1.  
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La complicació ha estat en les imatges de recurs, ja que, no hem pogut ser fidels a la 

història per falta de recursos, il·lustrar tot el camí que va fer en Jawad és impossible. No 

podem anar a les muntanyes d'Iran i gravar la seva travessia i com aquest exemple, quasi 

tots. En aquest sentit vam optar per crear imatges de recurs més poètiques, que volguessin 

expressar el mateix però de forma subjectiva. 

 

Havia d'haver-hi un element que denotes continuïtat i alhora pogués expressar de forma 

metafòrica el context, situacions i emocions que va sentir el nostre protagonista. Aquest 

element ha estat el riu. Partint de la base que el primer capítol té lloc a les muntanyes i el 

segon el mar, creiem que el connector natural era el riu. Així doncs, per tenir una 

representació lògica i que tingués relació amb la conclusió (la vida d'en Jawad a Catalunya) 

vam creure convenient que fos el riu Ter. Més enllà de proporcionar un ordre racional a la 

narració, el riu té molts altres elements que creiem adequats per la dinàmica del 

documental: l'aigua per si sola dona la sensació de vida, moviment, regeneració, no 

contempla cap frontera i sempre hi ha un canvi constant. A més, un riu aporta vida a tot allò 

que l'envolta però alhora és capaç de destruir-la. Tenint en compte aquesta premissa 

s’havia de representar el riu en tots els seus trams, per tal de denotar un creixement 

metafòric respecte el personatge i un creixement lògic respecte la pròpia naturalesa del riu. 

Així doncs, s’han gravat plans a diferents trams del riu per realçar aquest creixement. El riu 

serà en l'àmbit visual el fil conductor en quasi tot el documental, de la mateixa manera que 

ho és l'entrevista d'en Jawad en l'àmbit auditiu.   

 

La primera imatge que es veu és una via de tren. Concretament, la que connecta Grècia 

amb Macedònia i que es troba a la frontera on vivien els refugiats. Aquesta via té dues 

motivacions: la primera fa referència al personatge d'en Sunny, la qual serveix per 

presentar-lo i intenta apropar a l'espectador el sentiment de solitud i desolació que podia 

sentir. Un sentiment que ve donat per la incertesa de no saber mai quan arribarà un tren, 

que li permeti marxar d'aquella situació desesperant. A més, el fet que s'allunyi de la càmera 

significa que, independentment dels afers del destí, no perd l'esperança ni el seu camí. La 

segona motivació enllaça amb la idea del riu transversal, reforçant el concepte del camí que 

tots hem de seguir. Un camí més, que representa la perseverança per aconseguir allò que 

realment vols. 
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El següent element a destacar és el dibuix que en Sunny fa al costat del riu, durant la seva 

entrevista. Aquest representa el seu ideal oníric, que si bé, no existeix en el món real és 

molt present en els seus somnis. El final d'aquesta seqüència podem descobrir que es 

tracta d'un pon natural, el qual enllaçarà el cap d'uns minuts amb la presentació d'en Jawad. 

És a dir, en Sunny acaba el dibuix en el moment que parla d'en Jawad i ens explica els 

sentiments i la relació que compartien. En la presentació d'en Jawad el podem veure en un 

pont que connecta els dos personatges a través del mateix element. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transició entre el pròleg i la història d'en Jawad, no només és un dels elements narratius 

més importants, sinó que es pot veure la importància que té el riu en aquesta història. Els 

plans recursos van apropant en Sunny al riu, de manera que cada cop són més tancats, fins 

al punt en què només es veu la seva mà i el riu. A continuació, es veu el mateix 

enquadrament, però aquest cop, amb la mà d'en Jawad. Si bé, no és suficientment explícit, 

a mesura que passen els segons els plans són més oberts. És a dir, és el moment de 

transició entre personatges. La seqüència dels plans recursos d'en Jawad és la inversa dels 

plans recursos d'en Sunny. Més enllà de tot això, l'objectiu és ressaltar la connexió de dos 

amics separats fa més de dos anys, però que d'alguna manera a través del riu poden 

connectar. És en aquest moment, on es presenta el personatge d'en Jawad, es dóna sentit 

al dibuix del pont i acaba el pròleg. 
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El capítol de la muntanya, presentat per un dels mapes, es construeix a partir de dues 

seqüències de plans. La primera té dues motivacions: per una banda, contextualitzar 

en Jawad en un entorn de muntanya i per altra banda, poder il·lustrar gran part de les 

sensacions que va viure (fred, por, incertesa, soledat...). Tots els plans estan situats en un 

moment lògic en relació a les declaracions d'en Jawad. És a dir, si es podia il·lustrar 

mínimament allò que deia es posaven els plans recursos, en cas contrari es deixava 

l'entrevista d'en Jawad per no subvertir el seu discurs. L'altra seqüència, procura ser una 

representació literal del moment més intens d'aquest capítol. Un seguit de plans que 

il·lustren com en Jawad i la resta de refugiats havien de travessar un riu per arribar a 

Turquia amb el perill constant de la policia que els volia atrapar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com en el capítol anterior, aquest segon capítol també està dividit en dues seqüències, la 

diferència és que aquestes estan entrellaçades. La primera d'aquestes seqüències és, 

també, un element de context en l'espai: el mar. Destacar que s'ha seguit la dinàmica 

d'il·lustrar amb imatges recurs allò que tenia certa lògica en el discurs. La resta de 

declaracions s'ha optat per mantenir el pla de l'entrevista. Pel que fa a l'altra seqüència, s'ha 

dividit en tres blocs. Tots tres mostren com en Jawad planta una flor dins d'una barca que 

està al costat d'un riu. S'ha dividit en tres blocs per mantenir l'expectació i alhora donar aire 

a les declaracions d'en Jawad. El primer cop que apareix es veu com fa un forat, el segon 

com planta una flor i el tercer és quan l'espectador s'adona que és una barca. Tota aquesta 

seqüència té una motivació purament metafòrica. Es pretén fer un homenatge a totes 

aquelles persones que van morir al mar i que coneixem a través del testimoni d'en Jawad. 

La flor és una Frèsia que representa la innocència, la reflexió, l'amistat i  l'esperança. Al 

mateix moment, enllaça amb la dinàmica naturalista que s'ha seguit durant el documental. 

Possiblement la simbologia més lògica i important de la flor és el naixement d'una nova 

vida, en contraposició a tota la mort que ens explica en Jawad. Finalment, el capítol acaba  
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amb un primeríssim primer pla de l'ull d'en Jawad, sota de la declaració "Ho vaig veure amb 

els meus propis ulls". Es va provar d'introduir el pla final de flor dins l'ull per tancar el capítol 

i enllaçar les dues seqüències. Després de valorar el resultat de diferents proves es va 

desestimar l'opció, ja que l'afecte no estava prou ben aconseguit i portava confusions. 

 

En el capítol dels camps també hi trobem una divisió per seqüències, aquest cop però 

diferent de les altres. La subdivisió d'aquesta seqüència, en dues parts, bé donada pel 

tractament de dues històries que passen al mateix lloc, però que parlen de coses diferents. 

La primera fa referència a les tanques d'Idomeni i la segona a la situació als camps de 

refugiats. Abans d'això però, hi ha un seguit de plans recursos de la ciutat de Tessalònica 

que ajuden a posar en situació a l'espectador. Tot seguit, es transporta a l'espectador 

directament a la frontera entre Grècia i Macedònia. Apareix un tren al final de la carretera 

que avala el testimoni d'en Jawad i recorda la via que s'ha vist en el pròleg, donant més 

informació de com era aquella zona. En Jawad ens explica la seva experiència saltant la 

tanca més d'una vegada i les imatges acompanyen cada moment de la narració a través de 

plans generals. Aquests ensenyen l'espai real, plans subjectius i en moviment que pretenent 

imitar tots aquells esdeveniments i plans detalls que focalitzen les tanques per denunciar 

aquella situació. Tot això, pretén ser una posada en escena, que per un cantó representa 

les vivències d'en Jawad i per l'altre, dóna una descripció fidel de com és Idomeni avui en 

dia. A continuació veiem les imatges d'en Sunny tocant les tanques per recordar que 

en Sunny encara està allà i també per donar aire a la narració. 
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Al final d'aquesta primera part del capítol, veiem una seqüència on en Sunny recull unes 

pedres del terra i construeix un monticle amb elles. Mentrestant, en Jawad narra les ferides 

que va patir durant els intents de creuar la tanca. Novament, al tractar-se d'un fet que no 

podem representar, ja que l'ètica, ni els recursos ens ho permeten, s'ha optat per una 

metàfora visual que cohesioni el ritme i l'estètica del documental. La construcció d'aquest 

monticle significa un homenatge al seu amic, un indicatiu de la ruta metafòrica que els dos 

segueixen a través d'un altre element natural i que indica que van pel bon camí. Tot i això, 

el significat més important d'aquesta metàfora és la conclusió d'utilitzar les pedres per 

construir alguna cosa, en lloc d'utilitzar-les com armes, tal com explica en Sunny durant el 

pròleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalment, mentre en Jawad fa una reflexió d'aquell moment, es poden començar a veure 

els plans d'un habitacle abandonat. Poc després, la veu desapareix i la música agafa tot el 

protagonisme. El seguit de plans, d'aquest habitacle, serveixen per acabar l'experiència de 

les tanques i donar pas a la seqüència dels camps. Més enllà, de la funcionalitat narrativa, 
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tenen un significat metafòric que representa la soledat, desesperació i condició humana en 

unes circumstàncies tan extremes. Aquests se superposen entre elles a diferents opacitats 

per emfatitzar molt més la part emocional i crear una situació caòtica que avalen la banda 

sonora i el discurs d'en Jawad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pel que fa a la seqüència dels camps, després d'un pla on es pot veure el cartell d'Idomeni i 

dues imatges originals d'en Jawad, una a dins d'una tenda i l'altra fent un cafè al matí, 

veiem un seguit d'imatges d'arxiu. En aquestes imatges s'hi pot veure com era la vida els 

camps durant el moment més àlgid de la crisi. En Jawad narra el dia a dia i aquestes avalen 

el seu discurs. De la mateixa manera que les imatges que veiem al pròleg d'en Sunny, 

aquestes estan posades en blanc i negre per dos motius: en primer lloc per emmarcar-les 

en un context temporal anterior i en segon lloc per diferenciar-les de les imatges que hem 

gravat nosaltres mateixos. L'últim pla d'aquesta seqüència enllaça amb un pla semblant, en 

color i avui en dia, on es pot veure el mateix i que pretén denotar el canvi el llarg d'aquests 

anys. A diferència de l'anterior, es pot observar com no queda ni una sola tenda i les restes 

del que havia estat aquest camp són mínimes. Tota aquesta seqüència, en color, connecta 

amb un altre camp de refugiats, aquest però disposa d'unes instal·lacions i es pot observar 

com hi ha gent a dins. Tant la seqüència en blanc i negre, com la de color i cada un dels 

plans, estan motivats per les diferents declaracions d'en Jawad.  
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Finalment, a la conclusió trobem l'entrevista d'en Jawad entrellaçada amb l'entrevista de la 

seva família d'acollida, de tal manera que tot allò que en Jawad explica és avalat, 

especificat i/o puntualitzat pels membres de la família. En aquest capítol final, les imatges 

de recurs que s'utilitzen són de diferents activitats que mostren com és la vida d'en Jawad a 

Catalunya. Per tant, els plans recursos ensenyen sempre que sigui possible allò que 

en Jawad explica. Per exemple, si parla d'estudis, se'l pot veure fent classes, si parla de 

feina, el veiem treballant al mercat, si parla d'adaptació, el veiem jugant a futbol sala i 

sobretot el veiem, en tot moment, en un entorn còmode i sincer dins l'àmbit familiar. La 

intenció subversiva, d'aquesta conclusió, és allunyar-nos dels "típics" estereotips dels 

refugiats i mostrar una realitat tant diferent com honesta. L'últim pla de tot el documental 

avala de forma metafòrica un camí que aparentment s'ha acabat. En Jawad camina amb la 

posta de sol fins al final de la desembocadura del riu Ter, quedant-se a l'expectació d'allò 

que hi ha per venir. Aquest pla serveix per mostrar el final de la metàfora del riu i aporta una 

sensació de calma, tot i saber que al cap de poc comença un nou dia. 

