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0. INTRODUCCIÓ 
 

Si pot ser escrit, o pensat, pot ser filmat. 

Stanley Kubrick 

 

Ens  servim  d’aquesta  frase  d’un  dels  millors  cineastes  de  tots  els  temps,  Stanley 

Kubrick, per explicar el perquè del nostre treball: feia ja força temps que rondàvem la 

idea de realitzar un projecte audiovisual seriós i de certa envergadura. Fins aleshores, 

havíem  invertit  part  del  nostre  temps  lliure  en  la  creació  de  petites  filmacions 

domèstiques  improvisades,  simples  divertimentos.  El  treball  de  recerca  ha  estat  el 

pretext per plantejar‐nos el  repte  i  l’aposta pendent de  realitzar un  curtmetratge, a 

partir de l’adaptació d’una obra literària, en concret, “Casa tomada”, de Julio Cortázar. 

 

Érem perfectament conscients des de bon començament de la magnitud del projecte: 

no només s’havia de fer una tasca preparatòria important, sinó que calia també dur a 

terme  el  rodatge,  amb  totes  les  complicacions  tècniques,  personals  i  de  gestió  que 

comporta una tasca plena d’imponderables. 

 

Per  altra  banda,  volíem  també  demostrar  que  és  possible,  i  fins  i  tot  altament 

desitjable, trencar amb  la tòpica barrera entre  les ciències  i  les  lletres. Així doncs, en 

aquest curt hem combinat aspectes humanístics i tecnològics, d’acord amb les afinitats 

de cada un de nosaltres.  

 

Pel que fa a la vessant humanística, en primer lloc ha calgut seleccionar l’obra, després 

de  llegir‐ne onze d’autors diversos. En  segon  lloc, hem aportat una  interpretació del 

conte de Cortázar, tenint en compte aspectes literaris, mitològics i polítics. Finalment, 

hem plasmat  la nostra  visió del  relat  en  l’escriptura del  guió,  traduint  el  llenguatge 

literari en llenguatge cinematogràfic. 

 

Des del punt de vista tecnològic, després de familiaritzar‐nos amb programari específic 

de tractament de la imatge, l’hem concretat en petites mostres de les possibilitats que 

1
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ofereix aquest software (màscares, sistemes de partícules, modificació colors RGB: dia 

a nit, crèdits: text a  fum). Aquest coneixement  l’hem aplicat posteriorment a  l’edició 

del curt. 

 

Una part molt important d’aquest treball ha estat l’elaboració del curt, que ha suposat 

la mobilització d’una trentena de persones. Aquest procés ha implicat, en primer lloc, 

una  planificació  exhaustiva:  buscar  les  localitzacions,  contactar  els  actors  i  actrius, 

obtenir els objectes que conformen l’atrezzo, aconseguir el material necessari per a la 

filmació (càmera, focus), i establir les dates de realització. En segon lloc, l’execució del 

rodatge: un  total de  catorze persones hi  van estar  involucrades durant quatre dies. 

Finalment, cal esmentar  la  feina de post‐producció: edició audiovisual, aplicació dels 

efectes d’imatge  i confecció del DVD. En resum, ha estat un procés  llarg  i  laboriós,  i, 

alhora, molt satisfactori. 
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1. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE L’OBRA 

SELECCIONADA 
 

Mai no mirem només una cosa; sempre mirem la relació entre les coses i nosaltres 

mateixos. 

John Berger 

 

1.1 Aspectes previs 
Per  a  l’elaboració  del  guió,  etapa  anterior  a  la  realització  de  qualsevol  treball 

audiovisual,  vàrem  decidir  basar‐nos  en  textos  literaris  ja  existents,  desestimant  la 

invenció d’un original propi. Per temps i experiència, crèiem que la millor opció era la 

primera. Vam  fer una preselecció d’obres, d’entre  les quals havia de sortir  l’escollida 

per a l’adaptació. 

 

1.1.1 Relació de les obres llegides 

1. “Carta a una señorita en París”,  Julio Cortázar 

2. “El perseguidor”, Julio Cortázar 

 

 

 

3. “Circe”, Julio Cortázar

4. “Els terrícoles”, Ray Bradbury 

5. “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, Jorge Luis Borges

6. “Gregor”, Quim Monzó 

7. “Casa tomada”, Julio Cortázar 

8. “Berenice”, Edgar Allan Poe

9. “Ligeia”, Edgar Allan Poe 

10. “L’art  d’endevinar”,  “Passió  abrandada”  i  “Les  vocacions  imparables”,  Pere 

Calders 

11. “L’horror de Dunwich”, H.P. Lovecraft 
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1.1.2 Justificació de la tria de “Casa tomada”1 
Entenem que el llistat d’obres que vàrem llegir i que hem col∙locat en l’apartat anterior 

deu suscitar una pregunta evident: per què aquestes  i no unes altres? A continuació 

n’expliquem els motius. D’entrada, totes les obres són relats breus. Obeint únicament 

a raons pragmàtiques, per extensió i per manca de temps, la producció d’un film sobre 

una  novel∙la  hagués  resultat  irrealitzable.  Un  cop  decidit  això,  vàrem  establir  una 

premissa  elemental  que  tots  els  contes  havien  de  complir:  contenir  elements  de 

fantasia que possibilitessin  l’aplicació d’efectes de vídeo. D’aquesta manera podríem 

reunir en el producte final els coneixements adquirits en aquest camp, que constitueix 

una secció important del nostre treball.  

 

Com que no vàrem posar límits a les temàtiques dels relats, eren molt diverses, i, per 

tant, podíem  fer propostes de curtmetratges molt diferents. És ben clar:  la narrativa 

quotidiana,  irònica  i  aparentment  òbvia  de Quim Monzó,  per  exemple,  no  té  res  a 

veure  amb  la  de  Borges,  que  utilitza  com  a  crossa  d’escriptura  la  troballa  de 

documents històrics, papers antics, i d’altres referències (verídiques o no), i que són el 

punt  de  partida  de  molts  dels  seus  contes.  Aquest  és  un  recurs  original  i  molt 

característic de l’autor argentí. També, com haureu vist, vàrem  llegir una obra de Ray 

Bradbury,  l’autor de Farenheit 451, un  fragment d’una novel∙la curta de Lovecraft,    i 

microcontes de Pere Calders, entre d’altres.  Aquesta riquesa en la varietat també ens 

va ajudar a discernir aquells projectes més factibles dels que no ho eren tant. Així, mica 

en mica, vàrem anar estrenyent el cercle, descartant  les obres dels autors esmentats, 

la  majoria  perquè  resultaven  massa  complexes  d’adaptar  des  del  punt  de  vista 

d’efectes  d’imatge.  El  conte  “Gregor”  de  Quim Monzó,  “L’horror  de  Dunwich”  de 

Lovecraft, o “Carta a una señorita en París” de Julio Cortázar en són clars exemples.  

 

Finalment, dubtàvem entre tres relats: “Berenice” i “Ligeia”, d’Edgar Allan Poe, i “Casa 

tomada”,  de  Julio  Cortázar.  Totes  elles  ens  convencien  des  del  punt  de  vista  de 

l’adaptació cinematogràfica,  ja que  tenen un  fil narratiu molt clar que permet  traçar 

tota  la acció,  i pel que  fa al contingut són obres molt  interessants, però “Berenice”  i 

                                                       
1 Vegeu l’annex A. 

4



Treball de recerca    De la paraula a la imatge: “Casa tomada” i Corcs 

“Ligeia”  comportaven  una  gran  complexitat  logística,  de  maquillatge  i  d’attrezzo, 

sobretot.  Vàrem  escollir  doncs,  el  conte  “Casa  tomada”.  Alguns  dels motius  ja  han 

quedat explicats en aquest paràgraf, i ara en detallem els restants.  

 

En primer  lloc,  i el més  important, és que el  relat ens va atreure molt. Les primeres 

llegides del conte, precedents a l’anàlisi, poc conscients de tot el seu contingut, ja van 

captivar‐nos.  Aquest  entusiasme  va  anar  creixent  després,  vam  treballar 

exhaustivament  en  l’anàlisi,  buscant  el  sentit  de  l’obra,  trobant  significats  amagats, 

metàfores, i vam començar a especular sobre com el duríem a la imatge. Suposem que 

l’essència de qualsevol procés creatiu és la fascinació per la llavor, l’espurna, la matèria 

primera a la qual es va donant forma fins a esdevenir obra d’art. Malgrat que no arriba 

a aquesta categoria, la nostra matèria primera és el conte de Cortázar.  

 

En  segon  lloc,  de  seguida  vam  percebre  que  l’obra  tenia  un  caire  marcadament 

cinematogràfic, o almenys crèiem que podia donar joc per a l’adaptació a la sintaxi de 

la disciplina audiovisual, que és un univers molt diferent de la literatura. Aquest va ser 

un aspecte decisiu.  

 

En tercer lloc, la ductilitat que ara apuntàvem i que el conte té rau, en essència, en la 

seva ambigüitat. És un conte polièdric, ple de metàfores  i d’idees, que ofereix molts 

punts de vista per escollir (que després ampliarem a bastament en l’apartat de l’anàlisi 

del  text). Això no  simplificava pas  la  feina, ben al contrari, però sí que ens permetia 

donar‐li el regust cinematogràfic que volíem.  

 

En  quart  lloc,  el  fet  que  es  tractés  d’una  obra  suggestiva  ens  seduïa molt  tant  en 

l’àmbit visual com en  la faceta  literària, que hem explorat a fons,  i a partir de  la qual 

hem  descobert  temes  recurrents  en  la  tradició  literària  (que  també  comentarem 

degudament en l’apartat d’anàlisi).  

 

En  cinquè  lloc,  vàrem  preveure  que  els  efectes  visuals  que  el  film  requeriria  serien 

assequibles en relació al material de què disposàvem  i als coneixements que podíem 

arribar a adquirir al llarg de la present recerca. L’ambientació i l’attrezzo, estrictament 
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lligats a l’ambigüitat que regna en tot el conte, afavorien la creació d’un espai simple i 

no  contextualitzat,  no  situat  en  cap  època  concreta,  fet  que  ens  simplificava 

lleugerament  la logística. 

  

Per últim, també vàrem tenir en compte que el conte traspuava certa intriga i misteri, i 

això també podria donar al curt un ritme alt que ajudaria l’espectador a digerir el dens 

contingut de l’obra. 

 

 

1.2  La  gènesi  de  “Casa  tomada”  i  interpretacions 

descartades 
Si hem de  fer cas de  les pròpies paraules de Cortázar, el conte “Casa  tomada”, que, 

com  ja hem vist, és una de  les  seves primeres narracions publicades, va néixer  fruit 

d’un malson: “Es uno de mis cuentos más oníricos. Yo soñé no exactamente el cuento 

sino la situación del cuento. Allí no había nada incestuoso. Yo estaba solo en una casa 

muy extraña con pasillos y codos y todo era muy normal, ya no me acuerdo de lo que 

estaba  haciendo  en mi  sueño.  En un momento  dado  desde  el  fondo  de  uno  de  los 

codos  se oía un  ruido muy  claramente y eso era ya  la  sensación de pesadilla. Había 

algo  allí  que me  producía  un  terror  como  sólo  en  las  pesadillas.  Entonces  yo me 

precipitaba a cerrar  la puerta y a poner todos  los cerrojos para dejar  la amenaza del 

otro lado. Y entonces durante un minuto me sentí tranquilo y parecía que la pesadilla 

volvía  a  convertirse  en  un  sueño  pacífico.  Pero  entonces  de  este  lado  de  la  puerta 

empezó de nuevo la sensación de miedo. Me desperté con la sensación de angustia de 

la pesadilla. Ahora, despertarme equivalía a ser definitivamente expulsado del sueño 

mismo. Entonces me acuerdo muy bien que tal como estaba en pijama y sin  lavarme 

los dientes ni peinarme, me fui a  la máquina y en una hora ‐es muy corto el cuento‐, 

una hora y media estuvo escrito. Por razones técnicas nacieron los dos hermanos y se 

organizó  todo  el  contenido  del  cuento  (...)  para mí  no  tiene  absolutamente  ningún 
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contexto de ninguna naturaleza salvo la pesadilla. Eso no impide que mi pesadilla es la 

que hay que analizar.”2 

 

D’un malson  a  una multitud  d’interpretacions.  Fins  a  avui,  “Casa  tomada”  ha  estat 

objecte  de  nombroses  i  variades  anàlisis,  i  així  seguirà  essent. Al  seu  país  d’origen, 

l’Argentina,  va  ser  vist  com  una  al∙legoria  antiperonista,  en  el  sentit  que  podria 

reivindicar un relleu polític  i generacional a  la casa, que seria  la nació argentina. Això 

va  fer  que  la  premsa  oficialista  tractés  Cortázar  de  goril∙la,  terme  amb  el  qual  es 

designava  els  opositors  del  govern  del  general  Perón.  Cortázar  no  va  negar  la 

possibilitat d’aquesta interpretació. 

El  conte  també  s’ha  utilitzat  políticament  d’altres maneres.  En  la  vida  convulsa  de 

l’Argentina del segle XX s’ha fet servir el nom de “Casa tomada” per a obres de teatre, 

pel∙lícules  i  històries  que  presenten  la  repressió  militar  (incursions  d’escamots 

assassins  a  les  cases  particulars,  robatori  de  vivendes  de  detinguts...). No  fa massa 

temps, el filòsof Fernando Savater feia servir el conte com a títol d’un article a El País, 

per a explicar  la seva situació: haver de fugir de  la casa (el País Basc), a causa del seu 

posicionament polític.  

 

En qualsevol cas, amb els anys, “Casa tomada” s’ha convertit en  la  imatge d’una casa 

on succeeixen coses paoroses i terrorífiques. Ha estat canonitzat, vist fonamentalment 

com  un  conte  de  fantasmes,  tractat  des  del  tòpic  d’una  narració  sobre  una  casa 

encantada, i ha estat font d’inspiració de molts productes del gènere del terror. De fet, 

poc  després  d’escollir  el  conte  vàrem  tenir  notícia  que  ja  se  n’havia  realitzat  algun 

curtmetratge. Però no vam voler veure’n cap versió per tal de fer‐ne  la nostra pròpia 

lectura, interpretació i realització.  

 

Arribats a aquest punt cal afegir que la relació de Cortázar i el cinema ha estat i és molt 

estreta  i  productiva3.  Potser  el  cas més  conegut  és  Blow Up,  que  el  director  italià 

Michelangelo Antonioni va filmar als anys seixanta, basada en “Las babas del diablo”, 

amb  actrius  conegudes  com  Vanessa  Redgrave  i  Jane  Birkin.  També  podem  citar 
                                                       
2 Citat per PICÓN GARFIELD, E.,  Cortázar por Cortázar, Veracruz: Universidad Veracruzana, 1978. 
3 Vegeu l’annex B, amb la relació de films basats en obres de Cortázar. 
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directors  com  Jean  Luc  Godard,  amb  Weekend  i  Luigi  Comencini  amb  L’Ingorgo, 

basades  totes dues en  “La autopista del  sur”,  i amb protagonistes molt  coneguts. O 

també el director francès Claude Chabrol, per esmentar‐ne només uns quants. 

