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• El retrat documental: practicar l’escolta

• L’adolescència al cinema

• Confessions	cinematogràfiques:	els	diàlegs	i	la	co-creació

QUÈ TREB A LLEM
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SINOPSI

En	un	 institut	dels	suburbis	parisencs,	adolescents	prou	afortunats	per	assistir-hi	parlen	¬–entre	classe	 i	

classe,	i	a	voltes	durant	la	classe,	asseguts	al	passadís	o	en	uns	bancs	de	l’exterior–	mentre	la	ciutat	s’estén	

al	seu	darrere	i	als	seus	peus.	Claire	Simon	estableix	un	diàleg	cinematogràfic	en	què	conversen	sobre	les	se-

ves	històries	personals,	les	seves	famílies,	i	també	de	les	seves	passions	i	les	seves	solituds.	A	aquesta	edat,	

comencen	a	plantejar-se	deixar	enrere	les	famílies,	si	en	tenen,	o	fins	i	tot	a	fugir-ne	quan	estan	completa-

ment	trencades.	Anar	pel	seu	compte	pot	comportar	tantes	coses	bones	com	dolentes.	Aquest	film	esdevé	

el	lloc	on	exploren	i	discuteixen	el	sentit	de	tot	això.
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Dins	de	la	classificació	clàssica	dels	gèneres	cinema-

togràfics,	 trobem	una	primera	gran	distinció	segons	

el	grau	de	vinculació	de	les	pel·lícules	amb	la	realitat:	

la	ficció	i	la	no-ficció.	En	aquesta	dicotomia	s’entén	el	

documental	com	a	un	gènere	de	no-ficció	que,	amb	

una voluntat moltes vegades informativa i didàctica, 

representa fets i escenes preses de la realitat sense 

que	 apareguin	 actors	 ni	 actrius	 professionals	 que	

interpretin un paper guionitzat. Per la seva banda, a 

grans	trets	entenem	que	el	cinema	de	ficció	és	el	que	

engloba	 els	 films	 que	 plantegen	 una	 història	 dins	

d’un	món	possible	versemblant	però	que	és	producte	

de la imaginació i compta amb personatges inven-

tats.	Tanmateix,	en	la	història	de	la	teoria	del	cinema	

aquesta	frontera	entre	un	cinema	i	un	altre	mai	no	ha	

estat	clara	i	ha	protagonitzat	diversos	debats	que	avui	

dia estan especialment oberts. 

En	propostes	específiques	de	retrat	documental	com	

la de Primeres solituds, les discussions al respecte 

solen	 orbitar	 al	 voltant	 de	 la	 dificultat	 de	 construir	

una	 representació	 audiovisual	 d’una	 persona	 que	

haurà	d’aparèixer	a	la	pel·lícula	mostrant-se	com	a	si	

mateixa i no interpretant un personatge inventat. ¿Hi 

ha	diferències	entre	els	 codis	de	 representació	d’un	

personatge	 de	 la	 no-ficció	 amb	 els	 de	 la	 ficció?	 Les	

pel·lícules	que	volen	fer	un	retrat	documental,	poden	

construir-se	sense	utilitzar	els	codis	de	la	ficció?

Retratar des de l’escolta

Primeres solituds	 és	 una	 pel·lícula	 significativa	 en	

aquest	 sentit	 perquè	 treballa	 des	 de	 la	 consciència	

que	els	codis	del	llenguatge	narratiu	i	audiovisual	que	

utilitzen	tant	la	ficció	com	la	no-ficció	(és	a	dir,	la	ma-

nera	amb	què	una	i	altra	es	relacionen	amb	la	realitat)	

moltes vegades s’assemblen. 

Al	film,	la	directora	Claire	Simon	planteja	un	mosaic	

de retrats a partir del registre audiovisual de les con-

verses	íntimes	de	la	gent	jove	que	vol	retratar.	La	re-

presentació	d’aquestes	converses	no	segueix	els	co-

dis	 convencionals	 d’un	documental	més	 a	 l’ús	 amb	

tints de reportatge televisiu. Les persones retratades 

xerren	aquí	sense	tenir	en	compte	les	càmeres;	no	hi	

ha	declaracions	encarades	mirant	l’objectiu	ni	la	pre-

sència	explícita	de	la	directora	fent-los	preguntes	pe-

EL RETRAT 
DOCUM E NTAL: 
PRACTIC AR 
L’ESCO LTA
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riodístiques.	Formalment,	si	les	miréssim	de	manera	

aïllada,	les	converses	podrien	formar	part	d’un	film	de	

ficció.	A	la	vegada,	però,	estan	alliberades	de	formar	

part d’un relat i no pretenen tenir un paper narratiu 

clar	que	 faci	avançar	cap	història.	Les	converses	del	

film	serveixen	en	tot	cas	per	construir	uns	discursos	i	

unes	reflexions	que,	paral·lelament,	acabaran	confec-

cionant	el	retrat	de	qui	els	pronuncia.	