 

 

 
S’ha explicat aquesta història procurant tenir cura, en tot moment, de la fidelitat dels fets que 

s'hi reflecteixen. Posant sobre la taula una realitat pròxima que té un interès públic, el qual 

s'ha de remarcar, a través d'un testimoni humà amb veu i opinió que ha viscut dia a dia amb 

aquesta realitat. Informar, construir a través d'imatges i vídeos allò que ens explica el 

testimoni de manera entenedora, sense mostrar cap manipulació aparent dels fets que s'hi 

reflecteixen dins la línia narrativa. 
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5.2. Organització i programa de tasques dins del rodatge  
 
 

Dia  Hores Localització Entrevistat Rodatge Material 

Dimarts 5 
de 
desembre 

15.00     
a 
20:00 

Osona, Vic, 
Casa de 
convalescència:  
 
Carrer del Doctor 
Junyent, núm. 1 

Jawad Khan Entrevista Jawad 
Khan. 

- Dos 
Càmeras  
- Dos tripodes 
- Micro de 
Corbata 
- Auriculars 
- Dos Cotelux 
- Reflector 
 
 

Diumenge 
28 de 
gener 

9:00 
a  
17:00 

El Ripollès, 
Vallter i Vilalloga 
de ter  

 Imatges recurs d’en 
Jawad a la 
muntanya i caminant 
per la neu. 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
-Grabadora 
Zoom 
 

Diumenge 
28 de 
Gener 

17:00 
a  
19:00 

El Ripollès, Sant 
Joan de les 
Abadesses 

 Imatges recurs d’en 
Jawad el pon antic 
de pedra. 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
-Grabadora 
Zoom 
 

Dissabte 
25 de 
Novembr
e 

13:00 
a 
15:00 

Osona, Plaça de 
Vic 

 Mercat de Vic amb 
en Jawad treballant. 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
 

Dimecres 
14 de 
Febrer 

16:00 
a  
17:00 

Osona, Vic, 
Escola d’Idiomes  

 Imatges recurs d’en 
Jawad fent classe 
d’anglès. 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
- Tripode 

Dijous 15 
de Març 

16:00 
a  
19:00 

Osona, Manlleu  Imatges del riu del 
riu Ter amb en 
Jawad i plantació de 
flor. 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 
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Dimarts 
20 de 
Març 

13:00 
a 
14:00 

Osona, Plaça de 
Vic 

 Mercat de Vic, en 
Jawad treballant 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 

Dijous 8 
de Març 

20:00 
a  
00:23 

Osona, Plaça de 
Vic, casa Jawad 

Família 
d’acollida 
d’en Jawad: 
Mare i Filla 

Casa particular de la 
família d’acollida 
d’en Jawad Khan 
 
Imatges recurs de la 
família sopant i fent 
el menjar 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 
- Micro de 
corbata 

Divendres 
23 de 
Març  

19:00 
a 
21:00 

Osona, Vic  Imatges recurs d’en 
Jawad jugant a 
futbol sala.  

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 

Dijous 5 
d’Abril  

23:00 
a 
00:00 

Vic, Grub, 
Osona.  

 Imatges recurs de 
llums i llenternes de 
nit.  

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 

Diumenge 
8 d’Abril 

11:00 
a 
19:00 

El Ripollès, 
Vallter i Vilalloga 
de ter. 

 Imatges de recurs 
del riu, paral·lelisme 
amb en Sunny, i 
caminant per la neu. 
 

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 

Diumenge 
15 d’Abril 

11:00 
a 
21:00 

Estartit, Platja de 
Pals.  

 Imatges recurs del 
riu, del mar i la posta 
de sol.  

- Dos 
càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 
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GRÈCIA - SALÒNICA 
 
 

Dia  Hores Localització Entrevistat Rodatge Material 

Dimarts 
27 de 
Març 

 
10:00 
a 
19:30 
 
20:00 
a 
21:30 

Idomeni, Grècia, 
frontera amb 
Mecedònia. 
 
Sopar a casa 
d’en Sunny 

Sunny Entrevista a Suny , 
Imatges recurs de 
l’espai, balles, 
estació de tren, 
restes de tendes… 
 
Sopar típic de 
Paquistà.  

Dos càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 
- Micro de 
corbata 

Dimecres 
28 de 
Març  

9:00 
a 
14:15 
 
17:00 
a 
21:00 

Camps de 
Refugiats de 
Salònica.  
 
Salònica, Grècia 

 Plans de dins dels 
camps des de fora 
les balles.  
 
Imatges recurs 
Salònica, les coes 
més importants. 

Dos càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 
 

Dijous 29 
de Març  

9:00 
a 
11:00 
 
16:00 
a 
19:00 

Salònica, Grècia 
 
Riu del poble 
Axiochori, grècia 

 Imatges recurs de 
Salònica de dia. 
 
Imatges recurs d’en 
Sunny dibuixant al 
cosatat del riu i 
imatges recurs d’en 
Sunny caminant pel 
riu.  

Dos càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 
 

Divendres 
30 de 
Març  

9.00 
a 
13:00 

Idomeni, Grècia, 
frontera amb 
Mecedònia. 
 

 Imatges recurs de 
l’estació de trens, de 
les balles i del poble 
d’Idomeni… 

Dos càmeras 
Rèflex 
- Grabadora 
Zoom 
-Tripode 
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5.3. Material tècnic utilitzat pel documental 

 

 

Material   Unitats  Comentaris 

Càmera Reflex Cannon 

Nikon D3200 

2 Cedit per la Universitat i una pròpia  

Càmera Sony AX2000 + Tripode 2 Cedit per la Universitat 

Targetes de memòria de 32GB 5 Cedit per la Universitat i pròpies  

Micro de corbata 1 Cedit per la Universitat 

Grabadora Zoom 1 Cedit per la Universitat i pròpis 

Trípode 1 Cedit per la Universitat i pròpi 

Focus fluorescent - Cotelux 1 Cedit per la Universitat 

Reflector - difussor 1 Cedit per la Universitat 

Kit de filtes 1 Cedit per la Universitat 

Focus Fresnel Ianiro de 1000W 1 Cedit per la Universitat 

Disc dur: Maxtor HX-M201TCB/GM 1 Pròpi 

Estabilizador i Teleobjectiu Nikon 70-

300 f/4.5 VR 

1 Cedit per la Universitat 

Objectiu Nikon 18-50 f/2.8-4.5 VR 1 Pròpi 
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5.4. Pressupost  

 

Títol Gènere Durada 

WHAT CAN I DO? Documental 25 minuts 

 

 

Pressupost  Idioma versió original Imatges arxiu 

 6.575 euros Anglès i Català 57 segons 

 
Desglòs del pressupost: 

 
El nostre documental s'ha pogut produir gràcies el capital i els recursos propis. Ens hem fet 

càrrec de tots tipus de despeses imprescindibles per realitzar el nostre documental: viatge a 

Grècia, despeses de transport, material de rodatge... 

A més, nosaltres mateixos hem realitzat tots els càrrecs necessaris per dur a terme el 

documental: Direcció, producció, càmera, guió, direcció de fotografia i art, so i 

postproducció. Per tant, entre tots dos ens hem encarregat d'una mateixa tasca i l'hem 

organitzada conjuntament, hem aconseguit material de rodatge, els programes d'edició i les 

localitzacions per gravar imatges i fer les entrevistes. El pressupost doncs ha estat molt 

ajustat, dins de les nostres possibilitats. 

 

 

VIATGE A GRÈCIA 
 
 

APARTATS UNITATS IMPORT 
UNITAT 

IMPORT 
TOTAL. 

COMENTARIS 

Billets d’avió  
2 

 
255 euros 

 
510 euros 

El bitllet és un 
vol directe de 

Girona a 
Salònica amb 
taxes incloses. 
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Lloguer de 

cotxe 

 
5 dies 

 
31 euros 

 
155 euros 

Hyundai i10, 
còmode, amb la 
companyia de 

Budget. Recollit 
directament des 

de l'aeroport. 

 
Dietes 

 
5 dies 

 

 
25 euros al dia 

 
250 euros/ pels 

dos 

Dietes diaries 
per dues 
persones. 

 
Allotjament 

 
4 nits 

 
15 euros la nit 

 
120 euros/ pels 

dos 

Un alberg amb 
gent jove i 

habitacions de 8 
persones. El 

total és el preu 
pels dos. 

 TOTAL 1.035 eruos 

 
 

MATERIAL UTILITZAT DURANT LA PRODUCCIÓ 
 

MATERIAL UNITATS IMPORT 
PER 

UNITAT 

LLOGUE
R 

UNIVERSI
TAT 

 

TOTAL 
DEL 

PREU 

COMENTARIS 

Càmera 
Reflex 

1 x x x Material pròpi 

Càmera 
Sony 

AX2000 + 
tripode 

 
1 

 
x 

 
x 

 
x 

Cedit per la 
Universitat 

Targetes de 
memòria 

5 x sí x Cedit per la 
Universitat 

Micro de 
corbata 

1 x sí x Cedit per la 
Universitat 

Grabadora 
Zoom 

1 x sí x Cedit per la 
Universitat 

Trípode 1 x x x material pròpi 
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Focus 
fluorescent - 

Cotelux 

1 x sí x Cedit per la 
Universitat 

Reflector - 
difussor 

1 x sí x Cedit per la 
Universitat 

Kit de filtes 1 x sí x Cedit per la 
Universitat 

Focus 
Fresnel 

Ianiro de 
1000W 

1 x sí x Cedit per la 
Universitat 

tTOTAL: 0 euros 

 
 

PRESSUPOST DE PRODUCCIÓ DEL DOCUMENTAL: TOTES LES FASES 
 
 

APARTATS TASQUES 
IMPRESCINDIBLES 

HORES PREU 
PER 

HORES 

PREU 
TOTAL 

(3 persones) 

COMENTARIS 

Pre- 
producció 

Guió de les entrevistes 
 

15h 20 euros 300 euros Les primeres 
setmanes van 

ser d'elaboració 
de les 

entrevistes. 

Primera escaleta 5h 20 euros 100 euros Després de tenir 
clara la idea vam 

elaborar la 
primera escaleta. 

 
Memòria 

15h 20 euros 
 

 
300 euros 

Hem estat fent la 
memòria durant 

tot l’any, vam 
començar abans 
de Nadal i l’hem 

acabat una 
setmana abans. 

Documentació i buscar 
localitzacions, més 

permisos 

5h 20 euros 
 

 
100 euros 

Ha estat una de 
les parts més 

difícils… buscar 
les localitzacions 
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per fer les 
entrevistes, 

concretar hores 
amb els 

testimonis i tenir 
clars els 

permisos. 

 
Producció a 
Catalunya 

 

Escaleta definitiva 5h 30 euros 150 euros Vam estar moltes 
hores elaborant 

l'escaleta perquè 
estigués tot 

detallat, cada 
minut quines 

imatges 
il·lustràvem amb 

la veu. 

Fer entrevistes 20h 30 euros 600 euros No és només les 
hores de fer 

l’entrevista, sinó 
de preparació del 

set. 

Grabar imatges de 
recurs 

10h 30 euros 300 euros Han estat 
diverses 

excursions a la 
muntanya, a la 

platja, 
desembocadura 
del riu, feina d'en 
Jawad, i la vida 

que té aquí. 

 
Producció a 

Grècia 
 

Fer entrevistes 5h 30 euros 150 euros Una gran 
experiència i vam 
dedicar un temps 

preciós davant 
d’una persona 
desconeguda. 

Grabar imatges de 
recurs 

30h 30 euros 900 euros Complicat i 
delicat, per això 
tantes hores de 

dedicació. 

 
Post- 

producció 
 

Edició entrevistes 
 

10h 
 

20 euros 200 euros Molta dedicació i 
calma. 

Edició imatges de recurs 
 

5h 20 euros 100 euros Agafar els 
trossos més 
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importants. 

Edició so 
 

2h 20 euros 40 euros Encara que el so 
estigues vent 

gravat sempre es 
necessita 
millorar-lo. 

Creació i edició del 
documental 

100h 20 euros 2.000 euros La part amb més 
ganes de 

començar, on 
has de tenir clar 
on col·locar cada 

element. 

Memòria 15h 20 euros 300 euros Escriure els 
últims retocs i la 

part última de 
post-producció. 

 TOTAL 242h 5.540 euros 

 
 

VIATGE A GRÈCIA 

TOTAL 1.035 euros 

PRESSUPOST DE PRODUCCIÓ DEL DOCUMENTAL: TOTES LES FASES 

TOTAL 5.540 euros 

PRESSUPOST FINAL DEL DOCU. 6.575 euros 
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5.5. Pla de finançament 

     
Aquest projecte s'ha pogut tirar endavant gràcies el finançament que hem aportat els dos 

components del grup, és a dir, s’ha creat a partir d'una inversió pròpia. La confiança i les 

ganes ens han fet apostar pel projecte, tot i les despeses obtingudes. El material per gravar 

les entrevistes i les imatges de recurs, com bé hem explicat anteriorment, s'ha hagut de 

llogar a la Universitat de Vic, ja que nosaltres només disposàvem d'una sola càmera rèflex. 