 

1.3 La casa com a tema 
La casa és un tema recurrent i essencial en la literatura, com en el cinema, el teatre o 

les  arts  plàstiques.  La  casa  és  el  símbol  de  la  civilització,  i  forma  part  d’allò més 

substancial de la persona. La casa és un refugi, un recer, el lloc de trobada dels amants, 

l’espai familiar per excel∙lència. La casa és un terreny d’unió, una zona privilegiada on  

es  reuneixen  les  persones. Un  lloc  alegre  i  desitjable,  com  ens mostra  Joan  Salvat‐

Papasseit en el seu poema “La casa que vull”: “La casa que vull/que la mar la vegi/i uns 

arbres  amb  fruit/que  me  la  festegin”.  A  voltes,  però,  pot  succeir  exactament  el 

contrari. L’espai tancat pot esdevenir font de conflictes, de drames familiars, de follies 

i tragèdies. La casa és, doncs, l’ambaixada de la  confiança i del progrés, però també de 

les  traïcions  i de  la maldat,  fet que veiem, per exemple, en  les vivendes misterioses 

presents a contes infantils, com Hansel i Gretel (Ton i Guida). 

 

La  casa  és,  en  altres  circumstàncies,  una  presó.  Moltes  grans  obres  sobre  la 

incomunicació humana transcorren en cambres tancades, en estances, en cases. No és 

casual que la pel∙lícula més bergmaniana de Woody Allen es digui Interiors. 

 

En  un  habitació  tancada  també  hi  succeeixen  crims,  que  els  investigadors  han  de 

resoldre  com  qui  desxifra  un  enigma.  En  una  cambra  petita  s’hi  produeix  la 

transformació,  la metamorfosi de Kafka.  La  casa  també apareix  com a  contrast amb 

l’exterior, el pati, el jardí. La casa, o el poblat, enfront del bosc misteriós, al qual no es 

pot entrar perquè és perillós. Molts contes  infantils estableixen  la contraposició dins 

(seguretat)  ‐  fora  (perill),  tradició  que  s’ha  estès  fins  al  cinema,  amb  la  pel∙lícula  El 

bosque, de M. Night Shyamalan, per exemple. 
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La casa és símbol d’estabilitat davant de l’aventura. Tal com diu la cançó de Maria del 

Mar Bonet: “Me n'aniré de casa/per es camí d'es vent,/potser  trobaré  tempesta,/tal 

vegada molt mal temps…” 

La casa, amb totes aquestes possibilitats, permet donar a les obres el context adequat 

per  a  desenvolupar  l’acció.  Crear  aquest  context  és  l’afany  de  tot  escriptor.  Borges  

afirmava: “crear un ambient, una atmosfera, encara és l’ocupació de molts escriptors. 

Una persiana que pica, la pluja, una frase que torna...”.  

 

Abans d’entrar de ple en l’anàlisi que hem fet de “Casa tomada” cal assenyalar que la 

casa  ha  estat  un  element  central  de moltes  pel∙lícules,  especialment  del  gènere  de 

terror.4  Podríem  citar  Los  otros  d’Alejandro  Amenábar,  amb  Nicole  Kidman  com  a 

protagonista. A Psicosis de Hitchcock,  la  casa dalt del  turó és  tant  important  com el 

personatge que representa Anthony Perkins. I així podríem anar‐ne citant. Tanmateix, 

la nostra concepció del conte difereix d’aquest tòpic i busca entrar per altres viaranys 

menys coneguts, que puguin donar a l’espectador altres sensacions, intentant, de fet, 

coincidir amb l’essència de l’obra.  

 

 

1.4 Anàlisi de “Casa tomada” 
 

1.4.1 Breus apunts inicials 

“Casa tomada” va ser publicat per primera vegada en una revista dirigida per Jorge Luis 

Borges,  Los  Anales  de  Buenos  Aires,  el  desembre  de  1946.  Després  el  conte  es  va 

incloure  al  recull Bestiario, publicat a Buenos Aires per Editorial  Sudamericana  l’any 

1951.  

 

Malgrat tenir grans novel∙les, com Rayuela, que va ser  la  icona d’una època, Cortázar 

és un gran mestre de la narrativa curta. En aquest sentit, les seves obres deixen veure 

                                                       
4 Vegeu GOMEZ RIVERO, A., Casas Malditas  (La arquitectura del horror). Madrid: Calamar ediciones, 
2007.  
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les  diverses  influències  que  va  rebre.  Sovint  s’han  anomenat  Borges5  i  Juan  José 

Arreola6,  dos  escriptors  fonamentals  de  la  literatura  sud‐americana,  sobretot  el 

primer. Malgrat això, “Cortázar prescindeix de la concepció sovint abstracta del primer 

i  la  extrema  brevetat  del  segon”,  ens  assenyala D.  Lagmanovich7.  Per  tant,  podem 

afirmar que Cortázar hereta d’ells elements sobretot per contigüitat geogràfica, pel fet 

de pertànyer a una mateixa tradició i cultura literàries. 

  

A  banda  d’aquests  dos  autors  cal  ressaltar  la  figura  de  l’escriptor  romàntic  nord‐

americà Edgar Allan Poe, traduït magníficament al castellà pel mateix Cortázar8 i figura 

clau per entendre  la contística de gènere  fantàstic de  l’escriptor argentí, que sempre 

havia  reconegut  aquesta  influència:  “Las  huellas  de  escritores  como  Poe  están 

innegablemente en los niveles más profundos de mis cuentos, y creo que sin “Ligeia”, 

sin “La caída de la casa Usher”, no hubiera tenido esa disposición hacia lo fantástico”9. 

Precisament, aquest últim conte que Cortázar esmenta, “La caiguda de la casa Usher”, 

reuneix  característiques molt  similars  amb  el  que  ens  ocupa,  “Casa  tomada”.  Així 

doncs, analitzant les dues obres de costat, comparant els paral∙lelismes existents entre 

elles,  es  poden  aclarir  alguns  enigmes  de  “Casa  tomada”  i  abordar‐ne  també  una 

interpretació sòlida. 

 

1.4.2 Anàlisi comparativa de “La caiguda de la casa Usher” 

i “Casa tomada” 

Tots dos contes situen els protagonistes en un clar aïllament: en el cas de “La caiguda 

de la casa Usher”, aquest aïllament pot ser causat per la situació geogràfica de la casa, 

que està apartada de  la civilització,  i  també per  l’estranya malaltia que  sofreixen els 

Usher,  tal  com  explica  el  narrador  (referint‐se  a  Roderick Usher):  “durante muchos 
                                                       
5  Jorge  Luis Borges  (Buenos Aires, 1899  ‐ Ginebra, 1986), escriptor argentí. Segurament, un dels més 
grans  autors de  la  literatura  en  espanyol de  tots  els  temps.  També  assagista,  editor  i  poeta. Borges 
considerava la narració curta, el conte,  com un gènere esencial. 
6    Juan  José  Arreola  Zúñiga  (Ciudad  Guzmán,  Jalisco,  1918  ‐  Guadalajara,  2001),  escriptor  mexicà, 
acadèmic, editor i també actor. Autodidacta, és autor d’una prosa breu, humorística, erudita i artesana. 
7 “Prólogo: Para una caracterización general de los cuentos de Julio Cortázar”, Estudios sobre los cuentos 
de Cortázar, Barcelona, Hispam, 1975. 
8 POE, E.A.,  Cuentos (Prólogo y traducción de Julio Cortázar). Madrid, Alianza, 1970. 
9 ALAZRAKI, J., En busca del unicornio:  los cuentos de Julio Cortázar, elementos para una poética de  lo 
neofantástico. Madrid: Gredos, 1983. 
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años, nunca se había aventurado a salir”. Pel que fa a “Casa tomada”, els protagonistes 

viuen també reclosos, solament “Ell”surt de tant en tant a buscar literatura francesa i 

llana per a la Irene; en canvi, no observem un aïllament estrictament geogràfic, ja que 

la casa es troba en un ambient urbà, concretament a Buenos Aires: “El comedor, una 

sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más 

retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña10 (...) desde 1937 no llegaba nada bueno a 

Buenos Aires”. 

 

Un altre aspecte que comparteixen  les dues obres és que estan protagonitzades per 

germans  dels  dos  sexes,  home  i  dona:  “Ell”  i  Irene  a  “Casa  tomada”  i  Roderick  i 

Madeleine Usher  a  “La  caiguda  de  la  casa Usher”.  A més,  en  els  dos  contes,  de  la 

relació  entre  aquests  dos  germans  en  traspua  una  latent  ombra  d’incest  (sempre 

hipotètica). El narrador de “La caiguda de la casa Usher” es refereix amb normalitat a 

l’incest  com  a  forma  de  reproducció  de  la  nissaga,  fet  que  havia  comportat  que  es 

propagués  poc:  “toda  la  familia  se  limitaba  a  la  línea  de  descendencia  directa  y 

siempre,  con  insignificantes  y  transitorias  variaciones,  había  sido  así". Vegem‐ne  un 

altre  exemple:  “un  sorprendente  parecido  entre  el  hermano  y  la  hermana  fue  lo 

primero  que  atrajo  mi  atención,  y  Usher,  adivinando  quizá  mis  pensamientos, 

murmuró algunas palabras, por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos y que 

entre ambos habían existido siempre simpatías casi  inexplicables”. A més, Madeleine 

és per a Roderick “única compañía durante muchos años”, i “tiernamente querida”. A 

“Casa  tomada”, el narrador, “Ell”, ens parla d’un “simple y  silencioso matrimonio de 

hermanos”. El mateix personatge també explica com observa amb delit la destresa de 

la Irene teixint. És un delit metonímic, no sols referit a l’habilitat de teixir, sinó també 

orientat a la pròpia Irene, a la seva bellesa (física o intel∙lectual): “a Irene solamente la 

entretenía el  tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mi  se me  iban  las horas 

viéndole  las  manos  como  erizos  plateados,  agujas  yendo  y  viniendo  y  una  o  dos 

canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso”. Les 

relacions endogàmiques que apareixen tant a “Casa tomada” com a “La caiguda de la 

                                                       
10 Justament Julio Cortázar va passar part de la seva infantesa al carrer Rodríguez Peña de Buenos Aires. 
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casa Usher”, pel  fet d’aparèixer  insinuades, com que no es confirmen explícitament, 

han estat desmentides per alguns crítics. 

  

Entre “La caiguda de la casa Usher” i “Casa tomada” també observem diferències. Una 

seria que utilitzen narradors diferents: en la primera, Poe juga amb el narrador extern 

(però no omniscient,  ja que desvetllaria part de  la  intriga), caracteritzat en  l’amic de 

Roderick Usher, que presencia directament  la destrucció de  la  família; en  la  segona, 

Cortázar empra el narrador intern, centrat en el germà, coprotagonista de la narració. 

Hi ha un altre aspecte en el qual els dos relats divergeixen clarament: l’ambientació. En 

“La  caiguda de  la  casa Usher” es descriuen  les despulles  i  les  runes  tètriques d’una 

antiga  esplendor  perduda,  característica  típica  del  romanticisme.  Per  això  no  és 

estrany que aquesta sumptuositat decadent sigui una constant en la narrativa de Poe: 

“La  habitación  donde  me  hallaba  era  muy  amplia  y  alta.  Tenía  ventanas  largas, 

estrechas  y  puntiagudas,  (...)  Oscuros  tapices  colgaban  de  las  paredes.  El moblaje 

general  era  profuso,  incómodo,  antiguo  y  destartalado.  Había  muchos  libros  e 

instrumentos musicales en desorden, (...) Sentí que respiraba una atmósfera de dolor. 

Un aire de dura, profunda e  irremediable melancolía  lo envolvía y penetraba  todo”, 

explica  el  narrador  de  “La  caiguda  de  la  casa  Usher”.  Aquesta  degradació  és  una 

metàfora que enllaça directament amb  la decadència de  la nissaga  i, en últim terme, 

dels protagonistes.  

 

“Casa tomada”, per contra, ens presenta una casa argentina: “El comedor, una sala con 

gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, 

la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble 

aislaba  esa  parte  del  ala  delantera  donde  había  un  baño,  la  cocina,  nuestros 

dormitorios  y  el  living  central,  al  cual  comunicaban  los  dormitorios  y  el  pasillo.  Se 

entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living”. La casa 

té una part antiga, d’acord, però més aviat austera  i senzilla. A més, no s’hi explicita 

clarament la decadència del mobiliari.  

 

Ara parlàvem de la decoració i de l’ambientació de la casa. Seria bo, doncs, comentar 

en detall com es configura  l’espai geogràfic “casa” en els dos contes. Primer,  i per tal 
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de  demostrar‐ne  la  seva  destacada  importància,  fixem‐nos  que  el  terme  “casa”  és 

emprat per part de  Julio Cortázar  i d’Edgar Allan Poe  ja en el  títol dels  seus  treballs 

literaris:  “Casa  tomada”  i  “La  caiguda  de  la  casa  Usher”,  una  primera  mostra  de 

l’èmfasi  atorgat  a  la  vivenda.  Però  tots  dos  autors  van més  enllà. Atribueixen  a  les 

respectives  “cases”  la  dimensió  de personatges,  arribant  fins  i  tot  a  la  categoria  de 

protagonistes. Això no és pas estrany. El llegat cultural universal de tots els temps està 

ple de mostres de l’associació de la “casa” a trets propis de l’ésser viu. De fet, aquesta 

associació  constitueix  la  figura  retòrica  de  la  personificació,  que  Poe  i  Cortázar  fan 

servir  per  als  contes  que  estem  comentant:  “Su  evidencia  ‐la  evidencia  de  esa 

sensibilidad‐  podía  comprobarse,  dijo  (y  al  oírlo me  estremecí),  en  la  gradual  pero 

segura  condensación de una  atmósfera propia en  torno  a  las  aguas  y  a  los muros”, 

explica el narrador de “La caiguda de la casa Usher”, com si la casa respirés a la manera 

humana. A casa tomada, “Ell” situa  la casa com a centre del relat, al mateix nivell de 

rellevància que la Irene, o sigui que la personifica: “Pero es de la casa que me interesa 

hablar, de  la casa  i de  Irene...”. Podem afirmar, per  tant, que ambdues obres  són  la 

interacció del triangle casa – germà – germana. 

 

A part de la personificació, també veiem l’estreta relació germans‐casa gràcies a certs 

fragments dels contes: en “La caiguda de la casa Usher” aquesta identificació s’observa 

per  la  coincidència  entre  les  finestres  de  la  casa  semblants  a  ulls  (“las  paredes 

desnudas, las ventanas como ojos vacíos, los ralos i siniestros juncos...”) i la pèrdua de 

lluïssor  dels  ulls  de  Roderick  (“La  palidez  de  su  semblante  había  adquirido,  si  era 

posible  tal  cosa,  un  tinte  más  espectral,  pero  la  luminosidad  de  sus  ojos  había 

desaparecido  por  completo”).  Casa  i  home,  per  tant,  sofreixen  paral∙lelament  una 

degradació.  