A Primeres solituds	 tothom	practica	l’escolta:	els	es-

pectadors i les espectadores mirem i escoltem unes 

converses	entre	joves	que,	a	la	vegada,	s’escolten	en-

tre	ells.	Per	la	seva	banda,	és	clar,	la	directora	també	

ha	escoltat:	ha	enregistrat	aquestes	converses	d’una	

manera determinada i no d’una altra segons el con-

tingut i el to de les paraules dels personatges.

La posada en escena en el cinema documental

Com	hem	vist,	Claire	Simon	pren	una	sèrie	de	decisi-

ons	de	posada	en	escena	que	podem	situar	fàcilment	

en	el	terreny	de	les	decisions	que	es	prenen	també	en	

una	representació	de	ficció:	la	localització	(espais	que	

contextualitzen	els	i	les	joves	protagonistes),	la	situa-

ció	comunicativa	en	què	es	troben	els	personatges	i,	

sobretot,	com	veurem,	l’enquadrament	(a	qui	filmar?	

Al	personatge	que	parla?	Al	que	escolta?	A	 les	dues	

persones?	I	des	de	quina	posició	s’ha	de	fer,	és	a	dir,	

amb	quin	tipus	de	pla?).	

A	 la	vegada,	no	obstant	això,	 la	proposta	de	Simon	

és	 una	 hereva	 d’aquell	 cinema	 que	 s’interessa	 en	

partir	sempre	de	la	realitat,	quasi	a	la	manera	de	les	

famoses	vistes	Lumiére	del	cinema	dels	orígens.	En	

aquest	 sentit,	 observem	 com	 la	 interpretació	 dels	

personatges	és	natural:	 l’atzar	d’unes	converses	no	

guionitzades	 possibilitarà	 que	 en	 el	 film	 s’inscri-

guin	 petites	 revelacions	 d’allò	 real.	 Primeres soli-

tuds	 s’inscriu	en	 la	tendència	del	que	s’ha	conegut	

com	a	“cinema	d’allò	 real”,	aquelles	pel·lícules	que	

transiten	conscientment	entre	la	ficció	i	la	no-ficció	

amb	la	intenció	de	capturar	espurnes	de	veritat	que	

Claire Simon, la directora de Primeres Solituds, amb algunes de les protagonistes.
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moltes vegades provenen de l’atzar i l’espontaneï-

tat.	Parlem	de	casos	com	els	fundacionals	de	Víctor	

Erice	(El sur	—1983—,	en	què	també	es	toca	el	tema	

de l’adolescència, o el documental El sol del mem-

brillo	—1992—)	 o	 Abbas	Kiarostami	 (la	 Trilogia	 de	

Koker	—1987-1994—),	 així	 com	 els	 que	 van	 seguir	

l’estela	d’aquests	directors,	com	 les	obres	de	Mer-

cedes	 Álvarez	 (El cielo gira	—2004—),	 Neus	 Ballús	

(La plaga	—2013—)	o,	fins	 i	tot,	 la	ficció	Estiu 1993 

(2017)	de	Clara	Simon.	

En	aquest	tipus	de	propostes	de	naturalesa	reflexiva,	

la	mescla	de	codis	de	no-ficció	 i	de	ficció	apareixen	

de	forma	gairebé	explícita.	Però	fins	i	tot	si	ens	fixem	

en	casos	més	convencionals	de	cinema	de	no-ficció,	

els	que	es	presenten	com	una	representació	pura	de	

la	 realitat	 (molts	 dels	 reportatges	 periodístics	 tele-

visius,	 per	 exemple),	 observem	que	 tampoc	podran	

evitar	utilitzar	els	codis	de	la	ficció.	Des	del	moment	

que	es	 “representa”	mitjançant	 imatges	 i	 sons,	més	

enllà	de	la	relació	amb	la	realitat	que	es	vulgui	tenir,	

es fan servir uns codis de llenguatge audiovisuals 

comuns	tant	si	som	al	terreny	de	 la	ficció	com	en	el	

de	 la	no-ficció.	Sobretot	per	qüestions	 relacionades	

amb	l’enquadrament.	Les	raons	per	 les	quals	es	tria	

un	enquadrament	 i	no	un	altre	 (descartant	per	 tant	

representar	una	part	de	la	realitat),	poden	respondre	

als	mateixos	motius	en	un	documental	que	en	un	film	

de	ficció:	per	fer	avançar	el	relat,	per	desprendre	una	

emoció,	per	jutjar	un	personatge...		