 

Així mateix, continuem amb l'esperança que algun dia es pugui valorar l'esforç personal i 

econòmic. Tot i fer una inversió prèvia hi ha la possibilitat que es pugui recuperar la inversió, 

encara que sigui només una part, donant a conèixer la nostra feina a diferents àmbits de 

l'audiovisual.  

 

Ens agradaria formar part del festival DocsBarcelona, és un Festival Internacional de 

Cinema Documental, que celebrarà la seva 21a edició, del 16 al 27 de maig, de 2018. És 

una bona oportunitat per donar a conèixer la nostra feina i dedicació. A més, està 

especialitzat en el gènere documental. Les seleccions van a càrrec d'un comitè de 

programació internacional. Les tarifes del festival aquest any són les següents: 

 

Quota d’inscripció del projecte: 10 € + IVA (per projecte) / 12, 10 € (IVA inclòs) 

Descripció de l’activitat  Tarifa (21% IVA INCLÒS*) 

Speed Meetings  442 € 

Interactive Pitch  363 € 

Latin Pitch  425€ 

Les tarifes inclouen: 

● Participació a l’activitat on el projecte és seleccionat. 

● Accés al Public Pitch, a l’Interactive Pitch i al Latin Pitch com a públic. 

● El Taller de preparació pels participants del Public Pitch, el Latin Pitch i l’Interactive 

Pitch* 

● Accés a les Master Classes i conferències d’indústria. 
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● Accés a les cerimònies d’inauguració i cloenda del Festival (prèvia confirmació 

d’assistència). 

● Accés a les projeccions del Festival (una entrada per sessió). 

● Accés a les activitats de networking. 

● Guia d’indústria amb els contactes de tots els acreditats assistents al festival. 

 

Un altre festival que ens agradaria formar part i presentar el nostre projecte és el festival 

Protesta que està organitzat a Vic, és un festival proper a nosaltres i sempre ens ha 

interessat. A més, el nostre tema encaixa perfectament en els seus requisits i interessos 

que demanen per presentar els documentals. Lluiten per la crítica i transformació social, és 

un requisit clau per poder entrar a formar-hi part. 

“Creiem que un altre món és possible i que, a través del cinema, es pot ajudar a impulsar un 

canvi social en la societat. O sigui, volem ser, en definitiva, un festival activista, projectant 

aquest tipus de cinema i donant veu a iniciatives i injustícies que, normalment, no tenen 

espai en els mass media ni en la majoria de sales de cinema, siguin petites o grans 

produccions”.  

Els treballadors que formen part d'aquest festival ens ho deixen molt clar. Són unes idees 

compartides amb nosaltres i per això seria un honor participar-hi. 

A la seva pàgina web hem trobat les bases que demanen per poder presentar el teu 

documental. Com ara, aquesta: “Es pot presentar qualsevol curtmetratge nacional o 

internacional que tingui com a temàtica la crítica social, tan de ficció, com d’animació o 

documental”.  

Punto de Vista, és un festival internacional de cine documental de Navarra. També seria un 

possibilitat per presentar el nostre documental. Aquesta nova secció es dirà DOKBIZIA i 

s'utilitza per creuar artistes i llenguatges que treballen per temes reals. Programa activitats 

en espais com el Planetario i el Teatro Gayarre. 

La directora fa una selecció de les pel·lícules i els documentals que formaran part de la 

Secció Oficial. Ella explica els objectius: “un lugar para la reflexión y la exhibición de 

propuestas con una fuerte identidad mixta e híbrida. La programación quiere apostar por 
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esa pluralidad y heterogeneidad desde la reivindicación de tres cualidades: lo vivo, lo 

híbrido y lo común ofreciendo una 

programación que incluye no sólo la sección 

oficial, retrospectiva y sesiones especiales, 

sino un espacio importante para otro tipo de 

propuestas artísticas y formatos como 

conferencias performativas, piezas escénicas 

y site-specific donde se darán cita artistas 

visuales, coreógrafos, filósofos y cineastas 

para (re)pensar las formas de lo real desde la 

complejidad del presente”.  

Els requisits per entrar en aquest festival no 

estan especificats de forma clara però volen 

que el documental sigui trencador, que vagi 

per camins no transitats i amb compromís 

ètic. I deixa clar, que si tens clares aquestes 

directrius el contingut i la forma del 

documental és lliure. 

 

Per últim, ens agradaria traspassar fronteres i presentar el documental per Amèrica. Tenim 

un avantatge clau, el nostre documental serà emès amb anglès i això ens ajuda a poder triar 

aquests tipus d'alternatives. Seria molt més costos i arriscat. Tot i això, hem fet un recull de 

dos festivals Americans. Un es diu Margaret Mead Film & Video Festival i es produeix a 

New York, Estats Units d'Amèrica. Aquest és un festival que es fa en un Museu d'Història 

Natural, d'Amèrica del Nord i exhibeix documentals que augmenten la nostra comprensió de 

la complexitat i diversitat dels pobles i cultures que poblen el nostre planeta. Chicago 

International Documentary Festival, produït a Chicago, Estats Units d'Amèrica. És l'altre 

festival contemplat per donar a conèixer el nostre documental. Té una durada de 10 dies, on 

es fan unes jornades de reflexió amb un gran cultiu de documentals.  
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5.6. Fitxa tècnica del documental 
      

Títol: WHAT CAN I DO? 

Direcció i guió: Erola Serra i Oleguer Erra 

Genere: Documental 

País: Grècia/Espanya 

Any: 2018 

Duració: 25:26:03 

Idioma: Anglès/ Català 

Producció: Erola Serra i Oleguer Erra 

Muntatge i so: Erola Serra i Oleguer Erra 

Pressupost: 6.575 euros 

Argument: WHAT CAN I DO?" és un documental que comença a finals de Novembre de 

2015. Jawad Khan, un jove Pakistanès de 21 anys, va decidir marxar del seu país per 

procurar-se un futur millor a occident. Després d'un primer contacte amb les màfies que 

regien el tràfic humà en aquella país, Khan va començar la seva travessia fins a Europa. Va 

travessar muntanyes i rius, quedant-se atrapat en el mar mediterrani i patint innumerables 

vivències, el final va aconseguir arribar a Grècia, on va estar més de 6 mesos intentant 

travessar la frontera amb Macedònia. Ara li vol demostrar el món la capacitat de superació i 

la seva transformació a través de la seva història i reflexions personals. La supervivència i 

l'esperança que ha mostrat durant el seu periple fan que et preguntis "Què pots fer?". 

 

6. Postproducció  
 
S’inclou en aquest apartat, tot el que fa referència a l’edició del documental, seleccionant el 

material gravat i descrivint l’estil que li volem donar en el nostre documental, des dels 

gràfics, la música fins a l’edició final.  

 

     6.1. Grafismes i efectes visuals  

 
En aquest apartat es descriuen tots els elements gràfics que hem utilitzat durant el 

documental. La motivació principal d'aquests elements és contextualitzar i donar sentit a la 

narrativa cronològica de la peça. En alguns casos però s'han utilitzat aquestes tècniques per 
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emfatitzar elements més intangibles o emocionals. Així doncs, aquests elements van des 

dels cairons, la careta, títols de crèdit o els subtítols, fins al mapa 3D i la superposició 

d'alguns plans. 

 

        6.1.1. Careta principal 

 
La careta amb el títol de "WHAT CAN I DO?" indica el moment on comença la història del 

nostre protagonista. El pla de la careta és on podem veure per primer cop en Jawad, el qual 

desapareix de l'enquadrament en el moment que apareix el títol, mantenint el mateix pla. La 

intenció d'això és deixar clar el vincle entre el protagonista i el títol en forma de pregunta. 

Precisament, aquest títol és la punta de llança de la reflexió que hi ha en el rerefons de tota 

la peça. És a dir, es tracta d'una pregunta que el mateix Jawad es feia de forma retòrica en 

diverses ocasions durant l'entrevista. També és la pregunta que ens hem plantejat, de forma 

paral·lela, el llarg de tota la producció i finalment és la pregunta que llencem de forma 

indirecta a l'espectador.  

 

Pel que fa a la tipografia, es buscava l'equilibri entre l'impacte visual i la subtilesa d'una 

presentació que cohesionés tota l'estètica del documental. Així doncs, la tipografia 

seleccionada ha estat de Luxia que pertany a la família del Pal Sec o "Sans Serif" i que 

denota una presentació senzilla, funcional i elegant. 

 

6.1.2. Subtitols  

 
Com a qualsevol producció audiovisual, explicada majoritàriament en un idioma que no és el 

principal en el context que es voldrà difondre, hem cregut imperatiu la utilització d'aquest 

recurs. Ara bé, atès que el discurs, d'en Jawad i en Sunny en anglès no contempla ni una 

dicció, ni una estructura gramatical perfecta, s'ha buscat l'equilibri entre la traducció literal 

de la seva narració i una aproximació bastant fidel de l'estructura gramatical correcte. 

 

Pel que fa a la tipografia seleccionada ha estat l'Arial. Es tracta d'una tipografia de Pal Sec o 

"Sans Serif" de la sèrie de les Lineals Grotesques. Aquesta tipografia s'ha utilitzat tant pels 

subtítols, com pels cairons. La seva senzillesa en el traç i la manca de cartel·les fa que la 
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seva lectura sigui senzilla, amena i agradable a la vista. Així doncs, l'objectiu principal era 

facilitar la lectura de l'espectador.  

 

Tenint en compte que el testimoni d'en Jawad i en Sunny ocupen el 80% de la veu, ens hem 

trobat que en moltes ocasions el "background" de les imatges dificultaven la lectura dels 

subtítols. Per aquest motiu, se'ls hi ha donat un contorn negre a les lletres per facilitar la 

lectura i en gran mesura solucionar aquest problema. 

 

        6.1.3. Cairons  

 
Com hem dit a l'apartat anterior, els cairons també estan amb Arial per facilitar la lectura i 

que vagin en consonància amb els subtítols. S'ha decidit posar en el marge superior 

esquerra, ja que de fer-ho en la part inferior s'hagués superposat amb els subtítols.  

 

S'han posat sempre en el pla més curt de la persona que parlava, per tal de deixar clar d'on 

provenia la veu i s'han posat en el marge esquerre per seguir l'ordre lògic de la lectura 

occidental. Seguint amb la línia dels subtítols, s'ha cregut convenient posar el color blanc i 

fer una transició de fosa per entrar i fer sortir el cairon. D'aquesta manera, el nom de la 

persona entra en el pla de forma elegant i subtil. 

 

        6.1.4. Crèdits finals  

 
La tipografia seleccionada ha estat la Hiragino Sans, la qual pertany a la mateixa família 

tipogràfica: Pal Sec o "Sans Serif". L'elecció recau en el mateix motiu de facilitar la lectura.  

 

No s'han dividit els rols, ni els càrrecs perquè al tractar-se d'una producció de només dues 

persones és utòpic creure que hi ha hagut una jerarquització de les tasques. Per aquesta 

raó, en els crèdits finals es contempla que tots dos hem realitzat totes les tasques de forma 

proporcional. Ara bé, en alguns moments determinats, com ara els rodatges de les 

entrevistes, un agafava el rol de càmera i so i l'altre agafava el rol d'entrevistador.  

 

S'han combinat els crèdits finals amb les imatges del "making off", per tal de mostrar 

l'amistat amb en Jawad i la relació que s'ha creat entre els tres. 
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        6.1.5. Mapa 3D 
 

Tot i aparèixer en un total de 33 segons (en tres fragments d'11 segons) és un dels 

elements més importants per entendre la dimensió del periple d'en Jawad i la connexió dels 

diferents capítols. El mapa mostra el camí d'en Jawad, des que va marxar del seu país, fins 

que va arribar a la frontera entre Macedònia i Grècia. Es representa en Jawad amb una línia 

discontínua i a mesura que avança van apareixent els noms de les localitzacions principals 

per on passava. Al final de cada fragment del mapa es representa, a través d'una infografia, 

l'entrada als diferents capítols. És a dir, al final del primer mapa apareix una muntanya que 

dóna pas als esdeveniments que van donar lloc a les muntanyes entre Iran i Turquia. Al 

final, del segon mapa, podem veure una llanxa a motor que dóna pas el capítol del mar i 

finalment, a l'últim mapa, podem veure unes tanques que donen pas al capítol final dels 

camps a Grècia. 

 

El mapa s'ha fet amb el programa Adobe After Effects, ja que ens permetia una gran llibertat 

tècnica per representar d'una forma molt fidel el periple. S'ha fet en 3D per recrear una 

experiència immersiva que ajudi a l'espectador apropar-se a la història. El fet que la càmera 

acompanyi la línia discontínua reforça aquesta idea. 