 

A “Casa tomada”  la relació dels personatges amb  la casa es manifesta en  l’exhaustiva 

neteja diària que els dos protagonistes  fan amb gran atenció, com si  tinguessin cura 

d’una  persona.  Aquest  tracte  de  protecció  envers  la  casa  també  s’aprecia  per  la 

voluntat  de  destruir‐la  abans  que  desaparegui:  “Nosotros  mismos  la  voltearíamos 

justicieramente antes de que fuese demasiado tarde”. 
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Hem dit que la casa és un personatge més, i que interactua amb els germans de forma 

molt  evident.  Però  aquests  dos  germans  són  els  últims  membres  d’una  llarga  

genealogia. La casa, des d’aquesta perspectiva, n’és un clar reflex. Al relat de Poe, el 

terme “Casa Usher”  inclou la tradició familiar, els masovers i el propi edifici: “extraño 

y equívoco nombre de Casa Usher, nombre que parecía  incluir, entre  los campesinos 

que lo usaban, la familia y la mansión familiar”. La longevitat de la nissaga dels Usher 

queda ben demostrada en aquest passatge: “su antiquísima familia se había destacado 

desde  tiempos  inmemoriales  por  una  peculiar  sensibilidad  de  temperamento, 

desplegada,  a  lo  largo  de  muchos  años,  en  numerosas  y  elevadas  concepciones 

artísticas...”. Al conte de Cortázar  la  relació entre  la casa  i  la  llarga  família  també és 

molt  clara:  “(la  casa)  guardaba  los  recuerdos  de  nuestros  bisabuelos,  el  abuelo 

paterno,  nuestros  padres  y  toda  la  infancia”.  A més,  “Ell”,  quan  els  llibres  queden 

atrapats a  la part antiga,  revisa estampes  col∙leccionades pel  seu pare  :  “me puse a 

revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo”. 

 

 L’última característica compartida pels dos contes que volem ressenyar, estretament 

lligada amb tots els aspectes de la casa que hem comentat fins ara, és que l’habitacle 

actua  també  com  a  mirall  del  psiquisme  humà,  de  l’ànima,  com  a  continent  del 

pensament dels personatges. Exposem, doncs, algunes de les metàfores dels relats que 

ens permeten extreure aquesta conclusió. El passadís de  la porta de  roure de “Casa 

tomada” pot significar la consciència de la mort11, fet que també trobem a “La caiguda 

de  la  casa Usher”: Roderick  pinta una  profunda  gruta  amb  una  llum  resplendent  al 

final. No és casualitat que el mateix personatge escrigui un poema  titulat “El palacio 

hechizado”,  al∙ludint  a  la  casa  i  a  la  pròpia  situació,  segurament.  Aquest  últim  tret 

comú  als dos  contes que hem  explicat  ens  va  interessar especialment,  i per  això  el 

vàrem  situar  com  a  eix  vertebrador  de  la  nostra  pròpia  interpretació  de  “Casa 

tomada”. Sobre aquesta base, doncs, vàrem plantejar el guió  i tota  la construcció del 

projecte audiovisual. 

  

                                                       
11  És  un  símbol  recurrent  utilitzar  un  túnel  o  un  conducte  amb  llum  al  fons  per  representar  la 
consciència. 
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1.4.3 La nostra interpretació de la obra 

La  identificació  entre  la  casa  i  el  pensament  humà  ha  estat  reconeguda  per 

psicoanalistes. Segons Ania Teillard12, en els somnis sovint  identifiquem els diferents 

plans de  la ment humana amb  la  imatge de  la casa:  la façana significa  la personalitat 

externa de  l’home,  la  “màscara”.  El  sostre  i  el pis més  alt  fan  referència  al  cap  i  al 

pensament,  a  la  part  conscient.  Les  escales  són  la  unió  dels  diferents  estrats  de  la 

ment, i ens porten al soterrani, que simbolitza el subconscient i els instints... De fet, els 

llocs  juguen  en  la  imaginació  de  les  persones  un  paper  gens  diferent  del  jugat, 

precisament, per  les pròpies persones. Els seus prestigis, els seus misteris, esdevenen 

prestigis  i misteris humans.  “Els  llocs  són persones”, escriu Marcel Proust. Sense els 

llocs, els sers no serien altra cosa que abstraccions. 

La  tradició  literària  del  nostre  país  també  certifica  la  relació  que  estem  comentant. 

Josep  Carner,  en  el  seu  poema  “Absència”,  escriu:  “Quan  tornaràs  a  dins  la  casa 

morta,/  la casa morta de mon esperit,/ on tes mateixes mans van fer  la nit?”. O Joan 

Vinyoli, a “L’acte darrer”: “Quan de vegades entro,/ a poc a poc, a la petita casa/ de mi 

mateix,/  (...) m'adono  prou/  de  quin  desordre  hi  ha,  quina  remor,/  quin moviment 

d'entrades  i sortides  inútils/ (...) Altra vegada sóc/ quan baixo  lentament al soterrani/ 

de la petita casa/ de mi mateix”. 

 

Aquest  colofó  teòric  ens  va  donar  seguretat  per  formular,  com  hem  dit,  la  nostra 

pròpia interpretació de “Casa tomada”: si identifiquem l’ànima o el pensament amb la 

casa,  aleshores  “Casa  tomada”  significa,  per  analogia,  ànima  “tomada”  (presa).  Als 

protagonistes se’ls pren, doncs, un bé material (la casa), però també tot allò intangible 

que  conté,  relatiu  al  pensament,  a  la ment  dels  protagonistes.  Aquest  enfocament 

provoca  una  pregunta  obligada:  qui  pren  la  casa/ànima?  Nosaltres  opinem  (i  diem 

“opinem” perquè la interpretació de qualsevol text és lliure, malgrat que hi ha millors i 

pitjors interpretacions, com deia Umberto Eco) que allò que principalment els expulsa 

és  la  consciència  del  pas  del  temps.  Hi  ha  un  punt  del  conte  en  el  qual  aquesta 

consciència es fa molt evident: el paràgraf final. Els dos protagonistes, fora de la casa, 

                                                       
12 Ania Teillard (Dorpat, Estònia, 1889 – París, 1978) fou la principal renovadora de la grafologia a través 
de la seva profunda formació en psicoanàlisi. 
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veuen que no han tingut temps d’arreplegar res. L’únic que els queda és un rellotge de 

polsera, és a dir, només els queda el temps: “Como me quedaba el reloj pulsera, vi que 

eran las once de la noche”. Poc temps, però, perquè ja són a prop de les dotze, que és 

una hora funesta, entremig del dia  i  la nit,  l’hora en què es fan presents els misteris, 

l’hora predilecta per referir‐se a la mort.  

 

El pas del temps també es manifesta a partir dels records de la llarga dinastia familiar, 

que han anat sedimentant en la casa, i, evidentment, a partir dels records viscuts pels 

germans, els records més recents. Trobem la referència a aquest conjunt de records en 

les primeres frases del conte: “Nos gustaba la casa porque (...) guardaba los recuerdos 

de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.” La casa 

exerceix una força d’atracció que  impedeix als protagonistes de marxar‐ne. La  Irene  i 

“Ell” són presoners, esclaus, del pes generacional impregnat a tota la vivenda. Cortázar 

també deixa molt clar aquest aspecte ben al principi de l’obra: “A veces llegábamos a 

creer  que  era  ella  (la  casa)  la  que  no  nos  dejó  casarnos.  Irene  rechazó  dos 

pretendientes sin mayor motivo, a mi se me murió María Esther antes que llegáramos 

a comprometernos.” Veiem, doncs, que Irene  i “Ell”, en  la seva època de  joventut, es 

veuen  privats  de marxar  i  de  construir  una  vida  independent.  Així,  aniran  prenent 

consciència que són l’últim esglaó de tota una família, fet que els empeny a viure junts 

fins al final: “Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, 

simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de  la genealogía 

asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa.” 

 

Cortázar, a més, configura  les accions dels personatges per tal de reforçar  la  idea del 

temps:  Irene  teixeix, una acció mecànica, contínua  i  rítmica,  talment com  les agulles 

d’un rellotge. L’autor argentí sovint s’havia referit a aquesta acció com una manera de 

fugir de la intranquil∙litat: "Yo tengo en mi familia gente un poco anormal, mujeres que 

tejen mucho, es una manera de escapar de su propia inquietud y tejen y tejen y tengo 

un poema que se llama Las tejedoras”13.  

 
                                                       
13 PICÓN GARFIELD, E., op. cit., p. 6. 
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Sigui  com  vulgui,  la  relació  entre  el  temps  i  el  teixir  no  és  exclusiu  de  la  cultura 

moderna  occidental.  A  fi  de  demostrar‐ho,  reproduïm  una  llegenda  ancestral 

procedent  del  sud‐est  asiàtic,  de Malàisia,  tal  com  la  transcriuen  al  castellà Borges, 

Bioy i Ocampo: “La mitología malaya habla de un pañuelo, sansitah kalah, que se teje 

solo y cada año agrega una hilera de perlas finas, y cuando esté concluido ese pañuelo, 

será el fin del mundo.”14 En aquesta llegenda observem el component de continuïtat, 

d’eternitat  i de  relació amb  la mort que  té  l’acció de  teixir. Això emparenta amb  la 

figura mitològica clàssica de les parques (en llatí) o moires (en grec). Són tres divinitats, 

Cloto, Láquesis i Átropos, que teixeixen el fil de la vida dels mortals i dels déus, de qui 

manlleven  l’existència tot tallant‐lo amb tisores d’or. A “Casa tomada”, el personatge 

d’Irene és una parca que teixeix, en certa manera, la vida d’ells dos dins la casa. Fixem‐

nos  que  al  final,  el  fil  del  teixit  que  elabora  queda  atrapat  sota  la  porta,  amb  les 

madeixes a dins: “El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y 

se perdían debajo. Cuando vio que  los ovillos habían quedado del otro  lado, soltó el 

tejido  sin  mirarlo.”  Aquest  moment  és  el  tall  de  fil  simbòlic  del  lligam  entre  els 

protagonistes i la casa, el final de la família, la nissaga. Per això, el desenllaç inconcret 

dels germans marxant de la casa també permet interpretar en últim terme que moren 

o desapareixen. 

 

A  banda  de  la  parca,  l’acció  de  teixir  d’Irene  també  permet  altres  associacions 

mitològiques,  com  per    exemple  Penèlope  (personatge  de  l’Odissea,  d’Homer),  que 

espera el retorn de la guerra del seu marit Ulisses i evita els pretendents de la següent 

manera: els promet que quan acabi de teixir un tapís escollirà marit. Doncs bé, durant 

el dia teixeix i a la nit ho desfà tot. Vegem ara un parell de passatges en els quals Irene 

fa  el mateix:  “Irene  rechazó  dos  pretendientes  sin mayor motivo”  (en  referència  a 

l’espera del marit veritable, que no és altre que el germà); “a veces tejía un chaleco y 

después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba”. 

 

Hi ha un últim símil mitològic que volem apuntar: el mite d’Ariadna i Teseu. Recordem 

que Teseu  s’enfronta al Minotaure en un  laberint, el derrota  i aconsegueix  sortir‐ne 
                                                       
14 SKEAT, W. W., Malay Magic. Being an  Introduction  to  the Folklore & Popular Religion of  the Malay 
Peninsula. London:  Macmillan, 1900, 1a edició. 
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seguint  un  fil  que  ha  anat  descabdellant  i  que  li  dóna  Ariadna  (germana  del 

Minotaure), de qui s’ha enamorat, abans d’entrar. Els laberints són símbols molt clars 

del psiquisme humà, i, de fet, la casa és com un laberint. Una última coincidència entre 

aquest mite  i “Casa tomada”: Cortázar té un conte, “Los reyes”, en el qual apareixen 

Ariadna i el Minotaure empesos per un desig incestuós. Justament interpretem que un 

altre dels  factors que  fa  fora els germans de  la casa és  la consciència de culpabilitat 

provocada per l’incest, o almenys per la forta atracció existent entre ells, i que ja hem 

explicat anteriorment. Com ja hem dit, la relació incestuosa està finament insinuada. 
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2. GUIÓ 
 

2.1 Escriptura del guió 
Després de revisar el conte a fons, la següent fase del procés ha estat elaborar el guió. 

Aquesta  tasca  (que ens ha ocupat  tres mesos) ha  resultat  força  complicada,  ja que, 

partint de la base literària, hem hagut de construir una acció pensada per al llenguatge 

cinematogràfic, amb tot el que això comporta. Hem intentat plasmar‐hi tres elements 

bàsics  que  ja  hem  ressaltat  en  l’apartat  referent  a  la  nostra  visió  del  conte,  i  que 

resumim a continuació: 

 

1. La consciència dels germans del pas del temps, materialitzada en els seus records, 

que hem concretat en dues etapes anteriors de  la vida,  la  infantesa  i  la  joventut, de 

manera que cada una d’elles sigui la responsable d’una “presa” de la casa. 

 

2.  La  consciència  de  fi  de  la  nissaga,  també  escenificada  a  través  dels  records.  A 

l’última escena, mostrem el fi de la família mitjançant una imatge de la casa amb una 

lluna  roja  de  sang,  al∙ludint  al  final  de  “La  caiguda  de  la  casa Usher”,  quan  la  casa 

s’ensorra. Com que tècnicament era  impossible fer un enrunament, hem optat per  la 

metàfora, i així també hem unit dos contes plens de semblances. 

 

3.  La  consciència  de  culpabilitat  causada  pel  desig  incestuós.  En  aquest  cas  tota  la 

responsabilitat requeia sobre els actors i les nostres especificacions, la nostra direcció. 

En alguns moments s’insinuen mirades i gestos de complicitat amorosa o de desig. 

 

Aquests  tres  elements  roseguen  els  germans,  el  rosec  els  va  minant  lentament,  i 

finalment els empeny  fora de  la  seguretat de  la  casa.  La  lentitud,  la persistència, el 

desgast  progressiu  d’aquest  procés  ens  va  suggerir  el  títol  del  curt:  Corcs,  un  títol 

monosil∙làbic, plenament adient a la durada de la pel∙lícula. 

 

Per altra banda, hem  traçat una acció circular, començant amb  la seqüència  final en 

temps real, una part central en passat per explicar el motiu de la fugida de la casa, i la 
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represa de  la seqüència  inicial per acabar. També hem situat  l’acció cronològicament 

en  l’espai d’un dia,  i hem  inclòs diversos rellotges per emfasitzar el tema del pas del 

temps. 
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2.2 Guió 
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ESCENA 1 

INT. - NIT. PART FUNCIONAL DE LA CASA. 

(La seqüència queda tallada 
tres vegades per imatges 
que mostren records (fotos 
d'època, estances de la 
casa/joves davant d'una 
llar de foc/nens jugant, 
fent un trencaclosques.) 

(Els records estaran 
tractats.) 

(S'ha de buscar l'ambient 
angoixant i la velocitat 
d'imatges  del terror 
clàssic, per crear 
contrast amb la següent 
seqüència.) 

