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4.1.- Projecte d’un Story Board

Seqüència 1:
Exterior de la casa. Només hi ha el llum
de la cuina encès. La càmera s’apropa a
la finestra.

Seq. 2:
 La QUILLA, la TRISHA i en PETE
són al voltant de la taula.

Seq. 3:
QUILLA
Aquesta és la carretera 68 que ens
portarà fins la Senda dels Apalatxes.

Seq. 4:
QUILLA
El cotxe el deixarem a l’aparcament
(senyala un punt blau que hi ha marcat
al mapa), i després haurem de caminar
uns nou quilòmetres (marca la ruta amb
el dit) fins arribar al final. Allà hi haurà
un camió que ens baixarà altre cop al
pàrking. Després tornarem a casa, i si
quan arribem encara no esteu prou
cansats, podem anar al cine. Què us
sembla?

Seq. 5:
TRISHA (entusiasmada)
Ja tinc ganes d’anar d’excursió! Mama,
quan hi anirem?! La setmana que ve?!

Seq. 6:
QUILLA
Trisha, calma’t… Jo havia pensat
d’anar-hi demà.
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Seq. 7:
TRISHA
Demà?! Has dit demà?!

Seq. 8:
QUILLA
Sí, he dit demà. (mira en PETE) I a tu,
què et sembla?

Seq. 9:
PETE (esbufegant)
A mi? Vols que et digui què em
sembla?

Seq. 10:
QUILLA
Per alguna cosa t’ho estic preguntant…

Seq. 11:
PETE
Vols que et sigui sincer? Una merda. Ja
veus, la gran excursió a la muntanya…

QUILLA (intenta parlar calmada)
Pete, per favor, no comencem altre cop.
T’ho demano si us plau. Podrem tenir la
festa en pau o haurem d’estar de
morros? No veus que amb tu sempre
hem d’estar igual?!

Seq. 12:
PETE (cridant)
Què vols que digui?! Que serà divertit?!
Que m’ho passaré bé?! Estic fart de fer
sempre sortides a la muntanya! Tu creus
que jo m’ho passo bé i que m’agrada
mirar flors? A mi me la porta fluixa
anar a caminar i a mirar floretes! Amb
el papa no fem aquestes merdes, ho
sents?! Ell ens porta al parc
d’atraccions, no com tu!
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Seq. 13
La TRISHA va mirant la seva mare i el
seu germà.

TRISHA
Mama… Pete… No discutiu…

Seq. 14:
QUILLA (perd els nervis)
Estic farta. Farta! Em sents?! Farta!
Sempre estem igual! No ets conscient
que ja tens catorze anys? A veure quan
madures d’una vegada… A vegades ets
insuportable…

PETE
Doncs si et faig tanta nosa, deixa’m
anar a viure amb el papa.

Seq. 15:
Al veure que ningú li fa cas, la TRISHA
marxa de la cuina.

QUILLA
Mira, aquest tema ja l’hem discutit
altres cops i ja saps quina és la
resposta…

PETE (murmurant)
No t’aguanto…

Seq. 16:
QUILLA
Què has dit?

PETE
Que no t’aguanto! No t’aguanto! Estic
fart de tu, de la Trisha i d’aquesta merda
de casa!
No us aguanto!

QUILLA (enfurismada)
Ja n’hi ha prou! Demà anirem a la
muntanya i no hi ha res més a dir! I com
intentis fer-ne alguna, et juro que te’n
recordaràs… Ho has entès?! I ara a
dormir, que demà serà un dia molt llarg!
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Seq. 17:
En PETE s’aixeca i va cap a la porta.

Seq. 18:
PETE (ple d’odi, murmura)
T’odio… t’odio…

Seq. 19:
En PETE surt de la cuina sense dir res
més. La QUILLA es queda sola, recull
el mapa que hi ha sobre la taula, mira
cap a la porta i es posa a plorar. Des del
pis superior se sent el cop d’una porta
tancant-se.