Fotograma d’El sur (Víctor Erice, 1983)



Primeres solituds Material elaborat per8

Proposta 
d’acti vi tats

1 La directora Claire Simon afirma que quan roda les converses 
entre adolescents a documentals com Primeres solituds ho 
fa intuïtivament, sense planificació prèvia, però tractant-les 
com a ficció. ¿Quins són els diversos codis del llenguatge au-
diovisual de ficció per mostrar una conversa? Introduir con-
ceptes com el pla-contraplà i plantejar a l’alumnat per què 
creuen que Simon no pot compondre les escenes amb tants 
canvis de plans com fa una pel·lícula convencional rodada i 
muntada amb la tècnica del pla-contraplà. Intuir que, per tal 
que la conversa contingui més veritat i espontaneïtat, han 
estat enregistrades una sola vegada. Com soluciona la direc-
tora aquesta dificultat? Descobrir les petites panoràmiques 
que realitza per enquadrar el personatge que li interessa 
més mostrar: normalment és qui parla, però moltes vegades 
també el que escolta. (Activitat que podrà servir per a l’activi-
tat proposada a l’apartat 3 del dossier.)

3 En grups de sis persones, trobar a l’escola una localització 
que creguin adient per a la gravació d’una conversa que pe-
nisn que pugui ser utilitzada en un documental i una altra 
localització que vegin adequada per a una obra de ficció. En 
aquest darrer cas, cal que escriguin l’argument, el tema i el 
gènere de la pel·lícula en què s’imaginen que formaria part 
aquella conversa. (Activitat que podrà servir per a l’activitat 
proposada a l’apartat 3 del dossier.)

2Comparar fragments de documentals amb la presència del 
director o la directora entrevistant o xerrant amb les perso-
nes que hi apareixen amb els de converses de Primeres so-
lituds en què no hi ha la presència de la directora. Es poden 
utilitzar exemples com Roger & Me (Michael Moore, 1989) o 
Les glaneurs et la glaneuse (Agnès Varda, 2000). 
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Alguns antecedents

Al	 llarg	de	 la	història	del	 cinema,	 les	pel·lícules	han	

retratat	l’adolescència	amb	propòsits	diversos.	Abans	

dels	anys	70,	tot	i	que	el	cinema	encara	no	acostuma-

va	a	contemplar	la	figura	del	protagonista	adolescent	

com a un reclam comercial clar com passaria als 80, ja 

es	van	produir	pel·lícules	sobre	joves	en	cinematogra-

fies	molts	variades.	Si	bé	és	veritat	que	trobem	exem-

ples	 importants	 nord-americans	 com	 la	 primerenca	

Wild	 Boys	 of	 the	 Road	 (William	 A.	 Wellman,	 1933),	

les conegudes Rebel	Without	a	Cause	(Nicholas	Ray,	

1955)	 o	 To	 Sir,	With	 Love	 (James	 Clavell,	 1967),	 així	

com l’essencial en el camp del documental High	Sc-

hool	(Frederick	Wiseman,	1968),	moltes	de	les	obres	

sobre joves provenen de fora dels Estats Units: des de 

Aparajito	(Satyajit	Ray,	1956)	fins	a	Mes petites amou-

reuses	(Jean	Eustache,	1974),	passant	per	Les Quatre 

Cents Coups	(François	Truffaut,	1959),	Mouchette	(Ro-

bert	Bresson,	1967)	o	la	trilogia	autobiogràfica	de	l’es-

cocès	Bill	Douglas	(1972-1978).

Primeres solituds	s’emmarca,	encara	que	amb	mati-

sos,	més	en	aquest	tipus	de	cinema	que	no	pas	en	el	

més	popular	que	arribaria	a	 la	dècada	dels	80.	Com	

en	aquests	casos,	el	film	de	Claire	Simon	també	posa	

en	el	centre	el	conflicte	i	la	intensitat	emocional	amb	

què	se	sol	vincular	el	període	vital	de	trànsit	entre	la	

infància	i	l’adultesa.	Ara	bé,	gràcies	a	les	característi-

ques	formals	que	hem	comentat	al	punt	anterior	del	

dossier, evita la tendència melodramàtica des d’on 

es	bastien	algunes	d’aquestes	primeres	experiències	

cinematogràfiques.	