 

Finalment, la part sonora que acompanya aquest element visual és la melodia principal de 

"Fuel to fire" d'Agnes Obel que ajuda a reforçar l'element de continuïtat que vol denotar el 

mapa. S'ha volgut seleccionar el moment de la cançó on surt un violí i quadrar-lo amb el 

mapa. Així doncs, la part instrumental entra en primer pla perquè la melodia realci un viatge 

tan llarg en un moment tan efímer. 

 

      6.1.6. Superposició de plans 

 
Aquest element és l'únic que s'allunya del muntatge convencional de pla rere pla. Apareix a 

la meitat del capítol de Grècia, donant per acabada l'experiència a les tanques i donant pas 

a l'experiència als camps. Se situa en un moment de transició musical que més enllà de 

voler donar aire a les diferents declaracions, també denota una gran càrrega emotiva. Es 

tracta d'un conjunt de plans que mostren un habitacle abandonat, on en Jawad i Sunny van 
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residir durant uns dies. Aquests plans mostren un seguit d'escrits a la paret, de noms de 

ciutats i persones que en algun moment van passar per allà. També es poden observar 

restes d'utensilis i objectes que fan del lloc alguna cosa més que un simple habitacle. 

 

Aquests plans van acompanyats d'una melodia que descriu una situació desesperant i 

angoixant. Creiem que és una bona representació metafòrica dels sentiments que podien 

haver sentit els refugiats que van passar per aquest habitacle. Per aquest motiu, s'han 

superposat els vídeos a diferents graus d'opacitat, per tal de recrear una situació caòtica i 

cohesionar-ho amb la simbologia del moment i la mateixa banda sonora. 

 

     6.2. Banda Sonora  

 
Com a qualsevol producció audiovisual, la música és un element fonamental per 

acompanyar el discurs, realçar el missatge i donar espai en els moments determinats entre 

d'altres. En el cas de "WHAT CAN I DO?" les diferents melodies avalen aquesta premissa.  

 

Fuel To Fire - Agnes Obel (2013)  

 

Fuel to fire de Agnes Obel, és la principal cançó del documental. En primer lloc la cançó 

evoca a un ritme intens i ràpid però suficientment melòdic per fondre's amb les imatges. De 

fet, aquest propi ritme instrumental servirà com "latemotiv" musical durant les transicions 

entre capítols amb el mapa 3D. Aquest element ajuda a donar continuïtat a la narració dels 

fets tot i tenir grans el·lipsis temporals entre capítols.  

 

Per altra banda, si bé sempre s'ha intentat combinar el muntatge per música amb una 

narració dels fets lògica per l'estètica que es volia donar al documental, els plans que 

apareixen en aquesta melodia s'han muntat de tal manera que la simbiosi entre imatge i veu 

sigui perfecte. És a dir, en aquest cas estem parlant d'un muntatge per música en totes les 

seves vessants. Així doncs la seva funció és introduir de forma suggerent a l'espectador en 

la història d'en Jawad juntament amb un seguit de plans que contextualitzin la història.  
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Made Of - Viola Martinsson (2015) 

 

La versió de Viola Martinsson de Made Of, és la segona melodia que apareix en el 

documental. Apareix en el segon capítol (mar) i la seva funció principal és donar aire durant 

el capítol. Ho fa en tres ocasions. El primer cop que apareix, el ritme és instrumental i senzill 

però semblant al de Fuel To Fire. La gran diferència que té respecte a l'anterior és que 

aquesta té una aura de misteri que reforça les imatges ajudant així a traslladar aquest 

sentiment a aquest fragment del documental. El segon cop que entra en escena, manté el 

ritme, però aquest cop ja hi ha una veu més subtil que dóna continuïtat a la història 

paral·lela que s'està explicant. Finalment, apareix per últim cop en el seu màxim esplendor 

per concloure aquesta breu història de tres fragments. Cal destacar que si bé la funció és 

donar aire al discurs del protagonista, aquesta melodia només apareix en els tres fragments 

on es veu en Jawad plantant una flor en una barca, per tal de diferenciar aquesta 

representació metafòrica i paral·lela dels fets cronològics de la història principal.  

 

Charles Fenollosa - Looks Otherworldly (2017)  

 

Aquesta melodia apareix un sol moment per tal de generar una pausa durant el discurs 

d'en Jawad en el tercer capítol. Es caracteritza per ser un arpegi de guitarra amb una 

connotació malenconiosa que reforça les imatges. De fet, igual que les melodies 

esmentades anteriorment té un ritme repetitiu i delicat que ajuda a cohesionar una estètica 

musical.  

 

Everybody's gotta live - Love (1971)  

 

Everybody's gotta live del grup Love és la cançó encarregada de presentar el tercer capítol i 

la ciutat de Tessalònica. En aquest cas, la dinàmica que es segueix és diferent pel simple 

fet que les imatges que van amb aquesta melodia, no tenen la mateixa càrrega simbòlica o 

emocional que la resta, simplement serveix per acompanyar la contextualització de l'espai. 

El mateix títol deixa clar la reivindicació de la cançó respecte a la història d'en Jawad, en 

contraposició als plans que mostren gent de Tessalònica fent vida tranquil·la per la ciutat.  

 

Hope There's Someone - Antony & The Johnsons (2005)  
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Hope There's Someone de Anohni (anteriorment coneguda com a Antony Hegarty) 

& The Johnsons és la cançó que s'utilitza per acabar la primera part del documental que 

narra el periple d'en Jawad. Melòdicament la cançó encaixa amb els sentiments de 

malenconia, esperança, tristesa i amistat que hem volgut transmetre durant tot el 

documental. A part d'aquests, en un moment determinat de la cançó també es poden 

interpretar els sentiments de desesperació i ràbia, representats amb les imatges 

sobreposades d'un petit edifici en ruïnes on en Jawad i en Sunny van viure. La cançó parla 

de la por, la soledat l'amistat transcendental, la condició humana i la mort. Creiem que 

engloba perfectament amb els sentiments que volem evocar al documental. Per últim, el fet 

que la cançó hagi estat composta i interpretada per un refugiat transsexual justifica, des del 

nostre punt de vista, l'elecció d'aquesta cançó; com a mínim empàticament.  

 

I've Got a Friend - James Taylor (1971)  

 

La cançó, escrita per Carole King i interpretada per James Taylor, és l'escollida per parlar 

de la vida d'en Jawad a Catalunya i tancar el documental. En aquest cas no hem cregut 

necessari que mantingués el ritme d'arpegi que tenien les altres cançons, ja que no es vol 

denotar continuïtat. Senzillament és el final del documental i el final del viatge per en Jawad, 

per ara. Així que en aquest cas, es té més en compte el missatge que transmet la cançó: 

Tens un amic. 

 

Pel que fa al tema dels drets i llicències s'ha tingut en compte en tot moment. Tot i que la 

majoria de les melodies són conegudes i no disposem dels permisos necessaris per a la 

posterior distribució, s'han decidit deixar a l'espera de veure el resultat final i poder valorar el 

següent pas. En cas que es vulgui publicar el documental, es tindran en compte totes 

aquestes condicions i es decidirà en conseqüència; ja sigui per canviar la banda sonora, o 

bé per intentar aconseguir els permisos. 

      

     6.3. Edició 

 
El programa que hem escollit per l'edició és el Final Cut Pro, 10, 2, pel simple fet de 

disposar d'ell en un dels ordinadors particulars, això ens permetia més llibertat en l'edició. 

La dinàmica que s'ha seguit ha estat la d'utilitzar l'entrevista d'en Jawad com a element 

primordial i en conseqüència s'ha anat omplint amb les diferents imatges seguint sempre 
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l'escaleta del pla de rodatge. En alguns casos s'ha optat pel muntatge per música i en altres 

en conseqüència a les declaracions d'en Jawad. Així doncs, tots els plans del documental 

quedaven a l'ordre d'aquests dos elements. 

 

En primer lloc es va editar l'entrevista de tres hores d'en Jawad, per tal d'aconseguir un 

seguit de declaracions cohesionades, amb un fonament cronològic i amb els continguts que 

creiem més importants. Aquesta ha estat una de les parts més complicades, ja que el fet 

d'involucrar-nos tant amb la seva història feia que perdéssim l'objectivitat i descartar certes 

històries. 

 

El procés d'edició ha estat molt llarg i en algunes ocasions, on el treball es trobava en una 

part més avançada, s'ha modificat mínimament alguns d'aquests talls. No es podia estar a 

l'expectació del viatge a Grècia al mes de Març i el procés d'edició va començar molt abans. 

Aquest exemple avala que la fase d'edició ha estat bastant cops subjecta de canvis, en 

conseqüència els impediments que s'han trobat al llarg d'aquesta producció. 

 

Tornant a la taula d'edició, cal destacar que la versió final del documental s'allunya de l'ideal 

que havíem plantejat al principi del procés. S'han hagut de fer moltes visualitzacions per 

trobar la manera més afectiva de construir un missatge fonamentat i cohesionat. És a dir, el 

tema de les pauses, entre declaracions, no era un element primordial però al llarg del temps 

s'ha convertit en necessari. També, s'han hagut de tornar a gravar algunes imatges, ja que 

el resultat no era l'esperat.  

 

Si bé, en tot el procés d'edició s'ha estat molt fidel a l'escaleta, no era fins que es reproduïa 

tota la seqüència quan es veien els errors narratius i els plans inadequats. Per aquest 

mateix motiu, només s'ha il·lustrat amb imatges recurs allò que podíem representar de 

forma metafòrica. La resta de declaracions que no contemplaven una representació visual 

s'han deixat els plans de l'entrevista. 

 

        6.3.1. Correccions en imatge i so 

 
Tot i tenir la màxima cura tècnica en els dies de rodatge, és evident que calen retocs de tot 

tipus en l'edició. El primer gran element a destacar és l'àudio, disposàvem de tres 

entrevistes (Sunny, Jawad i família) i totes tenien paràmetres auditius diferents que s'havien 
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de normalitzar. En un primer moment, es va editar sense tenir en compte els volums i la 

qualitat del so. Un cop vam tenir el documental muntat es van regular tots els àudios, de tal 

manera que quedessin en el pla corresponent segons la seva motivació. És a dir, veu en 

primer pla, música o ambientacions en segon pla i en el moment que no hi havia veu, 

aquestes dues últimes agafaven tota la importància. Seguint aquests paràmetres, es van 

regular els nivells perquè el so pogués tenir el màxim nivell de decibels possibles sense 

saturar. Finalment, es van exportar tres pistes (veu, banda sonora i so ambient) per separat 

i es van remasteritzar aconseguint un nivell adequat i cohesionat.  

 

Pel que fa a la imatge, si ens centrem en el tema del color, els retocs que s'han fet són 

mínims però necessaris. S'ha optat per no realitzar molts retocs de colors, ja que al moment 

dels enregistraments dels plans ja hi havia una posada en escena buscada perquè encaixes 

amb el documental. És a dir, si per exemple pensem amb la posta de sol que tanca el 

documental, el retoc de color lògic hagués atenuat notablement l'estètica càlida i el color 

vermell que predominava en el pla. Aquest era l'últim dels nostres objectius, ja que 

precisament, aquest pla està gravat amb un filtre de difusió que busca aconseguir aquesta 

estètica. De fet, el documental en si ha intentat imprimir, en la mesura del possible, una 

estètica càlida (entrevista d'en Jawad). 

 

Seguint dins del retoc de plans, s’han aplicat diferents correccions com: 

  

1. Estabilització de plans: com que no disposàvem d'un estabilitzador mecànic i tenint 

en compte la necessitat de gravar imatges on la càmera estava amb moviment, 

s'havia d'arreglar tot un seguit de plans que no tenien el moviment correcte.  

 
2. Càmera lenta: aquesta va ser una altra eina que es va utilitzar, o bé per estabilitzar 

diferents plans, o bé per aconseguir un ritme més calmat i poètic. En alguns casos, 

els impediments dels llocs on es gravava eren tan grans que no permetien, ni tan 

sols, una bona panoràmica (Grècia). Aquest element ens va ajudar, no només a 

aconseguir moviments molt més fluids, sinó que també allargar algun pla perquè 

encaixes amb la declaració que l'acompanyava. 

 

3. Anivellament de plans: de la mateixa manera que hi havia plans que no 

aconseguíem el moviment òptim, també n'hi havia que el nivell de la càmera no 
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respectava l'eix natural de l'horitzó. Per aquest motiu, es van escalar els plans amb 

aquest problema, fins al punt de poder girar-los en llibertat i aconseguir l'eix correcte. 