(La IRENE porta una peça de 
roba a mig teixir a la mà.) 

Els dos personatges corren en direcció a la porta, presos 
d'angoixa i de terror. ELL estira el braç de la IRENE, per anar 
més ràpid. Quan  arriben a la porta ELL l'obre i fa sortir la 
IRENE; després surt ELL. 

TALL A: 

EXT. - NIT. DAVANT LA PORTA DE LA CASA.  

ELL tanca la porta amb clau i la conserva a la mà. La IRENE duu 
una peça de roba a mig teixir, i els fils de llana del teixit 
han quedat atrapats sota la porta, amb els cabdells i les agulles 
dins la casa. 

(A continuació, la imatge 
final de la casa de nit se 
solapa amb un pla que manté 
exactament el mateix 
enquadrament, però mostra 
la casa de dia.) 

 

ENCADENAT A: 

ESCENA 2 

EXT. - DIA (MATÍ). DAVANT LA PORTA DE LA CASA. 

(Els dos protagonistes no 
apareixen en la primera 
imatge.) 

22



Treball de recerca    De la paraula a la imatge: “Casa tomada” i Corcs 

NARRADOR (ELL) (OFF) 
No us vull parlar de mi, sinó de la 
casa, i de la Irene. Jo no tinc 
importància. 

TALL A: 

INT. - DIA (MATÍ). PART FUNCIONAL/ANTIGA DE LA CASA. 

(El rellotge marca les nou.) 

(Les imatges mostren les 
estances de la part 
funcional de la casa, mai 
mostrades del tot 
directament, sinó jugant a 
amagar alguns racons. 
Filmar buscant parets, 
portes, etc. Jocs de llums, 
clarobscurs... tractant 
d'aconseguir ambigüitat.) 

NARRADOR (ELL) (OFF) (CONT'D) 
La Irene i jo vivíem sols a la casa. 
Crèiem que el nostre matrimoni de 
germans era l'única manera de posar fi 
a la nissaga dels nostres besavis. 
Érem els últims. 

(Un cop acaba la veu en off 
es fa un tràveling 
progressiu cap a la "porta 
de roure" i s'escolta una 
música sobtada juntament 
amb veus i sorolls dels 
nens de l'escena 1.) 

(Els sons s'aturen.) 

ELL i la IRENE realitzen les tasques domèstiques en una estança 
de la part antiga de la casa. 

(Continuen els plans 
anteriors, ara amb els dos 
personatges netejant, 
entre d'altres coses, els 
records objectuals 
apareguts a primera 
escena.) 

 

 

NARRADOR (ELL) (OFF) (CONT'D) 
Després de netejar, dinàvem puntuals 
a migdia, pensant en la casa: 
silenciosa i profunda. 

(Acabada la veu en off, es 
reprèn la música 
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inquietant i els sons 
infantils.) 

Ells continuen netejant impassiblement. 

(És molt important que 
l'acció de la neteja no 
quedi banal.) 

(La càmera es desplaça cap 
als nens, introduïts 
prèviament pels motius 
sonors. Aquests són a la 
mateixa estança, però la 
càmera no els ha enfocat 
fins ara.) 

(La intensitat de la música 
baixa però continua 
present. Els sons dels nens 
són cada cop més forts.) 

Els nens, tractats, apareixen fent un trencaclosques a terra. 

(Tall sobtat d'imatge i so.) 

Els dos protagonistes estan dinant tranquil·lament en silenci. 

(El rellotge marca dos 
quarts d'una.) 

(L'únic so que s'aprecia és 
el dels coberts, plats, 
etc.) 

 

TALL A: 

ESCENA 3 

INT. - DIA (TARDA). ESTANÇA GRAN (BIBLIOTECA, LIVING...). 

(Els dos protagonistes són 
ara joves, es mostra una 
altra etapa de la vida. Per 
tant, s'han de tractar 
d'alguna manera.)  

(Se sent un bolero, també 
veus que murmuren.) 

ELL apareix assegut vestit de dol davant la llar de foc. Subjecta 
a les mans una foto d'una noia. Després entra la IRENE, que camina 
fins a la llar de foc i crema unes cartes. 

NARRADOR (ELL) (OFF) 
La Irene tenia dos pretendents. I els 
va dir que no sense tenir motius. A mi 
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se'm va morir la Maria Esther abans de 
comprometre'ns. 

TALL A: 

INT. - DIA (TARDA). ESTANÇA DE LA IRENE. 

(El rellotge marca les sis.) 

(La càmera juga amb plans de 
detall de les mans i de la 
cara de la Irene. També els 
cabdells  de llana, la 
peça que està teixint, el 
moviment de les 
agulles...) 

(La imatge es parteix en dos 
plans: el rellotge i la 
IRENE. Les agulles del 
rellotge es mouen, igual 
que les de la IRENE.) 

NARRADOR (ELL) (OFF) 
La Irene teixia la resta del dia.         
I semblava molt feliç quan ho feia. Jo 
em passava hores mirant-la. 

(Mentre es desenvolupa la 
narració, la càmera 
realitza un zoom out que 
acaba oferint una visió 
panoràmica de l'estança.) 

ELL apareix assegut observant els moviments de la IRENE 
embadalit, com si observés un miracle. 

(En cas d'ometre's la 
següent escena ELL pot 
aparèixer amb un llibre 
tancat.) 

TALL A: 

INT. - DIA (TARDA). ESTANÇA GRAN (BIBLIOTECA, LIVING...).  

(L'enquadrament ha de 
mostrar ELL en un primer 
terme però  al darrere 
sempre s'ha de veure la 
IRENE teixint ) 

ELL apareix llegint un llibre de literatura francesa. Alça els 
ulls del paper un instant i mira la Irene, que està teixint. Es 
queda altra vegada embadalit mirant-la.   

(Aquesta última seqüència 
pot ometre's.) 

TALL A: 
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ESCENA 4 

INT. - DIA (VESPRE). PASSADIS DE LA PORTA DE ROURE. 

(El rellotge marca les 
vuit.) 

(L'escena comença amb la  
pantalla en negre. 
S'escolten la música i els 
sons (ja apareguts en 
l'escena 2) que 
introdueixen  els records 
dels nens. Procedeixen de 
l'altra banda de la porta 
de roure, és a dir, de la 
part antiga.) 

La imatge mostra el corredor de la porta de roure, que està 
oberta. ELL s'acosta a la porta, escoltant els sons. 

(Els sorolls es fan més    
clars i forts. Se sent un so 
de cadira que cau. Després 
unes rialles de nens.) 

TALL A: 

(En una sala de la part 
antiga de la casa.) 

Els nens (tractats) corren per una sala tot rient.     

TALL A: 

(Davant la porta de roure.) 

ELL s'acosta encara més a la porta de roure.    

(Els sons augmenten de 
volum, com si s'acostessin 
a ELL.) 

ELL, pres de pànic, es llança contra la porta i la tanca amb clau 
tan ràpid com pot.  

TALL A: 

 

INT. - DIA (VESPRE). DORMITORI DE LA IRENE. 

(El tall ha de ser molt 
sobtat.) 

ELL obre la porta del dormitori i mira la IRENE als ulls. 

(Primer es mostra un pla 
d'ELL; després un pla de la 
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IRENE. Ambdós han de ser 
primers plans.) 

(També es pot utilitzar el 
recurs de la pantalla 
dividida, amb els dos 
perfils.) 

ELL 
Han pres la part del fons. 

Es miren amb resignació i cansament. 

TALL A: 

ESCENA 5 

INT. - NIT. PART FUNCIONAL DE LA CASA. 

(El rellotge marca tres 
quarts d'onze.) 

ELL surt del dormitori de la IRENE i es dirigeix cap a la cuina. 

(Aleshores se sent un 
bolero. També unes veus que 
murmuren.) 

ELL s'atura en sec, davant la cantonada del passadís. La IRENE 
surt de l'estança i va cap a ell sense dir res. Els dos 
protagonistes, l'un al costat de l'altre, escolten els sons.  

(Les imatges ara apareixen 
tractades.) 

ELL i la IRENE, joves, caminen en silenci. Surten de la cuina 
i s'acosten a la cantonada. Són quasi al costat dels 
protagonistes. 

(El volum dels sons augmenta 
i es fa molt present.) 

(A partir d'ara, s'ha de 
buscar l'ambient angoixant 
i la velocitat d'imatges  
del terror clàssic,per 
crear contrast amb la 
següent seqüència.) 

(Ja no es mostren els 
records.) 

(La IRENE porta una peça de 
roba a mig teixir a la mà.) 

Els dos personatges arrenquen a córrer en direcció a la porta, 
presos d'angoixa i de terror. ELL estira el braç de la IRENE, 
per anar més ràpid. Quan  arriben a la porta ELL l'obre i fa 
sortir la IRENE; després surt ELL. 
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TALL A: 

EXT. - NIT. DAVANT LA PORTA DE LA CASA.  

ELL tanca la porta amb clau i la conserva a la mà. La IRENE duu 
una peça de roba a mig teixir, i els fils de llana del teixit 
han quedat atrapats sota la porta, amb els cabdells i les agulles 
dins la casa. 

Els dos protagonistes es miren. 

La IRENE deixa caure la roba a mig teixir que té a les mans. 

ELL mira el rellotge de polsera que duu. Marca les onze. 

La IRENE i ELL s'abracen. La IRENE plora suaument. A poc a poc 
marxen camí enllà, abatuts. 

Per últim, la càmera enfoca la casa, que lentament, es desintegra 
fins a desaparèixer. 

 

FI. 
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3. PRÀCTIQUES DE TRACTAMENT DE LA 

IMATGE 
 

3.1 Introducció 
Les pràctiques exposades a continuació són una petitíssima mostra de les possibilitats 

del  software  d’edició  digital  de  vídeo.  Basant‐nos  fonamentalment  en  el  programa 

Adobe After Effects CS3, hem seleccionat un grup d’efectes que podríem incloure o no 

al  curtmetratge  i  els  hem  intentat  domesticar mentre  ens  familiaritzàvem  amb  la 

interfície  dels  programes  utilitzats.  Això  no  vol  dir  que  no  haguem  utilitzat  altres 

efectes simples, que també explicarem, per implementar l’aparença de les pràctiques. 

Convé afegir que hi ha més d’una manera d’arribar al mateix efecte  final, però a  les 

pràctiques, malgrat que  les citem, només en concretem una  (la utilitzada). D’això en 

deriva el  fet que  les pràctiques són molt variables  i  tant els noms com  l’ordre de  les 

capes i les captures són orientatius (pel que fa a l’ordre, però, val més respectar‐lo per 

motius  de  superposició  d’imatges),  ja  que  poden  diferir  en  molts  punts.  Un  altre 

aspecte remarcable és el fet que un cop s’ha explicat una ordre de programa, aquesta 

no es tornarà a explicar durant  la pràctica,  ja que es pot trobar a  la mateixa pràctica 

unes  línies  més  amunt.  Finalment  advertim  que  s’ha  fet  servir  sempre  l’Adobe 

Premiere Pro CS3 per a la postproducció de les pràctiques (crèdits generalment).  Ara 

bé, si no s’ha utilitzat per a un efecte del projecte, no  l’esmentarem. Amb  la  intenció 

de  facilitar  la  postproducció  hem  modificat  lleugerament  la  línia  temporal  de  la 

pràctica per introduir els crèdits inicials i finals (simplement hem augmentat els segons 

d’inactivitat  al  principi  i  final  del  projecte).  Per  millorar  la  comprensió  de  les 

pràctiques, hem establert la següent llegenda: 

 

Noms de programes  Subratllat 

Ordres de programa  (Entre parèntesis)

Interfície de programa  Itàlica

Capes  “Entre cometes”

Efectes i presets  MAJÚSCULES
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3.2 Modificació colors RGB: Dia a nit 
Material: 

▪ Software: 

- Adobe After Effects CS3 

- Preset CC SPOTLIGHT 

▪ Multimèdia: 

- Seqüència Artur 2 (AVI) 

 

Procediment: 

Primerament ens assegurem de tenir el preset CC SPOTLIGHT, que teòricament ve per 

defecte  amb  l’Adobe  After  Effects  CS3.  Fet  això,  obrim  el  programa  i  importem  la 

seqüència Artur 2  (File/Import/File/Seqüència Artur 2) que  reanomenem “Artur 2”  si 

encara no està fet i l’arrosseguem a la secció de capes. Un cop allà, la dupliquem (Ctrl + 

D)  i  reanomenem  la  superior  “Artur‐Dia”  i  “Artur‐Nit”  la  inferior. A  la primera no hi 

hem d’aplicar cap efecte, ja que només serveix per crear el contrast amb la seqüència 

tractada.  Pel  que  fa  a  “Artur‐Nit”,  hem  d’inserir‐hi  dos  efectes molt  simples  però 

alhora molt efectius: HUE/SATURATION i CURVES, amb aquest ordre, ja que el primer 

efecte  ha  d’afectar  el  segon  abans  d’afectar  el  vídeo  en  si.  Seleccionem  la  capa  i 

accedim  al  control  d’efectes  (F3)  on,  al  primer  efecte,  només  baixem  Master 

Saturation  a  ‐30  aproximadament per  tal  de baixar  la  saturació  general  i  simular  la 

manca de color característica de la nit. CURVES ja és força més complicat: per generar 

els  colors  de  la  nit  cal  crear  una  paràbola  còncava  a  la  corba  RGB,  disminuir 

lleugerament el centre de  la funció Red  i augmentar, també  lleugerament, el de Blue. 

Els gràfics haurien de ser semblants als següents (es poden variar, però delicadament, 

ja que els resultats són molt immediats; per veure’ls s’ha de desactivar la capa “Artur‐

Dia”, clicant l’ull de la barra de capa): 
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Després de construir la nit, cal enllaçar les dues seqüències, és a dir, passar de dia a nit. 

Per fer això el més fàcil i més útil és col∙locar dos keyframes d’opacitat (desplegant la 

capa corresponent, desplegant Transform  i clicant el rellotge del costat de  la variable 

Opacity)  a  “Artur‐Dia”,  un  quan  ens  interessi  començar  a  fosquejar  la  imatge,  que 

deixarem a 100%,  i  l’altre quan vulguem  la nit completa, canviant‐lo a 0%. Finalment, 

generarem un focus de llum artificial que aparegui un cop establerta la nit, per donar 

cert color a  les  imatges. Creem una nova capa sòlida  (Layer/New/Solid) de color gris 

fosc, l’anomenem “Llum” i la situem primera en l’ordre de capes. Busquem el preset CC 

SPOTLIGHT  a  la  columna  Effects  &  Presets,  situada  a  la  dreta  de  la  interfície  i 

l’arrosseguem sobre  la capa. Explicar per escrit totes  les variables que hem modificat 

és força inviable, per tant ens centrarem en aquelles que són realment importants i al 

final  inclourem captures de totes  les variables finals de  l’efecte en el nostre projecte. 