En	aquest	sentit,	la	representació	dels	personatges	en	

el	film	de	Simon	no	s’allunya	gaire	de	la	que	fa	Truf-

faut	amb	el	personatge	d’Antoine	Doinel	en	certs	pas-

satges de Les Quatre Cents Coups,	film	que	també	re-

baixa el to melodramàtic del seu relat amb decisions 

de	posada	en	escena.	A	més,	Simon	deixa	enraonar	

des de la primera persona als personatges de la seva 

pel·lícula	tal	com	Truffaut	deixava	improvisar	a	l’actor	

Jean-Pierre	Léaud	a	la	famosa	seqüència	en	què,	en	

un pla mig i sense contraplà, el noi respon amb veu 

L’ADOLE S C È NC IA 
AL CINEMA



Primeres solituds Material elaborat per10

entretallada	 les	 preguntes	 d’una	 psicòloga	 que	mai	

no	arribem	a	sentir	ni	a	veure.	D’altra	banda,	Les Qua-

tre Cents Coups	és	una	de	les	(poques)	pel·lícules	de	

la	Nouvelle	Vague	que	s’interessa	pels	contextos	soci-

als	dels	protagonistes.	El	malestar	juvenil	que	retrata	

el	film	de	Simon	no	només	és	propi	d’una	etapa	vi-

tal	d’iniciació	i	de	canvi,	sinó	que	també	ve	donat	pel	

context	dels	i	les	joves	que	el	protagonitzen.

D’altra	 banda,	 a	 Primeres solituds	 també	 trobem	

vincles temàtics i formals amb el High	School	de	Wi-

seman.	Tot	i	que	al	nord-americà	li	interessa	més	es-

pecialment el funcionament de l’institut com a insti-

tució,	High	School	és	un	prodigi	en	 la	representació	

de	 la	 joventut,	 de	 qui,	 en	 aquest	 cas	 des	 de	 l’aula,	

també	ens	arriba	la	seva	veu	com	si	 la	càmera	no	hi	

fos.	La	direcció	de	Wiseman,	com	la	de	Simon,	parteix	

del	 respecte	 total	 per	 les	 emocions	 i	 reflexions	dels	

personatges	que	retrata.	

El públic jove com a target específic

En	tot	cas,	el	cinema	adolescent	més	popular	va	sorgir	

als	Estats	Units	a	partir	de	l’explosió	dels	blockbusters	

lligats	al	marxandatge	a	finals	dels	anys	setanta,	quan	

a partir de l’èxit de Jaws		(Steven	Spielberg,	1975)	i	de	

Star Wars (George	Lucas,	1977)	es	va	anar	gestant	un	

cinema	destinat	al	públic	jove	que	passava	el	temps	de	

lleure	al	centre	comercial.	La	recepció	massiva	d’aques-

tes	pel·lícules,	tal	com	passa	amb	totes	les	onades	cul-

turals exitoses comercialment, impactaria en l’imagi-

nari	compartit,	en	aquest	cas	sobre	l’adolescència.

Després	d’èxits	com	Grease	(Randal	Kleiser,	1978:	una	

revisió	dels	tòpics	estètics	juvenils	dels	60	que	sembla	

la	versió	musical	i	desenfadada	de	l’American	Graffiti	

que	George	Lucas	havia	estrenat	el	1973),	les	sales	de	

cinema de la dècada dels 80 es van anar omplint de 

pel·lícules	en	què	els	protagonistes	eren	joves	de	clas-

Teen Wolf (Rod Daniel, 1985): una metàfora dels canvis físics a l’adolescència.
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se mitja immersos en aventures meravelloses o en 

embolics esbojarrats. L’estratègia comercial era clara: 

girar	entorn	a	personatges	adolescents	nois	amb	qui	

el	públic	(sobretot	el	nord-americà	i	el	masculí)	es	po-

gués	identificar	amb	facilitat.	Tanmateix,	cal	dir	que,	

com	que	el	mercat	d’aquest	tipus	de	cinema	va	créi-

xer tant i els directors i les directores podien treballar 

amb certa llibertat creativa, es van acabar component 

films	molt	heterogenis	que	es	van	interessar	per	l’ado-

lescència des de perspectives molt diferents. 

En una llista de grans èxits protagonitzada per gent 

jove,	s’hi	troben	exemples	de	gèneres	tan	dispars	com	

la	ciència-ficció	a	ET	(Steven	Spielberg,	1982),	el	mu-

sical a Footloose	(Herbert	Ross,	1984),	les	arts	marci-

als a Karate	Kid	(John	G.	Avildsen,	1984),	les	aventu-

res	d’acció	a	The	Goonies	(Richard	Donner,	1985),	les	

aventures	de	ciència-ficció	a	Back	to	the	Future	(Ro-

bert	Zemeckis,	1985),	l’esportiu	amb	tocs	del	cinema	

de terror a Teen Wolf (Rod	Daniel,	1985),	les	aventures	

dramàtiques	a	Stand	by	Me	(Rob	Reiner,	1986),	la	co-

mèdia a Ferris	Bueller’s	Day	Off	(John	Hughes,	1986)	

o el terror a The	Lost	Boys	(Joel	Schumacher,	1987).	I	

en	l’evolució	d’aquests	èxits,	als	anys	90	i	2000	hi	ha	

rèpliques	com	les	sagues	de	Scream	o	més	tard	Twi-

light, així com la de Spiderman, sobretot la trilogia de 

Sam Raimi i el seu ús, tal com feia Teen Wolf, del can-

vi	físic	de	Peter	Parker	com	a	metàfora	de	l’època	de	

trànsit	que	és	l’adolescència.	