 

7. Problemes en el procés  

 
Per tal de ser totalment honestos amb el professorat, en Jawad, nosaltres mateixos i totes 

les persones involucrades, hem decidit crear aquest últim apartat per reflectir de forma 

sintetitzada els principals problemes que ens hem trobat en aquesta llarga producció. 

 

 7.1. Preproducció 

 
Aquesta fase es va portar a terme des del setembre de 2017 fins al novembre del mateix 

any. L'objectiu era tenir una base consolidada de tots els elements i portar a terme el 

documental. Avui en dia, creiem que les entrevistes a voluntaris, experts i el mateix Jawad i 

la cerca que vam fer per internet no va ser del tot suficient per prevenir-nos de tot el que 

hem passat. Vam decidir donar més importància en els testimonis i a les vivències que ens 

havien explicat tota la gent involucrada, enlloc de donar-li més valor a la fase de 

documentació empírica. L'objectiu era crear un marc molt més sincer i proper al drama de la 

crisi dels refugiats, cosa que per altra banda creiem que es pot veure reflectida al 

documental. No creiem que fos un error transcendental, però sobretot en el viatge a Grècia 

era necessari un procediment més burocràtic amb les institucions encarregades de regular 

aquesta crisi. 

 

7.2. Producció 

 
El fet de centrar-nos en una història d'un refugiat, va fer que la dinàmica de rodatges fos 

molt incerta, ja que depeníem d'una persona que la seva implicació era voluntària i el seu 

context delicat. Aquest procés va començar a partir de l'entrevista que es va fer a 

en Jawad al novembre i va durar fins a principis d'abril. Durant tots aquests mesos els 

rodatges estaven subjectes a la disponibilitat d'en Jawad, la qual era relativa fins al mateix 

dia del rodatge. Això va fer que tota la planificació i preparació dels rodatges fos bastant 

efímer, tot i tenir molt clar el calendari i el pla de rodatge. 
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L'altre problema que vam tenir va ser en relació al marc legal. A mesura que van passar les 

setmanes, ens vam adonar que moltes de les coses que volíem explicar comportaven riscos 

legals per en Jawad i els involucrats. Han anat apareixent regularment diferents problemes 

relacionats amb el tema legal que han censurat, en certa manera, el documental. 

 

7.3. Postproducció 

 
En aquest punt, gairebé, feia vuit mesos que elaboràvem el documental. Independentment 

del desgast que suposa una producció d'aquestes magnituds, el nostre punt de vista havia 

perdut l'objectivitat i era molt difícil allunyar-nos emocionalment d'aquest projecte. 

Evidentment això passa a tots els projectes, però el vincle que hem creat amb en Jawad i la 

seva història era massa intens i feia que moltes decisions fossin subjectives i com a 

conseqüència costava no perdre la narrativa que havíem tingut tan clara. Tot i això a través 

d'un exercici de perspectiva i prepresentació de la peça, creiem que hem aconseguit el 

resultat que buscàvem des de l'inici del projecte. 

 

8. Conclusions individuals   

 
     8.1. Erola Serra Tió 

 
Mai he tingut tan clara la meva vocació com en aquest treball, donar veu a aquelles 

persones injustament oblidades, sentir-ho d'una persona que aprecies i estimes, és molt 

dur. He pogut comprovar, indubtablement, que a la que hi poses un dit, no fa falta la mà 

sencera, entres en guerra amb el món que vivim. No puc sentir-me orgullosa del meu país, 

gent que marxa de la guerra ha de poder trobar un lloc digna per refer la seva vida. És una 

situació infrahumana. Parlem doncs d'egoisme col·lectiu, la pressió social per canviar 

aquests fets hauria de ser-hi cada dia, per poder prosperar i exigir canviar les lleis que fan 

els polítics envers aquest problema mundial, no només de qui el pateix. Tot el que hem 

après durant la carrera ens ha servit positivament i és el resultat d'aquest treball l'eina per 

emmirallar-nos. Per això, ara mateix, puc dir que estic completament convençuda que és 

això el que m'omple i del que em vull dedicar.  

Crec que hem aconseguit transmetre i destacar la part més humana del problema. Com a 
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qualsevol altra producció, vam passar per etapes d'incerteses i inseguretats atès que quan 

vam començar a plantejar la idea no tenim clar el contingut per centrar el documental. No 

obstant això, el camí que hem seguit ha estat el correcte en tot moment, estic enormement 

satisfeta del resultat i de poder fer servir aquesta eina com a protesta. 

Sense cap dubte, és el treball que he dedicat més temps i m'ha aportat més coses, amb 

molta alegria i felicitat. Saber que estàs fent allò que vols, no importa les hores que hi 

dediquis, només vols arribar el cim i trobar una història que et faci créixer com a persona. 

Indubtablement l'he trobada. No hauria pensat mai que podia tenir aquest impacta sobre mi, 

entendre i escoltar de primera mà la història d'un refugiat és donar-se un cop al cap - parlant 

de manera metafòrica – per ser conscient de les realitats que existeixen en el nostre país.  

Ha estat un treball significatiu i important per molts aspectes que marquen per sempre i 

també, cal destacar que és un impàs al canvi. Tanquem una etapa perquè se n'obri una 

altra i espero que, tant per mi, com pel meu company Oleguer, sigui del tot plena. 

 

     8.2. Oleguer Erra Salagran 
 

Aquest projecte ha suposat un repte en tots els sentits. Per començar, disposàvem de pocs 

recursos; materials (una càmera Reflex i un trípode molt rudimentari), humans (un equip 

format per dues persones), econòmics (tot allò que poguéssim aportar) i temporals (tenint 

en compte els altres recursos i la dimensió del projecte, avui en dia ho considero poc). 

Avui dia, encara no sabria com qualificar el viatja a Grècia. Penso que, professionalment hi 

ha detalls a millorar, però al final vam acabar gravant el 80% del material que ens havíem 

proposat. No m'alegro de les experiències que vam viure, ja sigui pel que vam patir 

nosaltres mateixos, com pel que vam poder veure amb els nostres propis ulls. Ara bé, no 

me'n penedeixo gens ni mica. El simple fet de poder conèixer en Sunny ja és algú que 

recordaré tota la meva vida. 

Possiblement la dificultat més grossa amb la que em vaig trobar va ser la impotència que 

vaig sentir al llarg de tot el procés. En Jawad s'ha convertit en un gran amic i valoro molt la 

seva amistat. El simple fet de veure'l en aquella situació, no poder fer res a afectes pràctics i 

haver de tirar el projecte endavant sabent que és molt difícil que aquest documental 

transcendeixi fins al punt de regularitzar la seva situació, no m'ha deixat mai tenir la 
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consciència tranquil·la. Mai va ser un intercanvi d'interessos (tu ens ajudes a fer el 

documental i nosaltres t'ajudem amb la teva situació), però la seva implicació ha estat 

màxima i avui en dia encara no hem pogut fer res per ell. 

Hi ha hagut moments de desesperació i de tristesa, però una cosa tinc clara: ho tornaria a 

fer. Evidentment canviaria algunes coses amb l'única finalitat de millorar, però aquesta 

experiència és una de les més importants de la meva vida. El creixement exponencial que 

he fet en l'àmbit personal, l'obertura de nous horitzons i sobretot el fet de conèixer persones 

noves i crear vincles d'amistat tants sincers, són elements que no es poden valorar ni 

quantificar amb números o paraules. 

Em quedo amb tot el que he après, els moments de felicitat que també hem gaudit i un 

resultat molt satisfactori en l'àmbit professional. Ara només em queda plantejar-me què més 

puc fer. Si bé, no puc garantir una millor situació per en Jawad a Catalunya, sí que hi ha 

altres coses que puc fer. Es tracta de detalls intangibles i conceptuals que provenen de la 

voluntat d'una persona per ajudar-ne una altra. Es tracta d'una amistat sincera basada en 

l'empatia, la concòrdia, l'esperança i la voluntat. Es tracta d'en Jawad.	
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10. Annexos 
      

10.1. Guió de les entrevistes 
 

     10.1.1. Jawad Khan  
 

1. Perquè vas decidir jugar-te la vida? 

2. Quina era la teva vida abans de marxar? 

3. Vivies amb seguretat? 

4. Quin va ser el detonant que et va obligar a marxar del teu país? 

5. A quanta gent vas explicar aquesta decisió? Ho sabia tota la teva família? 

6. Quina va ser la seva primera impressió? Estaven en contra? O et van donar tot el 

suport? 

7. Ens podries explicar com va ser el dia que vas marxar? Estava programat de feia 

temps? Va ser cosa de dos dies? Vas marxar a primera hora del matí? Et vas poder 

despedir de tothom qui volies? 

8. Quina sensació vas tenir? 

9. En algun moment del viatje et vas plantejar deixar-ho tot i tornar enrere? Com va ser 

aquest moment? 

10. Quina era el teu motiu: de fugida en una situació insostenible sense tenir en compte 

el destí o bé anar a un lloc predeterminat? 

11. Et vas crear expectatives de futur? 

12. Qui et vas trobar pel camí? 

13. Quedat amb una imatge/moment/sensació d’aquests dos anys de trajecte? 

14. Explica’ns un dia normal a Idomeni, des de que et lleves fins que vas a dormir? 

15. Com et vas sentir en els camps?  

16. Dinàmica dels camps, amics ajudants/treballadors? 

17. Has vist mort algú?  

 

18. Et senties còmode amb gent d’altres països? 

19. Entens el rol de la policia de Grècia, quina és la teva opinió sobre les seves 

actuacions? 

20. On dormies i amb qui? 
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21. Hi ha algú que hagi anat tot el viatge amb tu? 

22. Quin era el paper de les ONG?  

23. Va millor o canviar alguna cosa en temps que vas estar els camps? 

24. Contàveu amb els serveis impressibles per el benestar de qualsevol persona? (roba, 

menjar, casa, salut) 

25. Moment més crític del viatge? 

26. Les màfies com us tractaven? Com funcionava la seva dinàmica? 

27. A dia d’avui et compensa, tornaries enrere? 

28. Amb qui vius avui en dia? 

29. Amb la condició de refugiat què pots fer? Quines són les teves oportunitats? 

30. Trobes necessari aprendre la llengua? 

31. De què treballes, en què consisteix? 

32. Quins són els teus somnis? 

33. Creus que tenim un país que viu lluny de la realitat amb una política 

deshumanitzada? 

34. Què en penses de la Unió Europea? 

35. Et sents menyspreat aquí/ racisme? 

36. Què has après com a persona? Què ha canviat? 

37. On vols passar la resta de la teva vida? 

 
COSES MOLT EL DETALL 
 
 
         10.1.2. Família d’acollida 

 

1. Quant de temps fa que en Jawad és aquí  

2. Us ha parlat de quins objectius i ambicions té?  

 

3. Quan vau sentir per primer com la història d'en Jawad i quina va la sensació?  

4. D'ençà que en Jawad és aquí heu rebut cap ajuda d'alguna institució o òrgan  

de govern o organització?  

5. Per quin motiu vau decidir acollir?  

6. Quina és la situació actual d'en Jawad?  

7. Com ha estat l'evolució d'en Jawad a tots els nivells?  

8. Problema més gran que us heu trobat?  
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9. Quin seria el següent pas?  

10. Com és el dia a dia d'en Jawad?  

11. Heu conegut a la seva família?  

12. Creieu que en Jawad és feliç avui en dia?  

 

Explicació de com ens sentim?  

    15. Us heu sentit igual? En algun moment heu sentit que no podeu fer més del que esteu 

fent ara?? Encallats dins d'un dilema moral? Perquè voleu que això vagi endavant?  

    16. Qui ens pot ajudar? 

 

    10.1.3. Sunny 
 

1. Quan vas conèixer en Jawad?  

2. Com va ser el primer dia? 

3. Què feieu als camps? El dia a dia junts? 

4. Activitat particular dels dos? 

5. Com era en Jawad amb la gent dels camps? 

6. Com és en Jawad com a persona? 

7. Quin tros de camí vau fer junts? 

8. Us vau ajudar?  

9. Quan temps vas estar els camps de refugiats? 

10. Com eren les condicions? 

11. Paraules calus: esperança, lluita, sobreviure…. 

12. Un record amb en Jawad? El primer que et vingui el cap?  
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 10.2. Escaleta: Primera proposta 
 

  
Introducció 
  

  
Veu 

  
Minuts 

  
Temps 

  
Recursos 

  
 x 

 x  x   
Metàfora visual 
relacionada amb 
“l’esperança positiva” 
  

  
Introducció o 
presentació Jawad Khan, el 
protagonista, a partir d'un 
testimoni que encara viu els 
camps. Ens parla 
d'en Jawad i dels camps a 
partir de records. És un pas 
que en Jawad ja ha superat, 
per tant representa un pas 
enrere amb comparació a la 
vida d'en Jawad. 
 

x  x -       Sunny esperant 
el tren a l’estació 
de Idomeni, el 
tren del temps 
(pla llarg 
transgredir amb 
el transcurs del 
temps) 

-       Activitat 
particular d’en 
Jawad i Sunny 

-       Vida el camp 
-       What can we 

do? (frasefinal) 

 
“Careta de presentació amb el nom del documental “So, what can I do?” 