Abans de manipular  res s’ha de convertir  la capa a 3D  (clicant al buit de  la barra de 

capa  situat  sota  d’un  cub)  per  tal  de  poder‐la  enfocar  lliurement. Un  cop  fet  això, 

obrim  el  control d’efectes  i despleguem  la  llista on  es mostra  Light  Shadow  i  triem 

Light Only.  Això  empastarà  la  llum  amb  la  capa  inferior,  en  aquest  cas  “Artur‐Nit”. 

Seguidament  ens  fixem  en  la  variable  Intensity,  que  ens  servirà  per  fer  aparèixer 

progressivament la llum mitjançant keyframes. Els dos centres defineixen la direcció de 

la llum, mentre que Cone Angle indica l’obertura del feix i Edge Softness la difuminació 

del  contorn.  A  les  imatges  següents  s’aprecien  aquestes  variables  i  d’altres  com  la 

posició  tridimensional de  la capa, el color, etc. Seguidament  incloem una  imatge del 

projecte sencer: 
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3.3 Màscares 
Material: 

▪ Software: 

- Adobe After Effects CS3 

- Genarts Sapphire AE 1.10 (Plug‐ins) 

- VirtualDub 1.7.1 

▪ Multimèdia: 

- Fotograma cadires (Extret de AVI) 

- Fotograma fons (Extret de AVI) 

- Seqüència Artur 1 (AVI) 

- Seqüència Artur 2 (AVI) 

 

Procediment: 

Després d’extreure els  fotogrames de  les cadires  i del  fons amb el VirtualDub   1.7.1, 

procés que no detallarem ja que no té cap mena de complicació, obrim l’After Effects 

CS3 amb el paquet de plug‐ins de  la Genarts funcionant sense problemes (cal revisar 

periòdicament aquest component,  ja que ocasionalment es penja  i no permet operar 

amb l’After Effects CS3 correctament) i creem una nova composició (Composition/New 

Composition)  amb  el  format  que  tinguin  les  seqüències  gravades  (en  el  nostre  cas, 

16:9)  i  uns  3  minuts  de  durada.  Seguidament  importem  tots  els  materials 

(File/Import/File/Materials  per  importar),  arrosseguem  el  fotograma  del  fons  a  la 

secció  de  capes  i  el  dupliquem  (Ctrl  + D).  Per  treballar  amb més  comoditat  podem 

reanomenar els materials importats, si és que no ho havíem fet prèviament. Nosaltres 

ens  hi  referirem  com  a  “Cadires”,  “Fons”,  “Artur  1”  (situat  a  l’esquerra)  i  “Artur  2” 

(situat a la dreta), i quan s’hagin de crear altres capes ja les anomenarem. Així doncs, 

tenim  dues  capes  “Fons”;  a  la  superior  apliquem  l’efecte  CC  RADIAL  BLUR  i  la 

reanomenem “Pegat fons”. És recomanable canviar les variables Amount i Quality a 5,0 

i 100,0 respectivament i situar el centre de l’efecte sobre l’espai que ocuparà la cadira 

de  la dreta. Fet això,  ja  tenim una  imatge base per poder  situar  les  cadires amb els 

corresponents tractaments. 
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Per aconseguir l’efecte de les cadires també hem de repetir el procés del fons, és a dir, 

arrossegar  i  duplicar  la  capa  “Cadires”.  En  aquest  cas,  però,  hem  de  dibuixar  una 

màscara  en  una  de  les  dues  capes  que  envolti  la  cadira  de  l’esquerra.  Per  fer‐ho, 

seleccionem  la  ploma  (G)  i  generem  tots  els  punts  necessaris  per  tal  de  recrear  la 

silueta de la cadira. Un cop tancada la màscara (quan unim el primer punt amb l’últim), 

hem  de  crear‐ne  3 més  que  encerclin  els  buits  de  la  cadira  i  canviar  la  seva  funció 

d’addició per  la de substracció (a  la secció capes, despleguem “Cadires”,  la que té  les 

màscares,  i  despleguem Masks;  allà  obrim  el menú  de  la Mask  2  on  apareix  Add  i 

seleccionem Substract; repetim el procés a les dues següents). Així aconseguim que la 

capa “Cadires” on hem aplicat tots aquests processos només mostri la cadira esquerra, 

amb  les  altres  zones  transparents.  Per  aclarir  l’ordre  de  les  capes,  reanomenem 

aquesta  “Cadira  esquerra”.  Per  aconseguir  la  independència  gràfica  completa  de  la 

cadira  esquerra,  hem  de  copiar  les  4 màscares  de  “Cadira  esquerra”  a  l’altra  capa 

“Cadires”,  la qual podem reanomenar “Cadira dreta”,  i  invertir‐ne el tipus, és a dir,  la 

primera  Substract  i  la  resta  Add. Un  cop  acabat  tot  el  procés,  si  situem  la  “Cadira 

dreta”  a  la primera posició de  la  secció de  capes, podem  trobar  restes de  la  cadira 

esquerra que no han desaparegut; per evitar‐les, només cal eixamplar lleugerament el 

contorn de  la màscara en  les zones brutes. Per rematar  l’efecte estàtic  inicial només 

cal ordenar  les capes en el  següent ordre: “Cadira esquerra”, “Cadira dreta”, “Pegat 

fons”  i  “Fons”  i  copiar  l’efecte  de  la  capa  “Pegat  fons”  a  la  capa  “Cadira  dreta” 

(seleccionem  “Pegat  fons”,  obrim  el  control  d’efectes  (F3),  ressaltem  l’efecte  CC 

RADIAL  BLUR,  cliquem  Ctrl  +  C  i  seleccionem  “Cadira  dreta”,  ens  situem  sobre  el 

control d’efectes i cliquem Ctrl + V). El resultat podria ser semblant a aquest: 
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Ara  continuarem  afegint  moviment  a  la  cadira  esquerra,  la  qual,  pel  fet  de  ser 

independent de  la resta de  la seqüència, ens  facilita  la  feina. Al nostre projecte hem 

utilitzat l’efecte S_WARPBUBBLE, que genera una distorsió simulant una bombolla. Un 

cop aplicat (seleccionem la capa, Effect/Sapphire Distort/S_WarpBubble), cal canviar la 

variable Frequency a 5,00,  i, per fer que  l’ondulació comenci  i acabi progressivament, 

només  s’han  de  situar  4  keyframes  de  la  variable  Amplitude  (clicant  a  la  icona  de 

cronòmetre  situada  al  costat de  l’efecte),  amb el primer  començant  a 0,000,  al  cap 

d’un segon canviar a 0,100, deixar uns quants segons de marge pel desenvolupament 

de l’efecte, crear un altre keyframe a 0,100 per evitar que davalli sobtadament, i tornar 

a 0,000 un segon després. Per continuar el projecte és necessari tornar al  fotograma 

de les cadires sense tractar, i per fer‐ho la millor solució és sobreposar l’original a tot el 

que hem fet fins ara, per tant, arrosseguem altre cop “Cadires” a la secció de capes i la 

situem  en  primera  posició.  La manera  de  crear  un  enllaç  interessant  cap  a  aquest 

fotograma és mitjançant keyframes d’opacitat. El primer el situem moments després 

que hagi acabat l’ondulació de la cadira esquerra amb la variable Opacity a 0% i al cap 

de dos segons  l’augmentem a 100%. Això hauria de generar una  transició molt suau 

que ens duria a les cadires sense tractar per poder col∙locar‐hi les seqüències “Artur 1” 

i “Artur 2”. El projecte hauria de ser així: 

 

 

 

Continuarem arrossegant les dues seqüències “Artur” a la secció de capes, col∙locant la 

2 a  la primera posició  i  la 1 a  la segona (aquest ordre és molt  important,  ja que amb 

l’ordre invers l’efecte no resulta de cap manera) i aplicant a la segona, és a dir, a “Artur 
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1”,  l’efecte  S_SKETCH,  que  pretén  simular  el  vídeo  dibuixat.  Les  variables  d’aquest 

efecte són moltes, però nosaltres hem canviat només Frequency a 500,00. Per poder 

veure els canvis provocats per l’efecte, cal desactivar “Artur 2” (clicant a l’ull que hi ha 

al  cantó esquerra de  la barra de  capa)  ja que,  com que està per  sobre,  impedeix  la 

visualització  de  qualsevol  capa  inferior.  Després  de  depurar  l’efecte,  creem  una 

màscara a “Artur 2” amb  funció Substract que englobi  la zona de  la cadira esquerra, 

per tal que aparegui el fragment de “Artur 1” on hi ha la persona tractada. Per obtenir 

uns bons resultats, la màscara ha de ser un trapezi que es tanqui fora de la seqüència 

amb la variable Feather (es troba desplegant la secció Masks de la capa corresponent 

dins  la màscara que  vulguem manipular)  incrementada  fins  a  130  aproximadament. 

Finalment es pot arrodonir el projecte  fent aparèixer  les dues seqüències després de 

l’efecte de les cadires i amb l’ordre que es vulgui. Com en tots aquests casos, ens hem 

de  valdre  dels  keyframes  d’opacitat;  també  ens  podem  trobar  que  les  seqüències 

siguin massa curtes com per poder‐les situar a l’inici del projecte, però com que no han 

d’aparèixer  fins  al  cap  d’uns  segons,  les  podem  arrossegar  fins  allà  on  calgui.  Un 

possible projecte final podria ser: 
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3.4 Sistemes de partícules 
Material: 

▪ Software: 

- Adobe After Effects CS3 

- Red Giant Trapcode (Plug‐ins) 

- Genarts Sapphire AE 1.10 (Plug‐ins) 

- Preset LIGHT_SABER 

▪ Multimèdia: 

- Seqüència home (PNG) 

 

Procediment: 

Comencem a treballar amb  l’After Effects CS3 assegurant‐nos que tenim el Red Giant 

Trapcode i el Genarts Sapphire AE 1.10 instal∙lats correctament. Un cop s’ha carregat la 

interfície del programa, creem una nova composició  (Composition/New composition) 

de 30 segons en format 4:3 o 16:9, depenent de l’aplicació que hagi de tenir el projecte 

final  (el canvi de  format no afecta el procediment en aquest  cas)  i amb el nom que 

vulguem.  Seguidament,  creem  una  capa  sòlida  (Layer/New/Solid)  amb  el  color  que 

desitgem per  al  fons  (en el  aquest  cas, negre)  i de  la mida exacta de  la  composició 

(Make  Comp  Size)  i  l’anomenem  “BG”  (si  heu  de  reanomenar  capes  que  ja  teniu 

col∙locades, només cal que les seleccioneu i premeu Enter). En aquesta capa, hi podem 

aplicar qualsevol efecte de color per  fer‐la més agradable. En aquest  cas, afegim un 

degradat  verdós  que  s’aconsegueix  amb  l’efecte  RAMP  (seleccionem  la  capa  “BG”, 

Effect/Generate/Ramp). Per modificar‐lo, obrim el control d’efectes (F3) i seleccionem 

els colors i els punts d’inici i final. Hauríem de tenir un projecte així: 
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A  l’hora de  generar  l’efecte d’estrelles en moviment,  creem una  altra  capa  amb  les 

mateixes característiques que la “BG” i de nom “Estrelles”. Hi apliquem el PARTICULAR 

(Effect/Trapcode/Particular).  Obrim  el  control  d’efectes  i,  dins  de  les  opcions  del 

PARTICULAR,  a  la  llista  desplegable  Animation  Presets,  seleccionem  t_Starflight. 

D’aquesta  manera  ja  tindrem  creat  el  moviment  estel∙lar.  Podem  provar  altres 

configuracions,  com  ara  t_StarfieldStatic1,  t_StarfieldStatic2,  t_SnowyNight1, 

t_SnowyNight2... i deixar la que més ens convingui. El projecte hauria de ser semblant 

a aquest: 

 

 

 

Ara  que  ja  tenim  la  base  del  projecte,  importem  la  seqüència  de  l’home 

(File/Import/File/1a  foto  de  la  seqüència)  i  l’arrosseguem  a  la  secció  de  capes. 

Reanomenem  la  capa  “Emissor”  i  la  convertim  a  composició  (seleccionem  la  capa 

38



Treball de recerca    De la paraula a la imatge: “Casa tomada” i Corcs 

“Emissor”, Ctrl+Shift+C i marquem Leave all atributes in ‘nom del projecte’) per poder‐

la utilitzar amb el PARTICULAR. També és necessari que la convertim a 3D (cliquem a la 

casella buida de la capa “Emissor” que hi ha sota el cub a la secció de capes) perquè el 

programa no doni errors de renderització. Ara que  l’home és 3D podem acostar‐lo o 

allunyar‐lo i col∙locar‐lo on més ens agradi, sempre tenint en compte que hi ha d’haver 

un cert espai de marge per al desplaçament de l’home i de les partícules. Havent situat 

l’home,  ja  tenim  llesta  l’estructura  espacial  del  projecte,  ja  que  la  resta  de  capes 

(excepte l’última, que és independent) es creen en funció de l’home. El projecte podria 

ser així: 

 

 

 

Continuarem  generant  el  raig  que  impactarà  l’home.  Aquí  el  projecte  ja  es  torna 

completament personal,  ja que podrem modificar una gran quantitat de variables de 

totes  les  capes  que  crearem  sense  alterar  la  funcionalitat  del  projecte.  Comencem 

creant una nova  capa  sòlida negra de nom  “Raig”  i, o bé utilitzem  l’efecte propi de 

l’After Effects CS3  (Effect/Generate/Beam), o bé un preset  (preconfiguració de certes 

variables per obtenir un efecte determinat)  anomenat  LIGHT_SABER. En  aquest  cas, 

optem  pel  segon  mètode.  Per  tant,  obrim  el  control  d’efectes  de  “Raig”  i  hi 

arrosseguem  el  preset  prèviament  seleccionat  a  la  llista  situada  a  l’esquerra  de  la 

finestra (Effects & Presets/* Animation Presets/Presets/Carpeta del preset). Si obrim el 

control d’efectes, veurem que aquest preset té 5 efectes, però només ens interessa el 

primer:  MISSING:  SABER  CONTROLS.  Aquí  trobarem  unes  quantes  variables  que 

controlen tot  l’aspecte del raig. Són molt fàcils de deduir  i de modificar  i, com que  la 

39



Treball de recerca    De la paraula a la imatge: “Casa tomada” i Corcs 

forma  i  les propietats de “Raig” no alteraran el projecte, no hi donarem més voltes. 

Cadascú com li sembli. 

 

Per donar moviment al raig, farem servir els keyframes (fotogrames clau de qualsevol 

variable) de posició i, per fer‐lo desaparèixer un cop impactat en l’home, els d’opacitat. 