En	 aquesta	 òrbita	 comercial,	 la	 línia	 de	 la	 comèdia	

esbojarrada	d’iniciació	amorosa	 i	 sexual	protagonit-

zada	per	adolescents	és	la	que	s’ha	mantingut	més,	i	

ha	evolucionat	des	dels	Animal House	 (John	Landis,	

1978),	Fast	Times	at	Ridgemont	High	(Amy	Heckerling,	

1982)	o	Porky’s	 	 (Bob	Clark,	1982),	fins	als	American 

Pie	(germans	Weitz,	1999)	i	derivats,	passant	per	pro-

postes	més	autoconscients	dels	90	i	2000	com	Dazed	

and Confused (Richard	Linklater,	1993),	Clueless	(Amy	

Heckerling,	1995)	o	les	obres	de	Greg	Mottola	Super-

bad	(2007)	o	Adventrueland	(2009).

Finalment,	per	tancar	aquest	repàs	a	la	fascinació	del	

cinema	nord-americà	de	després	dels	70	per	la	figura	

de l’adolescent, observem com la vida al carrer i les 

experiències	juvenils	tumultuoses	(sigui	pel	moment	

de	canvi	que	comporta	l’adolescència	sigui	per	com-

ponents	 de	 context	 social)	 també	 van	 tenir	 la	 seva	

representació	 en	 cert	 cinema	 juvenil	melodramàtic;	

l’exemple	 més	 clar	 és	 el	 de	 les	 adaptacions	 dirigi-

des	el	1983	per	Francis	Ford	Coppola	de	les	novel·les	

Rumble	Fish i The	Outsiders de S. E. Hinton.

Cinema i adolescència: contrapunts recents

Als	 darrers	 anys,	 l’adolescència	 també	 ha	 estat	

abordat	 per	 diverses	 pel·lícules	 del	 cinema	 in-

dependent,	 des	 de	 les	 nihilistes	 però	 a	 la	 vegada	

moralistes propostes de coming-of-age de la dupla 

Larry	 Clark	 (Kids,	 1995)	 i	 Harmony	 Corine	 (Spring	

Breakers,	2012)	a	la	darrera	i	metalingüística	adap-

tació	 cinematogràfica	 de	 Little Women	 (Greta	

Gerwig,	 2019),	 passant	 per	 l’adaptació	 del	 còmic	

underground	de	Daniel	Clowes	Ghost	World	(Terry	

Zwigoff,	2001),	l’animació	autobiogràfica	Persépolis 

(Marjane	Satrap,	2007),	el	debut	de	Mia	Hansen-Lo-

ve Tout	 est	 pardonné	 (2007),	 les	 propostes	 sobre	

la	reflexió	de	 la	banalitat	en	 la	 joventut	benestant	

del	 segle	 XXI	 que	 fa	 Sofia	 Coppola	 a	 Somewhere 

(2010)	 i	 The	Bling	Ring	 (2013),	 les	 aportacions	 so-

bre	 la	construcció	de	 les	 identitats	de	gènere	 i	se-

xuals	marcades	per	la	convenció	social	que	aborda	

Céline	Sciamma	a	Tomboy	(2011)	i	a	Bande de filles 

(2014)	o	el	retrat	del	canvi	físic	dels	personatges	al	

film	d’ús	radical	de	l’el·lipsi	rodat	al	llarg	de	10	anys	

Boyhood	(Richard	Linklater,	2014).
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Proposta 
d’acti vi tats

1 Entre tota la classe, fer un llistat amb les pel·lícules sobre jo-
ves que l’alumnat recordi haver vist. Classificar-les tant histò-
ricament com temàticament i comparar-ne els temes, l’estil i 
la posada en escena amb els de Primeres solituds.

3 Comparar com es reflexiona a Primeres solituds sobre l’ado-
lescència com a una etapa de canvi a molts nivells diferents 
i com ho fan pel·lícules de gènere com Spiderman o Teen 
Wolf. Debatre a classe si una pel·lícula documental pot fer 
servir metàfores per tal de fer arribar una idea de manera 
més efectiva. ¿Per què creuen que Simon no treballa amb 
metàfores com aquests dos exemples del cinema de ficció? 
Intuir que la proposta de Simon, malgrat utilitzi codis de fic-
ció, s’allunya formalment del cinema més convencional.