Introducció amb la veu d’en Jawad cantant una cançó 

  
CHAPTER 1: Pakistan and Iran 
MOUNTAIN 
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Veu 

  
Minuts 

  
Temps 

  
Recursos 

  
Jawad Khan: So, when we 
arrive there give us to 
another mafias, another 
people and he went back to 
Iran. 
  

00:00 
To 
00:07 
  

7 segons Pla curt frontal 
entrevista Jawad 

  
Jawad Khan: So, then again 
we arrive there, like is a small 
village close to the mountains 
and we just stay there 
  

  
00:07 
To 
00:16 

9 segons Pla general poble al 
mig d’una vall. 
(imatges de recurs 
Vallter) 

  
Jawad Khan: We go to that 
wind on the mountain. And 
then they bring more people, 
more people and finally 
there’s like seventy people; 
families and children and 
boys, old men. 
  

  
00:16 
To 
00:31 
  

  
15 segons 

  
Pla americà d’en 
Jawad a d’alt d’una 
muntanya amb vent, 
entrant a un refugi 
de muntanya. 
  
Pla frontal de 
l’entrevista d’en 
Jawad.  
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Jawad Khan: Then we start 
by walk, we start like… we 
walking on the mountain 
twelve hours all the night, 
twelve or thirteen hours… So 
there the top of the mountain 
there’s snow and very difficult 
to walk because the road is 
very weird / wet and 
completely dangerous, like 
you know… the night time 
also cold weather… 
  

  
00:31 
To 
00:52 

  
21 segons 

  
Imatges d’en Jawad 
caminant per la 
muntanya. Tot tipus 
de plans. 
Plans de carretera 
molla i perillosa. 

  
Jawad Khan: One side 
there’s a mountain and other 
side very deep abyss. So it 
was very difficult and 
dangerous also. 
  

  
00:52 
To 
00:59 

  
7 segons 

  
Pla general picat 
d’una 
camí al costat d’un 
precipici. 

  
Jawad Khan: So, we walk 
and walk like hours and 
hours and finally we arrive on 
main point of the borders. So 
there is one river between 
Iran and Pakistan. 

  
00:52 
To 
01:10 

  
18 segons 

  
Pla contrapicat d’en 
Jawad pujant un turó 
i la seva arribada a 
dalt d’aquest amb un 
riu a l’altre cantó de 
el pendent. 
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Jawad Khan: So, there is 
also… border light on the 
borders, so from there is also 
check post, Irani check post. 
They have some lights on the 
border. So they are checking 
people from the border there 
discovering people from the 
lights. So you have just two, 
three minutes to when the 
light is turn around in other 
side. 

  
01:10 
To 
01:33 
  

  
  
23 segons 

  
Plans curts de 
llanternes enfocant 
al terra de la 
muntanya. Enfocats i 
desenfocats. 
 
Pla recurs d’una 
persona corrent a la 
nit, unes cames. 
  
Pla frontal entrevista 
Jawad. 

  
Jawad Khan: So you just 
have two or three 
minutes from the mountain 
you have to run down from 
the mountain and cross the 
river and go to the other side. 
Before if, before discover the 
light. So it was very difficult 
because when, we have to 
just wait group by group so 
when the light turn in other 
side we have to run so… and 
that time many people 
injured, many people like 
ufff..            

  
01:33 
To 
01:56 

  
23 segons 

  
Jawad baixant una 
pendent tant ràpid 
com pugi. Més plans 
de llums al seu 
voltant. 
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Jawad Khan: The police see 
you on the border they are 
not asking you how are you, 
where are you from, they just 
shoot, they kill many 
people… they many people. 
Yeah, they just shoot, they 
don’t ask you where are you 
from. But luckily nothing 
happening anything that time 
and we was very successful.   
  

  
01:56 
To 
02:12 

16 segons Pla curt frontal de 
l’entrevista amb en 
Jawad. 

  
  
  
CHAPTER 2: Turky and Greece 
SEA 
  

  
Veu 

  
Minuts 

  
Temps 

  
Recursos 
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Jawad Khan: We are going to 
shop to buy something for 
eat. Also the Turkish people 
they are very nice. So I went 
there in a one shop. There is 
one woman and she are very 
cleaver. And I went to buy 
something. She is saying to 
me; “you want to go to 
Europe. And I said; “no, no, 
no”. She said; “Don’t tell a lie, 
and don’t go”. And she said; 
“There’s the dead. So, why 
are you choosing dead? Look 
the newspaper! Every day 
the people dying here”.  
  

  
2:12 
To 
2:45 

33 segons     
En Jawad mirant el 
mar, pensant com 
seria el seu viatge. 
  
Buscar notícies 
antigues els diaris on 
enuncien les morts el 
mar. 
  
  
  

  
Jawad Khan: So at night time 
when we were there and all 
the people wants stay there. 
So they bring one bag like 
this inside boat. And I … they 
start, and I said to him, 
because we are expecting 
without maybe theirs is very 
one big boat, like safety, big 
ship maybe or small ship 
safety. 
  

  
2:45 
To 
3:11 

26 segons     
Pla mig “over the 
showlder” d’en 
Jawad davant el mar  
 
Pla mig curt frontal 
de l’entrevista amb 
en Jawad 
 
Pla zenital d’una 
maleta mentre algú 
l’obra 
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Jawad Khan: They have 
some bombs and they start 
pushing air inside the boat 
and I said “what is this?” and 
this is… “you don’t know you 
are going to Europe, and you 
don’t know this? It’s boat for 
you…” But there we don’t 
have any option and also pay 
the money before so we just 
have to survive. 
  

  
3:11 
To 
3:31 

 20 segon Pla picat d’en Jawad 
fent servir una 
manxa d’aire per 
inflar la barca.  
 
Pla detall de la 
manxa   
 

Pla mig curt frontal de 
l’entrevista d’en 
Jawad: “What is this” 
 

  
Jawad Khan: So when finally 
they prepare boat for us and 
put inside people, forty-five 
people. So when they put 
forty-five people inside and 
there are asking to us, the 
mafia is asking to us “Who 
knows drive?” I know that 
time but I didn’t say anything. 
But there’s one boy and he 
said “I know how to dirve the 
motorbike”. So this is you 
have to keep this and you 
just have to hold this cause is 
break. 

  
3:11 
To 
4:00 

    
Pla general de la 
barca entrant cap a 
dins el mar 
 

Pla mig curt frontal de 
l’entrevista d’en 
Jawad 
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Jawad Khan: So you have to 
just go straight, don’t have to 
go right and left. So it was 
like night time… half past 
two. So you can imagine, 
night-time, completely dark, 
wheatear is also very cold… 
it was December. So we start 
travel and he said we have to 
just go straight and when you 
see there some lights, so you 
arrive in Europe. 
  

  
4:00 
To 
4:28 

28 segons  Pla general del mar 
des de la costa. A 
postproducció es 
difuminaran i 
enagriran el pla, 
deixant només el 
centre ben definit 
creant una 
composició per línia. 
 
Pla mig curt frontal de 
l'entrevista d'en 
Jawad 
PPP 45º, dels ulls 
d'en Jawad 
il·luminats per una 
llum extradiegètica. 
 
 
 
  
  

  
Jawad Khan: When we arrive 
in the middle of the see, our 
boat doesn’t work. We don’t 
know what happen so we 
stay there in the see thirteen 
minutes. We start travel after 
four hours… we… our boat 
doesn’t work and we stay in 
the sea like three hours. 
  

  
04:28 
To 
04:48 
  

20 segons   Escena pont de 
rupit, imatges amb el 
pon penjant de Rupit 
i el riu que passa pel 
costat.  
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Jawad Khan: So then after 
we took our mobile and we 
said… on the sea…help, 
help, help… So, after thirteen 
minutes the police from 
coastguard of Greece, they 
arrive there to help us, to 
rescue us. So, they bring us 
to the coast 
  
  

  
04:48 
To 
05:04 
  

16 segons    
 Pla nadir d’en 
Jawad llençant un 
telèfon des de dalt 
pont. I un pla detall 
de com cau a l’aigua.  
 

Pla mig curt frontal de 
l’entrevista d’en 
Jawad 

  
Jawad Khan: So, all… 
everyday, everyday there I 
think… forty, fifty, thirty boats, 
they are coming Turky to 
Greece. So mostly people 
are died. Because of not… 
good boats, not good safety. 
So that night when we arrive 
on a Island on the that time 
another boat come from 
another point and… the… 
dead inside. 
  

  
5:04 
To 
5:53 

 
49 segons  

 Imatges recurs de 
les barques arribant 
a Lesbos. 
 

 
 Pla mig curt frontal 
de l’entrevista d’en 
Jawad 

  
Jawad Khan: Very, very small 
boat, just three meters. Very, 
very small, just like one box. 
So I think, maybe boat 
doesn’t work or something 
happen and they are died.  I 
see on my own eyes.            
  
  

  
5:35 
To 
5:48 

13 segons  Idea taüt de metall 
ple d'aigua amb un 
vaixell flotant a dins 
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CHAPTER 3: Greece and Macedonia – CAMPS 
  

  
Jawad Khan: When I arrive in 
Greece the border is open for 
people form Afghanistan, 
people from Syria, Iraq and 
Kurdistan and Palestine. So 
just close for other countries. 
So when I come back and I 
call to him I said “I don’t know 
because I’m new here so the 
border is closed and they are 
not leaving pakistany people, 
so what I can do? 
  

  
5:48 
To 
6:12 

  Imatge de la balla 
entre Grècia i 
Macedònia. Entrant i 
sortint gent, com els 
paren i els fan tornar 
a Grècia. 
  

  
Jawad Khan: So I came in 
Macedonian border, 
Macedonia and Greece 
border so there is a road, 
people staying on the road so 
they are showing the 
documents and they are 
entering in Macedonia. 
  

  
6:12 
To 
06:24 
  

    
Una llarga carretera 
plena de gent 
esperant per 
ensenyar els papers. 
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Jawad Khan: So I just 
decided to run and cross the 
border. So I just run, I just run 
straight when I throw the… 
my bag and I just run and 
police start to chasing me by 
car from an other side of 
border when I said: “if you 
run, you chasing me like run, 
so… it’s not possible you can 
chase me because I’m 
running very well”. So I run, 
finally there’s no option 
because in other side police 
come from different side, 
from three, four, side so that 
time I said “What I can do?”. 
  

  
6:24 
To 
07:01 
  

    
Pla detall i pla 
general d’una 
persona corrent pels 
camps, una persona 
desesperada, que no 
pot aguantar més i 
ha de començar a 
córrer per 
sobreviure.  
 
Pla frontal entrevista.  

  
Jawad Khan: So finally I just 
run try to climb up on the 
fences. So there’s a fences… 
if you see the front starting 
there’s roles and became like 
this, and in the top also like 
two roles from both side. So I 
just to the fences, and fences 
inside my hand and my body, 
I was very injured I just climb 
up and finally I arrive on the 
top, so there’s I was 
completely terrible because 
the fences inside my jacket, 
my pant… so, for me is very 
difficult to jump to the other 
side. 

  
07:01 
To 
07:48 

    
Pla general de les 
balles i plans detalls 
amb càmera amb 
moviment com si fes 
el salt per pujar. 
 
Plans detalls de les 
punxes i els gabinets 
que hi ha a les 
fronteres de 
Macedònia. 
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Jawad Khan: And down 
there’s police, they are hitting 
me with small stones and 
with one stick. This is… come 
back, come back.. I was very, 
very absent that time… what 
I can do? 
On the right hand is 
Macedonia, on the left side is 
Greece. 
  

  
07:48 
To 
08:08 

    
Pla frontal de 
l’entrevista d’en 
Jawad.  
 
 
 

  
Jawad Khan: So I just leave 
my jacket there I and jump to 
the other side. And I jump in 
Macedonian side and I run 
form the field, cross field, 
cross the road there in 
Macedonian flags. And I said 
“ finally, I enter in Macedonia. 
  
  

  
08:08 
To 
08:25 

    
Pla general d’una 
jaqueta penjada a 
les balles.  
 
Pla frontal, Imatges 
d’en jawad muntant 
a cavall i corrent.  
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Jawad Khan: When I  cross 
the road I enter in the village 
where I fall down there and 
after two three minutes 
starting pain and I feel 
something happen with me. 
When I see mi hands, cutting 
my hands, cutting my legs, 
my arm, my… all the body… 
completely with blod. In my 
head, completely. 
  