Abans de res, cal saber que, per treballar millor amb els keyframes, convé augmentar 

el zoom de la secció de capes, cosa que es fa amb la barra graduable situada a la part 

inferior de la mateixa secció. La modificació d’aquests keyframes es realitza desplegant 

la capa (en aquest cas “Raig”) a la secció Transform. Per establir el primer keyframe de 

posició,  d’entrada  cal  tenir  l’objecte  en  aquella  posició:  així  doncs,  a  la  secció 

Composition, arrossegarem el raig fora de la zona visible. Fet això, tornarem a la secció 

de capes i situarem el cursor de temps sobre el fotograma en el qual desitgem que el 

raig  es  comenci  a moure  (això  depèn  de  l’acció  de  l’home  en  aquell moment  i,  en 

aquest cas, l’home no apareix al principi de la composició, sinó al cap d’uns segons, o 

sigui que  la  línia cronològica de  la secció de capes pot diferir bastant)  i cliquem a  la 

icona de cronòmetre que hi ha al costat de  la variable Position. Ara movem el cursor 

fins  al  fotograma  en  què  el  raig  hagi  d’impactar  l’home  i,  també  des  de  la  secció 

Composition, arrosseguem el raig fins al punt d’impacte que ens sembli més real. Així 

es crearà automàticament un altre keyframe de posició. Per augmentar o disminuir la 

velocitat  del  raig,  només  cal  apropar  o  allunyar  el  primer  keyframe  al  segon.  Ara 

necessitem  que  el  raig  desaparegui  just  després  de  l’impacte.  Per  fer‐ho  posem  el 

cursor en el fotograma de l’impacte i cliquem al cronòmetre de la variable Opacity, que 

ha d’estar, per defecte, al 100%. Per fer que desaparegui a l’instant (com ens interessa 

a nosaltres) hem d’avançar un fotograma (ho possibilita el rellotge que hi ha a la barra 

inferior de la secció Composition) i canviar el valor Opacity a 0%. Quan ja ho tenim tot 

llest, podem previsualitzar‐ho  (gasta molta memòria RAM)  amb  la  tecla 0 del  teclat 

numèric. Com que  la complexitat augmenta, hem fet dues captures, una amb  la visió 

general del programa  i una altra amb  la secció de capes ampliada, especialment dels 

keyframes de “Raig” (la secció de capes està amb zoom): 
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Finalment  entrem  a  la  part  més  difícil  de  la  pràctica,  la  desintegració  de  l’home 

mitjançant  les  partícules.  El  sistema  de  partícules  també  l’hem  utilitzat  al  principi  i 

l’utilitzarem al  final, però en  tots dos  casos  fem  servir presets del programa que no 

comporten cap complicació. En aquest cas, en canvi, serem nosaltres els que haurem 

de  crear  el  preset,  basant‐nos  en  els  resultats  que  anirem  obtenint.  A  la  pràctica, 

treballem amb la nostra configuració i, per tant, les nostres variables. Això no significa 

que no es pugui modificar, però, si es fa, s’ha de tenir en compte el resultat obtingut, 

és  a  dir,  previsualitzar‐ho.  Cal  no  oblidar  que  aquesta  configuració  del  PARTICULAR 

requereix molta més RAM de la que hem utilitzat fins ara i, com a conseqüència, tot el 

procés  de  previsualització  és  molt  més  lent.  Per  remeiar  això  hi  ha  una  opció  al 

PARTICULAR, a  la qual  s’accedeix pel control d’efectes, que és Render Mode, on per 

defecte consta Full Render. Si despleguem  la  llista  i seleccionem Motion Preview,  les 

partícules es convertiran en punts blancs molt més ràpids de previsualitzar que, si bé 

no ens permeten veure el resultat exacte, ens ajuden a fer‐nos‐en una idea. 

 

Primerament  creem una  altra  capa negra  sòlida que  anomenarem  “Partícules”,  a  la 

qual  també  aplicarem  l’efecte  PARTICULAR  i  obrirem  el  control  d’efectes  per 

modificar‐lo. Un cop obert despleguem  la secció Emitter  i, amb el cursor de temps al 

principi  de  la  seqüència,  canviem  el  valor  de  Particles/sec  a  0,  per  evitar  que  ens 

comenci  a  generar partícules des del principi del projecte. A  la  llista d’Emitter  Type 

seleccionem  Layer,  fet  que  ens  permetrà  utilitzar  el mateix  home  d’emissor  de  les 

41



Treball de recerca    De la paraula a la imatge: “Casa tomada” i Corcs 

partícules,  aquest  plug‐in  treballa  en  funció  d’un  o  més  punts  per  emetre  les 

partícules, i a les dues llistes següents seleccionem Particle Birth Time (perquè processi 

les  partícules  des  del  moment  de  néixer)  i  RGB‐Particle  Color  (per  tal  que  ens 

mantingui el  color de  l’emissor a  les partícules).  La  resta de variables d’aquest punt 

configuren la velocitat i la direcció de les partícules, però ja ens convé tal i com ve per 

defecte,  perquè  aquest  aspecte  el  modificarem  a  l’apartat  Physics  més  endavant. 

Passem  a  l’apartat  Particle,  on  només  hem  de  canviar  Life[sec]  a  2,5  (les  partícules 

moriran al cap de 2,5 segons de la seva creació) i Sphere Feather 70 (per augmentar la 

suavitat de les partícules).  A l’apartat Physics, només hem d’augmentar Gravity a 150 

per  generar  una  atracció  virtual  que  infongui moviment  gravitatori  a  les  partícules. 

L’últim  pas  és  aconseguir  que  les  partícules  s’emetin  en  el moment  idoni,  per  tal 

d’obtenir  l’efecte  de  desintegració.  Per  fer‐ho  col∙locarem  el  cursor  de  temps  al 

fotograma on començarà  la desintegració. Al control d’efectes, dins  la secció Emitter, 

col∙locarem un keyframe de Particles/sec, mourem el cursor un fotograma endavant  i 

augmentarem les partícules per segon a 60000. S’ha de pensar que aquest número és 

relatiu, ja que depèn de  la mida de  l’home. Si es vol un efecte treballat no hi ha altra 

solució que temptejar  la variable fins a polir el resultat. Si ho previsualitzem, veurem 

que  les partícules  conviuen  amb  l’home. No és  cap error: ha de  ser  així. A  l’apartat 

següent  ja  el  traurem.  Aquí  acabem  la  primera  configuració  del  PARTICULAR.  Un 

resultat  aproximat  (recordem  que  a  les  captures  hem  reduït  la  longitud  de  la  capa 

“Emissor”, però és indiferent) seria: 
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Si es pretén obtenir  la desaparició de  l’home en el moment de  la seva desintegració  i 

que  l’efecte  sigui  creïble,  convindrà  utilitzar  els  keyframes  d’opacitat  de  manera 

adequada. Nosaltres hem establert el primer keyframe, amb opacitat 100% encara, dos 

fotogrames després del que corresponia a  la creació de  les partícules  i, el d’opacitat 

0%, l’hem situat a dos fotogrames del primer. És important saber que, en funció de la 

quantitat  de  partícules  per  segon  i  de  la mida  de  l’home,  la  posició  apropiada  dels 

keyframes d’opacitat pot variar. Per trobar‐la, com hem fet amb totes les variables fins 

ara, només serveix l’assaig i error. Dinamitzarem una mica més la seqüència si infonem 

moviment  a  l’aparició  de  l’home,  com  en  el  nostre  cas,  de  fora  cap  a  dins.  El 

procediment emprat és el mateix que el del raig, mitjançant keyframes de posició. No 

adjuntem cap captura, ja que els canvis són mínims i de baixa dificultat. 

 

Entrem a la recta final de la pràctica, on ens dedicarem a decorar el projecte a partir de 

l’impacte del  raig. Només detallarem els keyframes més  importants,  ja que  la  resta, 

depenent dels gustos i de les mides del projecte, cadascú els posarà en un lloc diferent. 

En  primer  lloc,  aplicarem  l’efecte  S_GLOWEDGES  (Effect/SapphireLighting/ 

S_GlowEdges) a  la capa “Emissor”, a  fi de remarcar  l’impacte del raig: hem d’obrir el 

control d’efectes  i baixar  la variable Glow Brightness a 0,000. També és recomanable 

canviar el color per defecte pel del raig. Fet això hem de col∙locar el primer keyframe 

de  la  variable  de  brillantor  un  fotograma  abans  de  l’impacte  del  raig  (és  a  dir,  dos 

abans  de  la  seva  desaparició)  i  el  següent,  on  canviarem  la  variable  a  5,000,  al 

fotograma consecutiu. A  l’hora de donar crèdit a  l’efecte, cal disminuir el resplendor 

de l’home progressivament, de manera més ràpida o més lenta. En el nostre cas, hem 

col∙locat el keyframe de brillantor 0 en el fotograma en què comença la desaparició de 

la pròpia capa. 

 

També  hem  utilitzat  l’efecte  S_GLOWEDGES  a  la  capa  “Partícules”,  on  només  hem 

hagut de canviar el color per defecte pel desitjat i reajustar la variable Glow Brightness 

de la manera que més ens agradi. Hem triat un color granatós i una lluentor de 1,000. 

Per resumir el que hem fet fins ara (la secció de capes té molt de zoom): 
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L’última capa que crearem per millorar  l’efecte de  l’impacte és “Flash  (explosió)”. És 

una capa sòlida  i del color del raig, aquí blau. És  important que sigui de  la mida de  la 

composició, com totes  les que hem creat  fins ara. En aquesta capa, hi aplicarem una 

eina nova, les màscares. Tal com indica el seu nom, ens permeten dibuixar una figura 

sobre  la  capa  que  actuï  de  filtre,  tant  si  volem  que  només  s’observi  l’interior  de  la 

figura o l’exterior. I el gran avantatge d’aquesta eina és que, en una mateixa capa, pots 

col∙locar‐hi  infinites  màscares  independents.  Ara  que  ja  n’hem  explicat  les  mil 

meravelles, passem a  la  realització. Només cal seleccionar  la capa “Flash  (explosió)”, 

prémer la tecla G i dibuixar‐la a la secció Composition, on es veurà només la capa blava 

que  tapa  tota  la  resta.  El  sistema  de  dibuix  és  una mica  especial:  només  s’han  de 

dibuixar els vèrtexs, les arestes les fa automàticament i, si es desitja traçar una corba, 

s’ha de clicar al vèrtex final de la recta que vulguem corbar i arrossegar el punt fins que 

obtinguem l’efecte desitjat. 

 

En  el  nostre  projecte,  hem  dibuixat  una  creu  inclinada  45º  amb  el  centre  al  punt 

d’impacte del raig. La  integrarem a  l’estètica de  la seqüència modificant‐ne una mica 

les  propietats.  Primerament,  a  la  secció  de  capes,  despleguem  la  secció Masks  de 

“Flash (explosió)” i, dins de Mask 1, augmentem la variable Mask Feather a 40,0 , 40,0 

amb el propòsit de difuminar el contorn. Situarem  la màscara al  lloc que toca valent‐

nos dels keyframes d’opacitat. El primer, amb 0%, el col∙loquem al fotograma previ a 

l’impacte  del  raig.  Al  fotograma  següent  ja  augmentem  la  opacitat  a  100%,  i  12 

fotogrames més  tard,  la  baixem  a  0%  altre  cop.  Per  rematar  la  capa,  hi  apliquem 
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S_GLOW (Effects/Sapphire Lighting/S_Glow) i, al control d’efectes, canviem el color per 

defecte al de la capa (blau, en el nostre projecte) i baixem Brightness a 1,000. Arribats 

a  aquest  punt,  ja  tenim  una  seqüència  completament  vàlida,  però  hem  decidit 

incloure‐hi  un  meteorit,  completament  opcional,  que  explicarem  tot  seguit.  Les 

captures de tot el que hem fet fins ara serien (la secció de capes està molt ampliada): 

 

 

 

Per  que  fa  al meteorit,  creem  una  capa  negra  sòlida  i  hi  apliquem  el  PARTICULAR. 

Obrim el  control d’efectes  i  la  llista de presets, on  seleccionem  t_FireStarter. Ara  ja 

tenim el meteorit creat: segueix, però, una trajectòria per defecte gens recomanada. 

La canviarem si modifiquem els keyframes de posició, Position XY, de la secció Emitter. 

Nosaltres els hem esborrat tots  i, abans de generar‐ne cap, hem situat  l’emissor fora 

de la composició (l’emissor es mou còmodament des del control d’efectes: cliquem a la 

icona amb  forma de diana que hi ha  just al  costat de  la variable). Després,  tan  sols 

queda el procediment habitual: col∙locar un primer keyframe de posició al fotograma 

on desitgem que comenci el moviment del meteorit i el següent keyframe a la posició 

on volem que acabi la trajectòria del meteorit (és aconsellable que sigui fora de l’àrea 

visible,  ja  que  resulta més  real).  En  funció  de  la  quantitat  de  fotogrames  entre  els 

keyframes, el moviment  serà més  ràpid o més  lent,  segons el gust de cadascú  (hem 

deixat un  interval de 4 segons, mirant que  les partícules de  fum no quedessin massa 

estàtiques). Les captures finals, amb la secció de capes també ampliada, podrien ser: 
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3.5 Crèdits: Text a fum 
Material: 

▪ Software: 

- Adobe After Effects CS3 

- Red Giant Trapcode (Plug‐ins) 

- Preset TEXT A FUM (extret del projecte Pyropack de Red Giant) 

 

Procediment: 

Obrim  l’After Effects CS3 amb el Red Giant Trapcode  instal∙lat  i amb el preset TEXT A 

FUM degudament col∙locat a  la carpeta de preconfiguracions del PARTICULAR. Creem 

una nova composició (Composition/New Composition) de 10 segons, preferiblement en 

format 16:9, amb el nom que desitgem. Si es vol que el  fons  sigui negre  (com en el 

nostre projecte), no  cal que utilitzem  cap  capa extra, però  si  interessa un  fons d’un 

color diferent, cal crear una capa sòlida (Layer/New/Solid) amb el color corresponent. 

Fet això, utilitzarem  l’eina de text (Ctrl + T) per generar el text que posteriorment es 

transformarà. És completament personalitzable: tipografia, mida, color... S’ha de  tenir 

en  compte  que  actua  com  una  capa  qualsevol,  i  l’anomenarem  “Casa  Tomada”.  El 

programa no permet  centrar el  text de manera automàtica; per  tant,  s’haurà de  fer 

manualment,  amb  l’ajuda  de  les  fletxes  de  cursor.  El  següent  pas  és  generar  una 

composició amb la capa per tal que pugui operar amb el PARTICULAR (seleccionem la 

capa, Ctrl + Shift + C  i deixem les opcions per defecte). Hauria de ser semblant a això:  
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Amb l’aplicació de l’efecte PARTICULAR augmenta considerablement la complexitat de 

la  pràctica. D’entrada  formem  una  capa  negra  sòlida  que  anomenarem  “Fum”,  i  hi 

apliquem  el  PARTICULAR  (amb  la  capa  seleccionada,  Effects/Trapcode/Particular). 