2A Primeres solituds les i els joves parlen tant dels conflictes 
propis de l’edat com de tensions que venen donades pel 
context social. Introduir el film Rebel Without a Cause i dis-
cutir-ne el títol. ¿El troben adequat per a una pel·lícula que 
tracta del malestar d’un personatge jove? Quin context soci-
al creuen que tindrà el personatge? Debatre com influeix el 
context en els personatges del film de Simon i comparar-lo 
amb el del protagonista del melodrama de Nicholas Ray.
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Des	dels	diàlegs	de	Plató	a	l’antiga	Grècia	a	Les	con-

fessions	 de	 Jean-Jacques	 Rousseau	 durant	 la	 Il·lus-

tració,	passant	per	les	Confessions d’Agustí d’Hipona 

de	finals	del	segle	IV,	el	diàleg	i	 la	confessió	són	dos	

gèneres	bastament	utilitzats	en	 la	 reflexió	filosòfica.	

El	 cinema	 documental	 també	 ha	 utilitzat	 el	 gènere	

confessional,	sobretot	des	que	els	mecanismes	d’en-

registrament	 es	 van	 simplificar	 i	 van	poder	moure’s	

amb	més	facilitat	en	la	intimitat	d’un	discurs	personal	

o una conversa privada. 

Primeres solituds	 parteix	 d’aquest	 avantatge	 tècnic	

que	 permet	 que	 es	 pugui	 rodar	 una	 pel·lícula	 amb	

un	equip	de	 rodatge	 relativament	petit,	però	 també	

d’una	altra	decisió	de	producció	que,	a	més,	encaixa	

perfectament amb la voluntat de la directora d’escol-

tar	els	personatges	sense	jutjar-los.	Es	tracta	d’estra-

tègies	de	confecció	del	film	que	van	implicar	un	tre-

ball	 d’immersió	 profund	per	 part	 de	 la	 directora	 en	

la	vida	de	 les	persones	que	hi	apareixen.	Perquè	els	

personatges	se	sentissin	còmodes	davant	la	càmera,	

va	haver-hi	un	període	de	coneixement	entre	la	direc-

tora	i	els	i	 les	joves,	fins	el	punt	de	donar-los	veu	no	

només	davant	la	càmera	si	no	també	fer-los	participar	

darrere de les càmeres. Primeres solituds va ser realit-

zada	amb	la	participació	dels	i	les	protagonistes	en	di-

versos	aspectes	tècnics	i	de	realització	de	la	pel·lícula.

Processos	de	producció	d’aquest	tipus	poden	ser	un	

dels	camins	per	salvar	la	dificultat	ètica	que	compor-

ta	apropiar-se	de	la	representació	del	cos	i	les	vivèn-

cies	d’una	persona	per	construir	una	pel·lícula.	Si	es	

compta	d’alguna	manera	amb	la	participació	de	qui	

protagonitzarà	el	film,	s’està	donant	poder	de	deci-

sió	 sobre	què	dir	 i	què	mostrar	 i	 s’està	entenent	 la	

confecció	d’una	pel·lícula	 com	a	una	acció	 inevita-

blement cooperativa. 

Ètica i estètica del retrat cinematogràfic

Sota	 l’empara	 de	 la	 ficció,	 el	 tracte	 deliberadament	

esbiaixat	d’un	personatge	és	un	 recurs	habitual	per	

tal	de	fer	que	un	relat	avanci.	Narrativament	parlant,	

les	 categories	 tradicionals	 arquetípiques	 d’herois	 i	

heroïnes	o	malvats	 i	malvades	són	útils,	però	 tenen	

una	contrapartida:	com	que	formen	part	de	creacions	

culturals	que	alimenten	l’imaginari,	a	 la	vegada	cre-

en	estigmatitzacions	que	engreixen	estereotips	més	o	

menys	influents	i	més	o	menys	nocius.

CONFESS IONS 
CINE-
MATOG RÀF IQUE S: 
ELS DIÀLE G S 
I  LA CO -C R E AC IÓ
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Si,	com	hem	vist,	es	té	en	compte	que	és	difícil	cons-

truir	un	film	de	no-ficció	sense	utilitzar	codis	de	la	fic-

ció,	realitzar	un	film	documental	que	parteix	de	la	re-

alitat	i	retrata	persones	que	es	presenten	com	a	elles	

mateixes comporta per se el	perill	de	fer-les	servir	de	

forma	 estereotipada.	 El	 perill	 d’una	 pel·lícula	 docu-

mental	és	traslladar	la	presentació	de	personatges	re-

gint-se	solament	en	benefici	del	relat,	sobretot	quan	

sabem	que	un	film	de	ficció	d’intencions	comercials	

es	recolzarà	en	l’espectacularització	i	la	simplificació,	

també	en	el	retrat	del	seus	personatges.	Fins	a	quin	

punt	pot	un	documental	 jugar	aquestes	 cartes	amb	

els	seus	personatges?	On	és	el	límit	ètic	en	el	retrat	fí-

lmic	d’un	personatge	que	es	presenta	com	a	si	mateix	

en	un	film	de	no-ficció?	