  

  
08:25 
To 
08:45 
  

    
Pla frontal de 
l’entrevista. 
 
 

  
Jawad Khan: I again sit down 
there and I said “what 
happen with me? And now 
even I don’t have cell phone 
because I lose the money; 
okey no problem, I lose the 
passport, no problem, but if I 
lose the mobilephone so how 
I contact with my family and 
how I manage the money. So 
I was completely absent. I 
was walking on the road in 
Macedonia and I don’t know 
what I can do. 
  

  
08:45 
To 
09:13 
  

    
Pla frontal entrevista 
d’en Jawad. Plans 
detall entrevista 
Jawad. 
 
Imatges del pont de 
St. Joan de les 
Abadesses pensant i 
reflexionant. 
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Jawad Khan: So it’s like ah… 
seventeen, sixteen, 
seventeen times I tried to 
cross the border and I come 
back. So again I went to 
Athens I come back to 
Macedonia and again catch 
from police of Macedonia, 
army of Macedonia finally we 
catch and back. 
  

  
09:13 
To 
09:32 
  

    
Pla mitjà saltant la 
balla i caminant cap 
endavant com si 
hagués entrat a 
Macedònia. 
 
Pla frontal entrevista 
Jawad. 

  
Jawad Khan: I lose the hope 
and I saw so many 
difficulties. In Idomeni It was 
very, very difficult. Morning 
time wake up, we have to 
found the bathroom, there’s 
no bathroom, there’s no 
water to clean your hands, 
you have to found the water 
to go to the villages. So many 
people there and few 
facilities. I was very, very 
absent because many 
women and children they are 
waiting in the lines for hours 
and hours, two, three hours 
and finally when they came to 
main point, the volunteers 
said: “I’m sorry, we don’t 
have food”. 
  

  
09:32 
To 
10:12 
  
  

    
Pla frontal de 
l'entrevista. 
 
Plans diferents, 
general, primers 
plans de lavabos en 
els camps, de com 
veuen aigua i on 
l'han d'anar a 
buscar... 
 
Buscar imatge de 
dificultats que es 
presenten. 
 
Pla general d'on han 
d'anar a buscar el 
menjar. Com 
s'esperen amb una 
fila. 
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Jawad Khan: This time, 
mostly families form Syria, 
because of war. So many 
people that time they sick,  ill 
and many illnesses. But 
people have to survive 
because they don’t have 
option and they don’t want to 
go back. If they go back in 
their country there’s also war. 
  

  
10:12 
To 
10:37 

    
Diferents tipus de 
plans de famílies, 
vivint en els camps, 
imatges de Síria en 
ruïnes. 
 
Plans generals 
d'hospitals o 
infermeries, 
voluntaris ajudant. 

  
Jawad Khan: There kind, 
sometimes very good news, 
sometimes very good news, 
sometimes you are like very 
happy and sometimes you 
are very bad. Everyday there 
is people they are making like 
fake news, rumours so 
everyday four, five people 
they are just throwing fake 
news. In four days the border 
will be open, in one month 
border…in fif teen days, so 
everyone have hope 
  

  
10:37 
To 
11:06 

    
Primers plans i plans 
generals de gent 
pensant, esperant, 
assentats en els 
camps, gent rient, 
gent enfadats... 

  
Jawad Khan: That time I’m 
just hoping because I cross 
the border many times, I was 
absent, confuse, worried but I 
don’t lose hope. And I said “ I 
hope I will successful”.           
  

  
11:06 
To 
11:21 

    Pla frontal i mig de 
l’entrevista d’en 
Jawad Khan.  
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Jawad Khan: This camps are 
not from the government. 
This camps from like 
volunteers and people. So 
that helping very well. So 
many doctors, volunteers, 
they came from Germany, 
from different countries they 
came there to helping 
refugees and immigrants. 
And… I think they are better, 
not very good facilities but 
better than the nothing. 
  

  
11:21 
To 
11:49 

    
Imatges diverses, 
amb diversos plans 
de voluntaris 
treballant en els 
camps, de com 
donen el menjar, 
estan fent 
companyia, fan 
feines extres i fins i 
tot dormen als 
mateixos camps de 
refugiats. 

  
Jawad Khan: Police that time, 
not helping to people. Just 
they are staying in front of the 
border and just to stopping 
immigrant and refugees.   
  

  
11:49 
To 
11.58 

    
Pla frontal de 
l’entrevista d’en 
Jawad Khan. 

  
Jawad Khan: That they also 
the Macedonian police they 
cross the border and they 
also enter inside the Greece 
and they attacking on 
refugees and immigrants. 
  

  
11:58 
To 
12:07 

    
Imatges recurs de 
com la Policia ataca 
a la gent refugiada. 
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Conclusió: 
  

  
Veu 

  
Minuts 

  
Temps 

  
Recursos 

  
Punt de vista de la vida 
d'en Jawad d'un refugiat que 
viu a Barcelona i que va ser 
la primera persona que va 
viure amb ell. Ell té els 
papers i representa que viu 
un pas endavant amb 
comparació a la vida que 
porta en Jawad. També es 
coneixen molt bé i podrà 
donar un altre punt de vista. 
 

 
x  

 
x  

  
- Escola 

d’anglès 
- Caminant per 

barcelona 
-       Feina 
-       Vida quotidiana 
-       Esports 
-       En un pont 

pensant 
-  Muntant a cavall 
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10.3. Instàncies/Sol·licitud ajuntaments 
 

   10.3.1. Sol·licitud Casa Bujons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŀ
EXCM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VIC 

 

INSTÀNCIA / SOL·LICITUD  

 

 

 

 

 

  EL SOTASIGNAT: 
Cognoms 

Nom DNI 

Adreça Número Pis Porta 

Municipi 

Província C.P. 

e-mail    ! (Assenyalar com a medi preferent de comunicació) Telèfon 

 

  EN NOM I REPRESENTACIÓ DE: 
Persona o entitat Telèfon NIF 

Domicili Població C.P. 

  

  EXPOSO: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  SOL·LICITO: 

   

   

   

   

   

 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN: 

 Vic, ________ de __________ de _____ 

 (SIGNATURA) 

  

  

D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es sol·liciten 
en aquesta instància, s’incorporen als fitxers automatitzats propietat de 
l’Ajuntament de Vic. Les dades seran utilitzades per a la gestió d’aquest 
Ajuntament i les cessions de les mateixes ho seran amb les administracions 
públiques, persones o entitats, les quals de conformitat amb  les vigents 
disposicions, hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució de l’assumpte. 
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de 
rectificació, de cancel·lació i d’oposició, en els termes inclosos a la legislació 
vigent, mitjançant un escrit presentat a l’OAC, c. de la ciutat, 1 de 08500 Vic, 
prèvia acreditació d’identitat. 

Serra Tió
Erola 47848631Y

C/ Pau Claris 2 - -

Vic (La Guixa)

Barcelona 08500
✔

erola.serra@uvic.cat 679404848

Erola Serra Tió 679404848 47848631
C/ Pau claris nº2 Vic (La Guixa) 08504

Benvolguts, 
Som dos estudiants de la Universitat de Vic que estem realitzant, com a treball final de grau, un 
documental sobre la situació actual que viuen els refugiats a Grècia. El documental consta de 
diverses entrevistes, motiu pel qual ens adrecem a vosaltres. El nostre problema es resideix en 
trobar una localització adient i fonamentada que vagi amb consonància a les dinàmiques 
(entrevistes) exposades en el documental.

L'entrevistat és en Jawad, un noi de Pakistan que ha hagut de marxar de casa seu per problemes 
interns del país. Ell té una clara vocació política i de fet, exercia com a tal en el seu país. Per 
aquest mateix motiu, creiem que fer l'entrevista en alguna sala de la Casa Bujons és una metàfora 
visual adient per exposar la seva situació d'asil polític.

Per tant, seria de gran ajuda pel documental poder disposar de la Casa Bujons per realitzar una de 
les entrevistes, la qual, com hem dit anteriorment va en consonància amb el contingut que es 
presentarà. 

28 2017de novembre
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10.3.2. Sol·licitud Sala de plens, Ajuntament de Vic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŀ
EXCM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE VIC 

 

INSTÀNCIA / SOL·LICITUD  

 

 

 

 

 

  EL SOTASIGNAT: 
Cognoms 

Nom DNI 

Adreça Número Pis Porta 

Municipi 

Província C.P. 

e-mail    ! (Assenyalar com a medi preferent de comunicació) Telèfon 

 

  EN NOM I REPRESENTACIÓ DE: 
Persona o entitat Telèfon NIF 

Domicili Població C.P. 

  

  EXPOSO: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  SOL·LICITO: 

   

   

   

   

   

 

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN: 

 Vic, ________ de __________ de _____ 

 (SIGNATURA) 

  

  

D’acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de 
dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es sol·liciten 
en aquesta instància, s’incorporen als fitxers automatitzats propietat de 
l’Ajuntament de Vic. Les dades seran utilitzades per a la gestió d’aquest 
Ajuntament i les cessions de les mateixes ho seran amb les administracions 
públiques, persones o entitats, les quals de conformitat amb  les vigents 
disposicions, hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució de l’assumpte. 
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de 
rectificació, de cancel·lació i d’oposició, en els termes inclosos a la legislació 
vigent, mitjançant un escrit presentat a l’OAC, c. de la ciutat, 1 de 08500 Vic, 
prèvia acreditació d’identitat. 

Erra Salagran 
Oleguer 48040386X

C/ Centre 12 2 -
Sant Julià de Vilatorta 
Barcelona 08504

✔oleguer.erra@uvic.cat 659815655

Oleguer Erra Salagran 659815655 48040386
C/ Centre nº12 Sant Julià de Vilatorta 08504

Benvolguts, 

Som dos estudiants de la Universitat de Vic que estem realitzant, com a treball final de grau, un 
documental sobre la situació actual que viuen els refugiats a Grècia. El documental consta de 
diverses entrevistes, motiu pel qual ens adrecem a vosaltres. El nostre problema es resideix en 
trobar una localització adient i fonamentada que vagi amb consonància a les dinàmiques 
exposades en el documental.

L'entrevistat és en Jawad, un noi de Pakistan que ha hagut de marxar de casa seu per problemes 
interns del país. Ell té una clara vocació política i de fet, exercia com a tal en el seu país. Per 
aquest mateix motiu, creiem que fer l'entrevista a sala de plens, de l'Ajuntament de Vic, és una 
metàfora visual adient per exposar la seva situació d'asil polític.

Per tant, seria de gran ajuda pel documental poder disposar de la sala de plens per realitzar una de 
les entrevistes, la qual, com hem dit anteriorment va en consonància amb el contingut que es 
presentarà. 

22 2017de novembre
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10.3.3. Sol·licitud Sala de Plens, Consell Comarcal d’Osona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/11/17 23:11Queixes, suggeriments i propostes - Consell Comarcal d'Osona

Página 1 de 3https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/…414325816931477B26350D.asp?procedencia=Confirmacion&codent=968

Tipus de petició:* 

Proposta

Afecta a:* 

Infrastructures municipals

Dades del Representant

 És necessari marcar aquesta casella si s'emplena el formulari en representació d'una altra persona

Nom:* 

Erola 

Primer cognom:* 

Serra

Segon cognom: 

Tió

Raó social: 

Ajuda per un documental

Tipus de document:* 

DNI / NIF

Núm. de document:* 

47848631Y

Tipus de via:* 

Carrer

Nom de la via:* 

C/ Pau claris 

Núm.:* 

2

Lletra: Km: Bloc: 

Escala: Pis: Porta: Nucli o barri: 

Vic (La Guixa)

Província:* 

Barcelona

Municipi:* 

VIC

Codi postal:* 

08500

Telèfon fix: 

938853118

Telèfon mòbil:* 

679404848

Adreça electrònica: 

erola.serra@uvic.cat

Dades del Sol·licitant / Interessat

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Queixes, suggeriments i propostes

Dades de la Sol·licitud
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28/11/17 23:11Queixes, suggeriments i propostes - Consell Comarcal d'Osona

Página 2 de 3https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/…414325816931477B26350D.asp?procedencia=Confirmacion&codent=968

 Per SMS: 679404848

 Per correu electrònic: erola.serra@uvic.cat

Descripció:* 
Benvolguts, 

Som dos estudiants de la Universitat de Vic que estem realitzant, com a treball final de grau, un documental sobre la 
situació actual que viuen els refugiats de Grècia. El documental consta de diverses entrevistes motiu pel qual ens 
adrecem a vosaltres. El nostre problema es resideix en trobar una localització adient i fonamentada que vagi amb 
consonància a les dinàmiques exposades en el documental.