Obrim el control d’efectes  (F3)  i, dins de  les opcions del PARTICULAR, seleccionem el 

preset TEXT A FUM. Ara necessitarem modificar certes variables  i establir uns quants 

keyframes.  Primerament,  seleccionem  la  capa  “Casa  Tomada”  a  la  llista  Layer  de  la 

secció  Emitter  i  comprovem  que  hi  ha  3  keyframes  ja  col∙locats  de  la  variable 

Particles/sec. Ens  col∙loquem al keyframe    intermedi, on  la variable està a 100000,  i 

l’augmentem  a  200000.  Passem  a  la  secció  Particle,  on  només  haurem  de  canviar 

Smokelet Feather a 0,0  i Size a 15,0. Així aconseguirem que  les partícules  tinguin un 

contorn  més  definit  i  una  mida  adequada.  Com  en  qualsevol  projecte  en  el  qual 

utilitzem el PARTICULAR,  la mida  i  la quantitat de  les partícules dependrà de la forma 

del text, però d’això ens n’encarregarem al final. El projecte podria ser així: 

 

 

 

S’ha pogut observar a  la captura que  l’efecte està completament acabat pel que fa a 

les variables i que tan sols manca la modificació de keyframes. En la nostra seqüència, 

hem optat per avançar els keyframes de Particles/sec al segon 5, ja que l’efecte es feia 

molt  llarg;  ara  bé,  admeten  perfectament  la  posició  d’origen.  Falten  els  keyframes 

d’opacitat de la capa “Casa Tomada”, que col∙locarem al mateix fotograma on hi ha el 

tercer keyframe de Particles/sec  i al següent, disminuint  l’opacitat a 0%. Només resta 

pendent la graduació de les variables Particles/sec i Size del PARTICULAR, que es duu a 
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terme  fàcilment mitjançant  previsualitzacions  de memòria  RAM  (tecla  0  del  teclat 

numèric). L’efecte final s’ha d’assemblar a aquest: 

 

 

 

Tots els vídeos de les pràctiques es troben a l’apartat 5, el DVD del treball de recerca. 
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4. GUIÓ TÈCNIC 
 

4.1 Introducció 
El  document  presentat  a  continuació  és  emprat  per  organitzar  tots  els  aspectes 

logístics  relacionats  amb el  rodatge  i  amb  la  seva preparació  (obtenció de material, 

estudi i modificació de les localitzacions, etc.), per tal de facilitar la feina, tant artística 

com tècnica, de producció del curtmetratge. És, per tant, molt esquemàtic, ja que  està 

orientat únicament a l’ús intern, i no a la utilització pública. 

 

Cal  afegir  que  el  text  següent  sovint  es  complementa  amb  l’storyboard,  una 

representació  gràfica  de  les  seqüències  de  la  pel∙lícula.  En  el  nostre  treball 

necessitàvem aclarir només algunes escenes,  de  manera  que  n’hem prescindit. 

 

4.2 Guió tècnic 

Dia 16/11/2007 

Localització: Les Planes, masoveria de Cantonigròs. EXTERIORS i INTERIORS. 

Planificació: decidir plans exteriors de la casa i acordar el futur dia de rodatge amb el 

propietari. 

Hora: 11:30 – 13:00. 

Personal: Artur Tort. 

 

Dia 24/11/2007 

Localització:  casa  d’en  Juan  Carlos  Moreno.  INTERIORS  /  casa  d’en  Jon  Telford. 

INTERIORS. 

Planificació: situar  les escenes a  les diverses sales, col∙locar atrezzo  i  filmar algunes 

de les estances buides. 

Attrezzo: rellotges, fotos, petits objectes de decoració (faristol, màscara...). 

Il·luminació: 2 focus halògens i llum de càrrega blanc. 

Hora: 10:00 – 15:00. 

Personal: Artur Tort i Hug Vilamala. 
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Dia 5/12/2007 

Localització: plató del SAV (Universitat de Vic). 

Planificació: gravació de totes les seqüències amb ús de croma. 

Attrezzo: joguines antigues. 

Il·luminació: 6 linestres i 2 focus halògens. 

Hora: 16:30 – 19:30. 

Personal: Jordi Capdevila, Enric Gil, Martí Paré, Irene Solà, Artur Tort i Cèlia Tort. 

 

Dia 6/12/2007 

Localització: casa d’en Juan Carlos Moreno. INTERIORS. 

Planificació: rodar totes les escenes interiors excepte l’última part de la fugida de la 

casa. Acabar la filmació de les estances buides. 

Attrezzo: el ja situat el dia 24, peça a mig teixir i cistell amb madeixes. 

Il·luminació: 2 focus halògens i llum de càrrega blanc. 

Hora: 8:30 – 17:30. 

Personal: Jaume Coll, Joan Paré, Martí Paré, Pep Paré, Dolors Rusiñol, Joan Subirats, 

Artur Tort i Hug Vilamala. 

 

Dia 7/12/2007 

Localització: Les Planes, masoveria de Cantonigròs. EXTERIORS i INTERIORS. 

Planificació: filmació diürna del pla estàtic de la casa / filmació nocturna de l’escena 

exterior i de la fugida per les escales. 

Attrezzo: peça a mig teixir, rellotge de cadena. 

Il·luminació: 2 focus halògens, llum de càrrega blanc i focus de façana. 

Hora: 8:30 – 11:00 / 12:00 – 13:00. 

Personal:  Enric  Gil, Martí  Paré,  Pep  Paré, Maite  Pujol,  Dolors  Rusiñol,  Irene  Solà, 

Antoni Tort, Artur Tort, Cèlia Tort i Hug Vilamala. 

 

Dia 23/12/2007 

Localització: casa d’en Martí Paré, on s’edita el curtmetratge. 
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Planificació: enregistrar la veu en off. 

Hora: 17:00 – 18:30. 

Personal: Martí Paré, Pep Paré i Artur Tort. 
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5. CORCS: DVD DEL TREBALL 
 

Adjuntem  al  treball  escrit  un  DVD  amb  el  curtmetratge  Corcs  i  els  vídeos  de  les 

pràctiques de  tractament de  la  imatge. És, de  fet, el producte  final de  tota  la nostra 

recerca. 
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6. CONCLUSIONS 
 

El conflicte és el principi fonamental per a l’existència d’una obra d’art en totes les 

seves formes. L’art és sempre un conflicte. 

Sergei M. Eisenstein 

 

Aquest  és  un  treball  de  recerca més  creatiu  que  no  pas  experimental  en  un  sentit 

estricte; per  tant, no  resulta possible d’escriure “una  relació clara de  les deduccions 

fetes  com  a  conseqüència  de  la  investigació”1. Durant  el  transcurs  del  treball  hi  ha 

hagut múltiples  connexions  i  contactes  entre  diferents  camps  disciplinaris  que  fan 

difícil extreure una conclusió d’una hipòtesi determinada. Creiem que hi ha un  intens 

procés d’investigació i uns resultats evidents (guió cinematogràfic, estudi sobre edició 

de la imatge digital, i curtmetratge) i uns de menys visibles però igualment importants, 

que són els aprenentatges i vivències personals. 

 

Tot  i pensar que érem perfectament conscients de  la magnitud del projecte, després 

d’haver‐lo dut a terme, ens hem adonat que les nostres previsions havien quedat molt 

curtes.  En  primer  lloc,  el  temps  que  havíem  calculat  per  a  cada  etapa  va  resultar 

insuficient. Com a conseqüència, es van anar encalçant  les tasques,  i al final el temps 

se’ns ha tirat al damunt (però no ens ha fet fugir de casa). 

 

En segon lloc, no ha estat possible plasmar tot allò que s’havia projectat en el guió: ens 

hem hagut d’adaptar a  les  limitacions tècniques  i  logístiques. Per exemple, on el guió 

diu “Els nens, tractats, apareixen fent un trencaclosques a terra”, en el curt la nena i el 

nen apareixen drets  jugant amb una nina  i un camió. Aquesta  seqüència  requeria  la 

utilització d’un croma de tres parets, del quan no disposàvem; a més a més, hi havia 

poc espai a l’habitació on s’havien de col∙locar els nens un cop tractats. Per tant, vam 

decidir de canviar‐ne  l’orientació  i vam buscar un joc en què els nens poguessin estar 

drets, davant d’un croma vertical. 

                                                       
1 El treball de recerca, IES Jaume Callís, maig del 2007, 2.3. 
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En  tercer  lloc,  hem  tingut  entrebancs  de  caire  tècnic,  relatius,  per  exemple,  a  la 

qualitat del  vídeo  capturat. Han estat  imprevistos ocorreguts per  culpa de  la nostra 

condició  de  novells  en  el  camp  de  la  producció  cinematogràfica.  Hem  trepitjat  un 

terreny  que  ens  atrau,  però  al  qual  no  estem  habituats.  Segurament,  però,  hem 

adquirit experiència de cara a futurs projectes. 

 

Tanmateix,  el  conjunt  de  coneixements  que  hem  assolit  al  llarg  del  treball  ha  estat 

ampli,  consistent  i multidisciplinari.  Alguns  aspectes  que  podem  assenyalar  són  els 

següents:  interpretació  literària,  escriptura  d’un  guió,  utilització  de  programes 

informàtics,  planificació  del  rodatge,  utilització  de  material  de  filmació,  direcció 

d’actors, tècniques d’il∙luminació, edició i muntatge, redacció del cos del treball, gestió 

del temps, i gestió dels imprevistos. 

 

A  més  d’aquests  elements  que  hem  ressenyat,  val  la  pena  esmentar  com  a 

aprenentatge  l’establiment  de  relacions  amb  els  tutors  de  la  recerca  i  amb  les 

persones externes que ens han assessorat, així com amb els actors i actrius de diverses 

edats.   Això ha suposat per a nosaltres un estímul molt enriquidor  i  també una gran 

responsabilitat.  Per  tant,  podem  afirmar  amb  tota  rotunditat  que  ha  estat  una 

experiència altament positiva. 

 

Efectivament, si pot ser escrit, o pensat, pot ser filmat. 
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ANNEX A. “CASA TOMADA” 

Julio Cortázar 

 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas 

sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de 

nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. 

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa 

casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos  la  limpieza por  la mañana, 

levantándonos  a  las  siete,  y  a  eso  de  las  once  yo  le  dejaba  a  Irene  las  últimas 

habitaciones  por  repasar  y me  iba  a  la  cocina. Almorzábamos  al mediodía,  siempre 

puntuales; ya no quedaba nada por hacer  fuera de unos platos sucios. Nos resultaba 

grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y como nos bastábamos para 

mantenerla  limpia.  A  veces  llegábamos  a  creer  que  era  ella  la  que  no  nos  dejó 

casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María 

Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la 

inexpresada  idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos era 

necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. 

Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con  la casa y  la 

echarían  al  suelo para enriquecerse  con el  terreno  y  los  ladrillos; o mejor, nosotros 

mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. 

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se 

pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé porque tejía tanto, 

yo creo que  las mujeres  tejen cuando han encontrado en esa  labor el gran pretexto 

para no hacer nada.  Irene no era así,  tejía cosas siempre necesarias,  tricotas para el 

invierno, medias para mi, mañanitas y chalecos para ella. A veces  tejía un chaleco y 

después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la 

canastilla el montón de  lana encrespada  resistiéndose a perder  su  forma de algunas 

horas. Los  sábados  iba yo al centro a comprarle  lana;  Irene  tenía  fe en mi gusto,  se 

complacía  con  los  colores y nunca  tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas 

salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades 

en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la 
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casa que me  interesa hablar, de  la casa y de  Irene, porque yo no tengo  importancia. 

Me pregunto qué hubiera hecho  Irene  sin el  tejido. Uno puede  releer un  libro, pero 

cuando  un  pullover  está  terminado  no  se  puede  repetirlo  sin  escándalo.  Un  día 

encontré  el  cajón  de  abajo  de  la  cómoda  de  alcanfor  lleno  de  pañoletas  blancas, 

verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor para 

preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos  la vida, 

todos  los meses  llegaba  plata  de  los  campos  y  el  dinero  aumentaba.  Pero  a  Irene 

solamente la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban 

las horas viéndole  las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o 

dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. 

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, 

la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira 

hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa 

parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living 

central, al cual comunicaban  los dormitorios y el pasillo. Se entraba a  la casa por un 

zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por 

el zaguán, abría  la cancel y pasaba al  living; tenía a  los  lados  las puertas de nuestros 

dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por 

el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, 

o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo 

más  estrecho  que  llevaba  a  la  cocina  y  el  baño.  Cuando  la  puerta  estaba  abierta 

advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento 

de  los que  se edifican ahora, apenas para moverse;  Irene y yo vivíamos  siempre en 

esta parte de  la  casa,  casi nunca  íbamos más  allá de  la puerta de  roble,  salvo para 

hacer la limpieza, pues es increíble como se junta tierra en los muebles. Buenos Aires 

será  una  ciudad  limpia,  pero  eso  lo  debe  a  sus  habitantes  y  no  a  otra  cosa.  Hay 

demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles 

de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien 

con  plumero,  vuela  y  se  suspende  en  el  aire,  un momento  después  se  deposita  de 

nuevo en los muebles y los pianos. 

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene 

estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió 
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poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta 

de  roble, y daba  la vuelta al codo que  llevaba a  la cocina cuando escuché algo en el 

comedor o en la biblioteca. El sonido venia impreciso y sordo, como un volcarse de silla 

sobre  la  alfombra  o  un  ahogado  susurro  de  conversación.  También  lo  oí,  al mismo 

tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas 

hasta  la puerta. Me tire contra la pared antes de que fuera demasiado tarde,  la cerré 

de  golpe  apoyando  el  cuerpo;  felizmente  la  llave  estaba  puesta  de  nuestro  lado  y 

además corrí el gran cerrojo para más seguridad. 

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le 

dije a Irene: 

‐Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. 

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.  

‐¿Estás seguro? ‐ Asentí.  

‐Entonces ‐dijo recogiendo las agujas‐ tendremos que vivir en este lado. 

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su  labor. 

Me acuerdo que me tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco. 

Los  primeros  días  nos  pareció  penoso  porque  ambos  habíamos  dejado  en  la  parte 

tomada muchas cosas que queríamos. Mis  libros de  literatura  francesa, por ejemplo, 

estaban todos en  la biblioteca. Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos 

años.  Con  frecuencia  (pero  esto  solamente  sucedió  los  primeros  días)  cerrábamos 

algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. 

‐No está aquí. 

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. 

Pero también tuvimos ventajas. La  limpieza se simplificó tanto que aun  levantándose 

tardísimo,  a  las  nueve  y media  por  ejemplo, no  daban  las  once  y  ya  estábamos  de 

brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar 

el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerza, 

Irene  cocinaría  platos  para  comer  fríos  de  noche.  Nos  alegramos  porque  siempre 

resultaba  molesto  tener  que  abandonar  los  dormitorios  al  atardecer  y  ponerse  a 

cocinar. Ahora  nos  bastaba  con  la mesa  en  el  dormitorio  de  Irene  y  las  fuentes  de 

comida fiambre. 
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Irene estaba contenta porque  le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco 

perdido a causa de  los  libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a  revisar  la 

colección  de  estampillas  de  papá,  y  eso  me  sirvió  para  matar  el  tiempo.  Nos 

divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de 

Irene que era más cómodo. A veces Irene decía: 

‐Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? 

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que 

viese el mérito de algún  sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco 

empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. 