La responsabilitat ètica d’una directora o un director 

de	documentals	 radica	 també	en	 saber	a	qui	donar	

veu	i	en	conèixer	com	utilitzarà	a	la	pel·lícula	aquells	

i	 aquelles	a	qui	doni	 veu:	el	 compromís	ètic	 i	 social	

d’una	obra	de	no-ficció	pot	 cristal·litzar	en	 l’acte	de	

donar	imatge	i	veu	a	qui	normalment	se	li	nega.	A	la	

vegada,	 és	 habitual	 que	 aquestes	 narratives	 docu-

mentals compromeses estiguin subjectes a uns codis 

de	representació	al	marge	dels	habituals.	Perquè	l’èti-

ca	 del	 retrat	 documental	 també	 es	 pot	 analitzar	 en	

relació	a	la	posada	en	escena,	tenint	en	compte	que,	

com	 va	 escriure	 el	 crític	 i	 cineasta	 Jacques	 Rivette,	

fins	i	tot	un	moviment	de	càmera	pot	ser	entès	com	a	

una	qüestió	moral.	Així,	per	evitar	les	imatges	estere-

otipades	justament	sembla	adequat	fer	servir	un	llen-

guatge	audiovisual	al	marge:	des	de	 la	diferenciació	

formal es pot posar en dubte els codis convencionals 

que	han	ajudat	a	perpetuar	estereotips.	

Les narratives i les posades en escena alternatives 

poden	tenir	un	altre	avantatge:	solen	requerir	menys	

pressupost.	 I,	 com	 apunta	 la	 mateixa	 Claire	 Simon	

parlant de Primeres solituds,	 aquest	 fet	pot	obrir	 la	

porta	 perquè	 col·lectius	 invisibilitzats	 per	 qüestions	

econòmiques	 puguin	 participar	 directament	 en	 la	

creació	del	seu	propi	retrat.	
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Proposta 
d’acti vi tats

1 Per treballar la co-creació, fer grups de 6 persones perquè 
preparin i executin la gravació d’una conversa entre dos o 
més d’ells mateixos inspirada en les que han vist a Primeres 
solituds. Les activitats de l’apartat 1 del dossier poden 
ajudar a dur a terme l’exercici, tant per saber com gravar una 
conversa com per acabar de triar la localització adequada. 

Cal que es dediquin diverses sessions a la preproducció 
per tal de treballar el guió i l’organització de les qüestions 
tècniques. Pel que fa el guió, el grup hauria de triar quin tema 
es tractarà a la conversa i escollir quins membres del grup la 
durà a terme. Pel que fa a la planificació del rodatge, cal partir 
del material de gravació disponible i preveure dificultats de 
gravació i l’enregistrament del so. 

Aquí podeu veure’n una mostra feta a un taller de Drac Màgic: 
https://www.packmagic.cat/films/vinem-a-veure/ 

https://www.packmagic.cat/films/vinem-a-veure/
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G LOSSARI

Posada en escena: Concepte d’origen tea-
tral que prové del terme francès mise-en-scè-
ne (posar en escena una acció). En relació al 
cinema, es fa servir per expressar el control de 
qui realitza la pel·lícula sobre tot el que apa-
reix a la imatge, és a dir, descriu la forma i la 
composició dels elements que apareixen a 
l’enquadrament. La posada en escena inclou 
tots aquells aspectes que coincideixen amb el 
teatre (decorats, il·luminació, vestuari, movi-
ment i comportament dels personatges, etc.) 
i els que són propis del cinema (la relació de 
l’escena amb els moviments de càmera, l’es-
cala i mida dels enquadraments, etc.). Tot i 
que és més habitual parlar de la importància 
de la posada en escena en pel·lícules de ficció, 
en el cinema documental també és de molta 
importància. 

Enquadrament: És la part de realitat que es 
veu a través del visor de la càmera i que de-
termina allò que el públic veurà. La imatge té 
uns límits físics horitzontals i verticals i no pot 
mostrar-nos tota la realitat: enquadrant s’escull 

quina part de la realitat mostrarà la imatge cap-
tada, és a dir, quin tipus de pla esdevindrà, i des 
d’on la mostrarà, és a dir, amb quin angle d’en-
quadrament i amb quina composició ho farà.