L'entrevistat és en Jawad, un noi de Pakistan que ha hagut de marxar de casa seu per problemes interns del país. Ell 
té una clara vocació política i de fet, exercia com a tal en el seu país. Per aquest mateix motiu, creiem que fer 
l'entrevista a sala de plens del Sucre és una metàfora visual adient per exposar la seva situació d'asil polític.

Per tant, seria de gran ajuda pel documental poder disposar de la sala de plens per realitzar una de les entrevistes, la 
qual, com hem dit anteriorment va en consonància amb el contingut de l'entrevista.

Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Regulació exercici de drets previstos a la Llei 15/99 (LOPD)
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10.3.4. Sol·licitud Sala de Plens, Ajuntament de St. Julià de Vilatorta 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/11/17 11:56Instància genèrica - Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Página 1 de 3https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/…3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=455&sTramitarPresencial=S

Dades del Representant

 És necessari marcar aquesta casella si s'emplena el formulari en representació d'una altra persona

Nom:* 

Erola 

Primer cognom:* 

Serra

Segon cognom: 

Tió

Raó social: 

Ajuda per un docuemntal 

Tipus de document:* 

DNI / NIF

Núm. de document:* 

47848631Y

Tipus de via:* 

Carrer

Nom de la via:* 

Pau Claris

Núm.:* 

2

Lletra: Km: Bloc: 

Escala: Pis: Porta: Nucli o barri: 

La Guixa

Província:* 

Barcelona

Municipi:* 

VIC

Codi postal:* 

08500

Telèfon fix: 

938853118

Telèfon mòbil:* 

679404848

Adreça electrònica: 

erola.serra@uvic.cat

Dades del Sol·licitant / Interessat

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Instància genèrica

Dades de la Sol·licitud

Exposo:* 
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29/11/17 11:56Instància genèrica - Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Página 2 de 3https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/…3E7D458193319C8B8B4563CB.asp?codent=455&sTramitarPresencial=S

 Per SMS: 679404848

 Per correu electrònic: erola.serra@uvic.cat

Benvolguts, 
Som dos estudiants de la Universitat de Vic que estem realitzant, com a treball final de grau, un documental sobre la 
situació actual que viuen els refugiats de Grècia. El documental consta de diverses entrevistes motiu pel qual ens 
adrecem a vosaltres. El nostre problema es resideix en trobar una localització adient i fonamentada que vagi amb 
consonància a les dinàmiques exposades en el documental.

L'entrevistat és en Jawad, un noi de Pakistan que ha hagut de marxar de casa seu per problemes interns del país. Ell 
té una clara vocació política i de fet, exercia com a tal en el seu país. Per aquest mateix motiu, creiem que fer 
l'entrevista a sala de plens de l'Ajuntament és una metàfora visual adient per exposar la seva situació d'asil polític.

Sol·licito:* 
Per tant, seria de gran ajuda pel documental poder disposar de la sala de plens per realitzar una de les entrevistes, la 
qual, com hem dit anteriorment va en consonància amb el contingut de l'entrevista.

Documents relacionats:

Informació de la Sol·licitud

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques

Regulació exercici de drets previstos a la Llei 15/99 (LOPD)
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    10.4. 2016: Desplazamiento forzado alcanza un nuevo rècord 
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     10.5. Calendari anual de feines realitzades.  

 

10.5.1. Calendari 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	 SÁB/DOM	

2017	

Nota:		

Puede	imprimir	
esta	plan2lla	
para	usarla	
como	
calendario	de	
pared.	También	
puede	copiar	la	
diaposi2va	de	
cualquier	mes	
para	agregarla	
a	su	propia	
presentación.	

28	de	agosto	 29	 30	 31	 1	de	sep1embre	 2/3	

4	 5	 6	 7	 8	 9/10	

11	 12	 13	 14	 15	 16/17	

18	 19	 20	 21	 22	 23/24	

25	 26	 27	 28	 29	 30/1	de	octubre	

2	 3	 4	 5	 6	 7/8	

sep1embre	

LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	 SÁB/DOM	

2017	

Nota:		

Puede	imprimir	
esta	plan2lla	
para	usarla	
como	
calendario	de	
pared.	También	
puede	copiar	la	
diaposi2va	de	
cualquier	mes	
para	agregarla	
a	su	propia	
presentación.	

25	de	sep1embre	 26	 27	 28	 29	 30/1	de	octubre	

2	 3	 4	 5	 6	 7/8	

9	 10	 11	 12	 13	 14/15	

16	 17	 18	 19	 20	 21/22	

23	 24	 25	 26	 27	 28/29	

30	 31	 1	de	noviembre	 2	 3	 4/5	

octubre	

Primera	tutoria	amb	
L’Arnau	Oriol	
	

Primer	contacte	amb	els	
dos	voluntaris:	Raúl	i	
Gemma	

Primera	trobada	amb	en	
Jawad	Khan.	Presentació	i	
explicació	del	projecte	

Segona	trobada	amb	en	
Jawad	Khan.	Reunió	
informal	per	generar	bon	
ambient		
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LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	 SÁB/DOM	

2017	

Nota:		

Puede	imprimir	
esta	plan2lla	
para	usarla	
como	
calendario	de	
pared.	También	
puede	copiar	la	
diaposi2va	de	
cualquier	mes	
para	agregarla	
a	su	propia	
presentación.	

30	de	octubre	 31	 1	de	noviembre	 2	 3	 4/5	

6	 7	 8	 9	 10	 11/12	

13	 14	 15	 16	 17	 18/19	

20	 21	 22	 23	 24	 25/26	

27	 28	 29	 30	 1	de	diciembre	 2/3	

noviembre	

4	 5	 6	 7	 8	 9/10	

Primera	entrevista	amb	
un	dels	Voluntaris	
(Gemma	Farré).	Informal,	
durada	una	hora.	

Primera	entrevista	amb	
un	altre	voluntari	(Raúl).	
Informal,	durada	una	
hora	

Segona	tutoria	amb	
l’Arnau	Oriol	i	tercera	
trobada	amb	en	Jawad	
Khan	per	explicar	el	seu	
rol	en	el	documental.		

Primer	contacte	amb	
l’ajuntament	de	Vic	per	
sol·licitar	la	sala	de	plens.		

Presentació	de	la	
Sol·licitud	a	l’Ajuntament	
de	Vic,	per	demanar	la	
Sala	de	Plens.		
	

Contacte	amb	dos	
voluntaris	més	i	
plantajament	de	la	cita.	
(Edu	i	Bruna).	

Tercera	tutoria	per	
estructurar	l’entrevista	a	
en	Jawad	Khan.	
Quarta	trobada	amb	en	
Jawad	Khan.	

Enrregistrament	d’alguns	
plans	del	mercat	de	Vic	
(Lloc	de	feina	d’en	Jawad)	

Excursió	amb	en	Jawad	
per	diferents	indrèts	de	
la	plana	de	Vic.	

Visita		a	l’Ajuntament	de	
Vic	i	de	Roda	de	Ter	per	
tractar	el	tema	de	la	
localització.	
	

Contacte	a	la	Casa	de	
Convelecència	i	el	Consell	
Comercal	per	tractar	el	
tema	de	la	localització.	
Quarta	tutoria.	
	

Visita	a	l’Edifici	Del	Sucre	
i	contacte	amb	
l’Ajuntament	de	St.Julià	
de	Vilatorta	per	
localització.		

LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	 SÁB/DOM	

2017	

Nota:		

Puede	imprimir	
esta	plan2lla	
para	usarla	
como	
calendario	de	
pared.	También	
puede	copiar	la	
diaposi2va	de	
cualquier	mes	
para	agregarla	
a	su	propia	
presentación.	

27	de	noviembre	 28	 29	 30	 1	de	diciembre	 2/3	

4	 5	 6	 7	 8	 9/10	

11	 12	 13	 14	 15	 16/17	

18	 19	 20	 21	 22	 23/24	

25	 26	 27	 28	 29	 30/31	

1	de	enero	 2	 3	 4	 5	 6/7	

diciembre	

Contacte	amb	
l’Ajuntament	de	Girona	
per	la	localització	de	
l’entrevista.		

Gravació	entrevista	
principal	a	la	Casa	de	la	
Convelesència.		

Edició	de	l’entrevista	
principal.	

Edició	de	l’entrevista	
principal.	
	

Edició	de	l’entrevista	
principal.	
	

Edició	de	l’entrevista	
principal.	
	

Edició	de	l’entrevista	
principal.	
	

Memòria	escrita.	Punts	
claus	i	quedar	amb	en	
Jawad	per	coneixer	la	
seva	vida.	

Memòria	escrita.		

Memòria	escrita.	Punts	
claus	i	quedar	amb	en	
Jawad	per	coneixer	la	
seva	vida.	
	

Memòria	escrita.		 Memòria	escrita.	Punts	
claus	i	quedar	amb	en	
Jawad	per	coneixer	la	
seva	vida.	
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10.5.2. Calendari 2018 
 
◄ 
Diciembre Enero 2018 Febrero ► 

Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. 
 1  

 
2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

9  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

10  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

11  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

12  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

23  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

24  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

25  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

26  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
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◄ Enero Febrero 2018 Marzo ► 

Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. 
    1  

 
 

2  
 
Memòria I 
escaleta 
definitiva.  

3  
 

4  
 

5  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

6  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

7  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

8  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

9  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
Gravació de 
plans a la 
classe 
d’anglès.  

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
Cita amb 
l’advocat 
per parlar 
del cas d’en 
Jawad. 

20  
 

21  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

22  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

23  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
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◄ Febrero Marzo 2018 Abril ► 
Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. 

    1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 Toturia 
amb l’Arnau 
Oriol. Per 
acabar de 
recollir 
ideas I 
preperar el 
viatge.  

7  
 

8  
Entrevista 
amb la 
família 
d’acollida a 
casa seva. 
Sopar 
conjunt 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

14  
Memòria I 
escaleta 
definitiva. 

15  
Premuntatge 
de videos I 
entrevista. 

16  
Premuntatge 
de videos I 
entrevista. 

17  
 

18  
Gravació de 
les imatges 
recurs a 
Vallter/el riu 
I la neu.  

19  
 

20  
 
Gravació de 
plans recurs 
el mercat de 
Vic. Feina 
d’en Jawad. 

21  
 
Futbol Sala, 
Gravació 
d’en Jawad  
fent l’esport. 
Diferents 
plans.  

22  
 
 

23  
 

24  
 

25  
 
 

26  
 
VIATGE A 
GRECIA 

27  
 
VIATGE A 
GRECIA 

28  
 
VIATGE A 
GRECIA 

29  
 
VIATGE A 
GRECIA 

30  
 
VIATGE A 
GRECIA 

31  
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◄ Marzo Abril 2018 Mayo ► 

Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. 
1  
 

2  
 

3  
Fer mapa 
3D, dues 
versions. 

4  
Edició del 
documental, 
acabar 
memoria. 

5  
Edició del 
documental, 
acabar 
memoria. 

6  
. 

7  
 

8  
PLatja, 
Estertit, 
plans 
recursos 
amb en 
Jawad. 

9  
Fer mapa 
3D, dues 
versions.  

10  
Fer mapa 
3D, dues 
versions. 

11  
Tutoria amb 
l’Arnau 
Oriol.  

12  
Fer mapa 
3D, dues 
versions. 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
Edició del 
documental, 
acabar 
memoria. 

17  
 

18  
Imatges 
recurs de 
Manlleu, riu 
I barca.  

19  
Imatges 
recurs de 
Manlleu, riu 
I barca. 

20  
 

21  
 

22  
Vallter, 
Imatges 
recurs del 
paral·lelisme 

23  
Edició del 
documental, 
acabar 
memoria. 

24  
Edició del 
documental, 
acabar 
memoria. 

25  
Edició del 
documental, 
acabar 
memoria. 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
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◄ Abril Mayo 2018 Junio ► 

Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. 
  1  

Edició per 
parts, per 
entregar-li al 
tutor 

2  
Edició per 
parts, per 
entregar-li al 
tutor 

3  
 

4  
Última 
tutorial amb 
l’Arnau Oriol 

5  
 

6  
 

7  
Edició de 
sons, retocs 

8  
Edició de 
sons, retocs 

9  
Prova I, 
edició de la 
introspecció 

10  
Prova II, 
edició de la 
introspecció 

11  
Passar els 
sons a 
l’Arnau per 
renderització 

12  
 

13  
 

14  
Últims 
retocs 
d’edició I 
memoria 

15  
Últims 
retocs 
d’edició I 
memoria 

16  
Últims 
retocs 
d’edició I 
memoria 

17  
 

18  
Entrega 
final. 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

 

 
 

 

 