(Cuando  Irene  soñaba  en  alta  voz  yo  me  desvelaba  en  seguida.  Nunca  pude 

habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de  los sueños y no de  la 

garganta.  Irene  decía  que mis  sueños  consistían  en  grandes  sacudones  que  a  veces 

hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios  tenían el  living de por medio, pero de 

noche  se  escuchaba  cualquier  cosa  en  la  casa.  Nos  oíamos  respirar,  toser, 

presentíamos el ademán que conduce a  la  llave del velador,  los mutuos y  frecuentes 

insomnios. 

Aparte de eso todo estaba callado en  la casa. De día eran  los rumores domésticos, el 

roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La 

puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban 

tocando  la  parte  tomada,  nos  poníamos  a  hablar  en  voz más  alta  o  Irene  cantaba 

canciones de  cuna. En una  cocina hay demasiados  ruidos de  loza y vidrios para que 

otros  sonidos  irrumpan  en  ella. Muy  pocas  veces  permitíamos  allí  el  silencio,  pero 

cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a 

media  luz, hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo  creo que era por eso 

que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.) 

Es  casi  repetir  lo mismo  salvo  las  consecuencias.  De  noche  siento  sed,  y  antes  de 

acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la 

puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el 

baño porque  el  codo del pasillo  apagaba  el  sonido. A  Irene  le  llamo  la  atención mi 

brusca manera  de  detenerme,  y  vino  a mi  lado  sin  decir  palabra.  Nos  quedamos 

escuchando  los  ruidos,  notando  claramente  que  eran  de  este  lado  de  la  puerta  de 
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roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado 

nuestro. 

No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de  Irene y  la hice correr conmigo hasta  la 

puerta cancel,  sin volvernos hacia atrás. Los  ruidos  se oían más  fuerte pero  siempre 

sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. 

Ahora no se oía nada. 

‐Han tomado esta parte ‐dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban 

hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro 

lado, soltó el tejido sin mirarlo. 

‐¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? ‐le pregunté inútilmente.  

‐No, nada. 

Estábamos  con  lo  puesto. Me  acordé  de  los  quince mil  pesos  en  el  armario  de mi 

dormitorio. Ya era tarde ahora. 

Como me quedaba el  reloj pulsera, vi que eran  las once de  la noche. Rodeé con mi 

brazo  la  cintura de  Irene  (yo  creo que  ella estaba  llorando)  y  salimos  así  a  la  calle. 

Antes  de  alejarnos  tuve  lástima,  cerré  bien  la  puerta  de  entrada  y  tiré  la  llave  a  la 

alcantarilla. No  fuese que algún pobre diablo se  le ocurriera robar y se metiera en  la 

casa, a esa hora y con la casa tomada. 
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ANNEX B. CORTÁZAR AL MÓN AUDIOVISUAL 
 

B.1  Pel·lícules  basades  en  narracions  de  Julio 

Cortázar 

LA CIFRA IMPAR  

Basada en el conte “Cartas de mamá” (Las armas secretas) 

Direcció: Manuel Antín 

Adaptació: Arturo Cerretani i Manuel Antín 

Intèrprets: Lautaro Murúa, Sergio Renán, María Rosa Gallo i Milagros de la Vega 

Música: Adolfo Morpurgo 

Durada: 90 minuts. 

Any: 1962 

 

El PERSEGUIDOR 

Basada en el  conte “El perseguidor” (Las armas secretas) 

Direcció: Osías Wilensky 

Adaptació: Ulyses Petit de Murat 

Filmada a Buenos Aires 

Música: Rubén Barbieri 

Durada: 75 minuts 

Any: 1962 

 

CIRCE 

Basada en el conte “Circe” (Bestiario) 

Direcció: Manuel Antín 

Adaptació: Julio Cortázar, Manuel Antín i Héctor Grossi 

Intèrprets: Graciela Borges, Sergio Renán, Walter Vidarte i Alberto Argibay 

Durada: 80 minuts 

Any: 1963 
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INTIMIDAD DE LOS PARQUES  

Basada en els contes  “Continuidad de los parques” i “El ídolo de las Cícladas” (Final de 

juego) 

Direcció: Manuel Antín 

Adaptació: Raymundo R. Calcagno (Calki), Héctor Grossi i Manuel Antín 

Intèrprets: Francisco Rabal i Dora Baret 

Durada: 70 minuts 

Any: 1964 

 

BLOW UP 

Basada en el conte “Las babas del diablo” (Las armas secretas) 

Nominacions a l’Oscar per la posada en escena i per la direcció 

Direcció: Michelangelo Antonioni 

Intèrprets: David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles, John Castle, Peter 

Bowles, Jane Birkin i Gillian Hills 

Música: Herbie Hancock 

Durada: 111 minuts 

Any: 1966 

 

WEEK END 

Basada en el conte “La autopista del sur” (Todos los fuegos el fuego) 

Direcció: Jean‐Luc Godard 

Intèrprets: Mireille Darc, Jean Yanne, Jean‐Pierre Kalfon, Valérie Lagrange, Jean‐

Pierre Léaud, Yves Beneyton, Paul Gégauff, Daniel Pommereulle, Virginie Vignon, Yves 

Afonso, Blandine Jeanson, Ernest Menzer, Georges Staquet, Juliet Berto, Jean Eustache 

Anne Wiamzemsky, Isabelle Pons i Helen Scott 

Música: Antoine Duhamel 

Durada: 103 minuts 

Any: 1967 
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LA FIN DU JEU 

Direcció: Walter Renaud  

Amb la participació de Julio Cortázar, Juan José Saer, Augusto Roa Bastos y Nicolás 

Sarquís 

Intèrprets: Dizengremel Anne Laure, Rio Lorenne, Warner Barbara i Martin Nicolas 

Any: 1971 

 

EL RÍO 

Basada en el conte “El río” (Final del juego) 

Direcció: Arturo Balassa 

Durada: 17 minuts 

Any: 1972 

 

CONTINUIDAD DE LOS PARQUES 

Basada en el conte “Continuidad de los parques” (Final del juego) 

Direcció: Fabián Bielinsky 

Curtmetratge 

Any: 1972 

 

MONSIEUR BEBÉ 

Basada en el conte “Los buenos servicios” (Las armas secretas) 

Direcció: Claude Chabrol 

Any: 1974 

 

L'INGORGO (UNA STORIA IMPOSSIBILE) 

Coneguda també com: El gran atasco, Le grand embouteillage, Stau i Traffic Jam 

Basada en el conte “La autopista del sur” (Todos los fuegos el fuego) 

Direcció: Luigi Comencini 

Intèrprets: Fernando Rey, Anne Girardot, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, 

Gérard Depardieu, Ángela Molina, Miou‐Miou, Alberto Sordi, Harry Baer, Gianni  
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Cavina, Eleonora Comencini, Patrick Dewaere, Giovannella Grifeo, Ernst Hannawald, 

Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Orazio Orlando, José Sacristán, Stefania Sandrelli i Solvi 

Stubing. 

Música: Fiorenzo Carpi 

Durada: 114 min 

Any: 1978 

 

CARTAS DE MAMÁ 

Basada en el conte “Cartas de mamá” (Las armas secretas) 

Direcció: Miguel Picazo 

Intèrprets: Susana Mara, Julio Núñez, Guillermo Gentile, Luisa Rodrigo, Mercedes 

Borque, Felix Dafauce, Angel Blanco, Maria Caro i Antonio Gutiérrez 

Música: José Nieto 

Durada: 60 minuts 

Any: 1978 

 

INSTRUCCIONES PARA JOHN HOWELL 

Basada en el cuento “Instrucciones para John Howell” (Todos los fuegos el fuego) 

Direcció: José Antonio Páramo 

Intèrprets: Héctor Alterio, Maribel Martín, Carlos Lucena, Fernando Cebrián, Walter 

Vidarte i Jack Taylor 

Música: José Nieto 

Durada: 71 minuts 

Any: 1982 

 

SINFÍN 

Basada en el conte “Casa tomada” (Bestiario) 

Direcció: Cristian Pauls 

Intèrprets: Alberto Ure, Lorenzo Quinteros, Susana Tanco, Jorge Marrale, Cristina 

Banegas, Leal Rey, José María Gutiérrez, Mónica Galán, Ricardo Bartis, Roberto 

Carnaghi, Carlos Giordano i Aldo Barbero  
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Música: Glenn Miller  

Durada: 85 minuts  

Any: 1986 

 

END OF THE GAME 

Basada en el conte “Final del juego” (Final del juego) 

Direcció: Michelle Bjornson 

Curtmetratge 

Any: 1988 

 

LA NUIT FACE AU CIEL  

Basada en el conte “La noche boca arriba” (Final del juego) 

Direcció: Harriet Marin 

Intèrprets: Luca Vellani, Larrio Ekson i Christel Amsalem 

Curtmetratge 

Any: 1992 

 

AUTOBÚS (THE BUS) 

Basada en el conte “Ómnibus” (Bestiario) 

Direcció: Vytautas Palsis  

Intèrprets: Ingeborga Dapkunaite i Kostas Smoriginas 

Any: 1994 

 

HOUSE TAKEN OVER 

Basada en el conte “Casa tomada” (Bestiario) 

Direcció: Liz Hughes 

Intèrprets: Ingrid Mason i Max Phipps 

Música: Ian Eccles‐Smith 

Any: 1997 
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DIARIO PARA UN CUENTO 

Basada en el conte “Diario para un cuento” (Deshoras) 

Direcció: Jana Bokova 

Intèrprets: Germán Palacios, Silke Hornillos Klein, Héctor Alterio, Enrique Pinti, Inés 

Estévez, Ingrid Pelicori, Martín Pavlovsky i Elvira Mínguez 

Música: Rodolfo Mederos 

Durada: 96 minuts 

Any: 1998 

 

FURIA 

Basada en el conte “Graffiti” (Queremos tanto a Glenda) 

Direcció: Alexandre Aja 

Intèrprets: Stanislas Merhar, Marion Cotillard, Wadeck Stanczak, Pierre Vaneck, Carlo 

Brandt, Laura del Sol, Etienne Chicot, Julien Rassam i Jean‐Claude de Goros 

Música: Brian May 

Durada: 100 minuts 

Any: 1999 

 

FEAR OF ALTERNATIVE REALITIES 

Basada en el conte “La noche boca arriba” (Final del juego) 

Direcció: Zhanna Kleiman 

Intèrpret: Vladimir Kleiman 

Durada: 55 minuts 

Any: 1999 

 

INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA  

Basada en “Instrucciones para subir una escalera” (Historias de cronopios y de famas) 

Direcció: Roberto Cerendelli 

Curtmetratge 

Durada: 18 minuts 
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JUEGO SUBTERRÁNEO 

Basada en el conte “Manuscrito hallado en un bolsillo” (Octaedro) 

Direcció: Roberto Gervitz  

Intèrprets: Felipe Camargo, María Luisa Mendonza, Julia Lemmertz, Daniela Escobar, 

Maitê Proença i Thávyne Ferrari  

Música: Luiz Henrique Xavier   

Any: 2005 

 

SUEÑOS  

Basada en “La noche boca arriba” (Final del juego) i en el segon volum de la saga La 

torre oscura, de Stephen King  

Direcció: Juan Manuel Salinas  

Intèrprets: Isabel Mezquita, Belén Cubilla, Karina Doldán i Karina Moragas  

Música original: Mnésis 

Durada: 16 minuts  

Any: 2006 

 

 

B.2 Documentals sobre Julio Cortázar 

Taula rodona sobre cinema i literatura  

Gravada a la Universitat de Toulouse‐Le Mirail, Toulouse (França) 

Amb la participació de Julio Cortázar, Juan José Saer, Augusto Roa Bastos i Nicolás 

Sarquís 

Durada: 58 minuts 

Any: 1978 

 

Cortázar  

Direcció: Tristán Bauer 

País: Argentina i  Mèxic 

Música: Tata Cedrón 

Durada: 80 minuts 
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Any: 1994 

 

Julio Cortázar  

Direcció: Gérard Poitou‐Weber 

País: França 

Durada: 52 minuts 

Any: 1998 

 

Julio Cortázar 

Direcció: Alan Caroff i Claude Namer 

Durada: 45 minuts 

Any: 1999 

 

Semblanza de Julio  

Realitzada per l’Institut Nacional de Cine de Nicaragua 

Durada: 17 minuts 

Any: 1999 

 

Julio Cortázar  

Direcció: Alain Siccard (per a la Universitat de Poitiers, França) 

Durada: 50 minuts 

Any: 1999 

 

Chez Julio Cortázar  

Direcció: Erich Van Zvylen 

Durada: 50 minuts 

País: Holanda 

Any: 1999 

 

Como Julio  

Direcció: Ernesto Rimach 
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Durada: 56 minuts 

Any: 1999 

 

CORTÁZAR: Apuntes para un documental 

Estrena: 5 de diciembre de 2002. Cine COSMOS, Buenos Aires 

Realització: Eduardo Montes‐Bradley 

Disseny de producció: Soledad Liendo 

Productor associat: Sara Kaplan 

Producció: Rodolfo Durán 

Fotografia: Raúl Domínguez 

Compaginació: Rita Clavel 

Realitzat amb el suport de l’ I.N.C.A.A  

Any: 2002 

 

Buscando la sombra del pasado  

Guió i direcció: Gerardo Panero 

Muntatge: Emiliano Fardaus 

Càmera: Natalia Sanchez i Sebastián Salvucci 

País: Argentina 

Durada: 21 minuts 

Any: 2004 
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ANNEX C. OBRA ESCRITA DE JULIO CORTÁZAR 
 

• Presencia, 1938  

• La otra orilla, 1945  

• Los Reyes, 1949  

• Bestiario, 1951  

• Final del juego, 1956  

• Las armas secretas, 1959  

• Los premios, 1960  

• Historias de cronopios y de famas, 1962  

• Rayuela, 1963  

• La autopista del sur, 1964  

• Todos los fuegos el fuego, 1966  

• La vuelta al día en ochenta mundos, 1967  

• El perseguidor y otros cuentos, 1967  

• Buenos Aires, Buenos Aires, 1967  

• 62/modelo para armar, 1968  

• Casa tomada, 1969  

• Último round, 1969  

• Relatos, 1970  

• Viaje alrededor de una mesa, 1970  

• La isla a mediodía y otros relatos, 1971  

• Pameos y meopas, 1971  

• Prosa del observatorio, 1972  

• Libro de Manuel, 1973  

• La casilla de los Morelli, 1973  

• Octaedro, 1974  

• Fantomás contra los vampiros multinacionales, cómic, 1975  

• Estrictamente no profesional, 1976  

• Alguien que anda por ahí, 1977  

• Territorios, 1979  
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• Un tal Lucas, 1979  

• Queremos tanto a Glenda, 1980  

• Deshoras, 1982  

• Los autonautas de la cosmopista, 1982  

• Nicaragua tan violentamente dulce, 1983  

• Silvalandia (basado en ilustraciones de Julio Silva), 1984  

• Salvo el crepúsculo, 1985  

• Divertimento, 1986  

• El examen, 1986  

• Diario de Andrés Fava, 1995  

• Adiós Robinson y otras piezas breves, 1995  
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