Pla-contraplà: Tècnica cinematogràfica que 
s’acostuma a utilitzar, entre d’altres casos, en la 
construcció de seqüències de diàlegs. Qualse-
vol pla té un espai oposat que queda fora de 
camp, però que pot revelar-se en el muntatge 
en un pla següent que anomenarem contraplà. 
La combinació d’aquests dos camps visuals 
genera la dialèctica del pla-contraplà. En les 
seqüències de diàleg , és la construcció fílmica 
que ajuda a l’espectador a seguir la conversa 
gairebé com a un participant invisible.

Estereotip: Conjunt d’idees que s’obtenen a 
partir de les normes culturals prèviament esta-
blertes i que poden convertir-se en un model 
de comportament que se sobreposa a la reali-
tat dels subjectes i que, tot sovint, sembla que 
s’hagi de seguir per tal de ser acceptat o accep-
tada dins d’un grup social. 
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P E L· LÍCULES RELACION A D ES

Wild Boys of the Road, de William A. Wellman. Estats Units, 1933.

Rebel Without a Cause,	de	Nicholas	Ray.	Estats	Units,	1955.

Aparajito,	de	Satyajit	Ray.	Índia,	1956.

Les Quatre Cents Coups, de François Truffaut. França, 1959.

Mouchette,	de	Robert	Bresson.	França,	1967.

To Sir, With Love,	de	James	Clavell.	Estats	Units,	1967.

High School,	de	Frederick	Wiseman.	Estats	Units,	1968.

Bill Douglas Trilogy,	de	Bill	Douglas.	Regne	Unit,	1972-1978.

American Graffiti,	de	George	Lucas.	Estats	Units,	1973.

Mes petites amoureuses,	de	Jean	Eustache.	França,	1974.

Animal House,	de	John	Landis.	Estats	Units,	1978.

Grease,	de	Randal	Kleiser.	Estats	Units,	1978.

ET, de Steven Spielberg. Estats Units, 1982.

Porky’s,	de	Bob	Clark.	Estats	Units,	1982.

El sur,	de	Víctor	Eríce.	Espanya,	1983.

Rumble Fish, de Francis Ford Coppola. Estats Units, 1983.

The Outsiders, de Francis Ford Coppola. Estats Units, 1983.

Footloose, de Herbert Ross. Estats Units, 1984.

Karate Kid,	de	John	G.	Avildsen.	Estats	Units,	1984.

Back to the Future,	de	Robert	Zemeckis.	Estats	Units,	1985.

Teen Wolf,	de	Rod	Daniel.	Estats	Units,	1985.

The Goonies,	de	Richard	Donner.	Estats	Units,	1985.

Ferris Bueller’s Day Off,	de	John	Hughes.	Estats	Units,	1986.

The Lost Boys,	de	Joel	Schumacher.	Estats	Units,	1987.

Trilogia de Koker,	d’Abbas	Kiarostami.	Iran,	1987-1994.	

Roger & Me,	de	Michael	Moore.	Estats	Units,	1989.
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El sol del membrillo,	de	Víctor	Eríce.	Espanya,	1992.

Dazed and Confused,	de	Richard	Linklater.	Estats	Units,	1993.

Clueless,	de	Amy	Heckerling.	Estats	Units,	1995.

Kids,	de	Larry	Clark.	Estats	Units,	1995.

Saga Scream,	de	Wes	Craven.	Estats	Units,	1996-2011.

American Pie, dels germans Weitz. Estats Units, 1999.

Les glaneurs et la glaneuse,	d’Agnès	Varda.	França,	2000.

Ghost World,	de	Terry	Zwigoff,	Estats	Units,	2001.

Trilogia de Spiderman,	de	Sam	Raimi.	Estats	Units,	2002-2007.

El cielo gira,	de	Mercedes	Álvarez.	Espanya,	2004.

Persépolis,	de	Marjane	Satrap.	Iran-França,	2007.

Superbad,	de	Greg	Mottola.	Estats	Units,	2007.

Tout est pardonné,	de	Mia	Hansen-Love.	França,	2007.

Saga Twilight,	de	Catherine	Hardwicke	et	altri.	Estats	Units,	2008-2012.

Adventrueland,	de	Greg	Mottola.	Estats	Units,	2009.

Somewhere,	de	Sofia	Coppola.	Estats	Units,	2010.

Tomboy,	Céline	Sciamma.	França,	2011.

Spring Breakers,	d’Harmony	Corine.	Estats	Units,	2012.

The Bling Ring,	de	Sofia	Coppola.	Estats	Units,	2013.

La plaga,	de	Neus	Ballús.	Espanya,	2013.

Bande de filles,	Céline	Sciamma.	França,	2014.

Boyhood,	de	Richard	Linklater.	Estats	Units,	2014.

Estiu 1993,	de	Clara	Simon.	Espanya,	2017.

Little Women,	de	Greta	Gerwig,	Estats	Units,	2019.


