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Introducció

L'acceptació d'un projecte està determinada, bàsicament, pel seu interès en re-

lació amb un públic determinat, o sigui pel resultat d'un control d'audiències,

però això també està condicionat per aspectes com les possibilitats de les gra-

elles d'exhibició de les cadenes, la política de programació i, fins i tot, de con-

traprogramació de les cadenes. Però sempre respon, de la mateixa manera que

el llançament de qualsevol producte nou al mercat, a la premissa següent:

Èxit�=�beneficis�(audiència)�>�inversió

Durant aquesta fase, es posen en marxa tots els factors que faran possible la

realització del projecte, responent a tres premisses bàsiques.

1) L'equip. Repartiment

2) Localitzacions i decorats

3) Tractament
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1. L'Equip. Repartiment

Amb el guió literari a les mans, el realitzador comença a tenir idees. Aquestes

idees acostumen a venir desendreçades i en tropell. Se li acuden llocs, plans,

noms, etc. Aquests noms no pertanyen a actors, en el cas d'un dramàtic, o a un

presentador o conductor d'un magazín, en el cas d'un programa de televisió,

sinó a un càmera o director de fotografia excel·lent per a un documental, a un

editor de vídeo amb qui se sent francament còmode a la cabina de postpro-

ducció, a un estilista concret, etc.

L'elecció dels actors, conductors de programes, i de totes aquelles persones que

surtin en imatge amb un paper continuat i decisiu és una de les tasques dels

productors executius de les productores o bé dels caps de programes de les

cadenes, a causa de les repercussions directes en l'economia, l'horari de pro-

gramació i la factura del programa. L'elecció del personal tècnic i creatiu amb

qui treballarà directament és obra del realitzador. A l'hora de realitzar un au-

diovisual és molt important l'elecció de l'escenògraf, il·luminador, muntador

musical, tècnic de so en cap i operadors de càmera. Aquestes persones poden

variar segons el tipus d'obra que s'ha de dur a terme.

Òbviament, si es tracta d'un programa de televisió, hi pot haver diferències

entre el personal escollit per a un directe o un pregravat, o entre un reportatge

amb una càmera o un programa d'estudi amb multicàmera. Si es tracta d'una

pel·lícula, lògicament el director tindrà un paper decisiu en l'elecció dels ac-

tors, encara que el productor executiu es pot negar a contractar algú amb un

preu excessiu per al seu pressupost.

A la televisió, un realitzador té diferents gèneres i és tan diversa la manera de

treballar-hi que els realitzadors acostumen a especialitzar-se en un d'aquests

gèneres. Aquests gèneres són bàsicament:

• Informatius (telediaris, debats, entrevistes, etc.)

• Programes (culturals, d'entreteniment, infantils, musicals, ficció, etc.)

• Esports (retransmissions, de debat, d'entrevistes, etc.)

Dins aquests tres compartiments estancs es van creant els diferents formats.

En els diferents formats es creen també mecàniques diferents a causa de les

necessitats implícites que s'han de cobrir. Es treballa amb una càmera en ex-

teriors, amb un equip lleuger, amb multicàmera en estudi, amb unitats mò-

bils en exteriors, en directe o enregistrat, etc. Aquestes mecàniques diferents

requereixen una pràctica continuada que perfeccioni el sistema de treball. És

per això que els realitzadors acostumen a especialitzar-se, la qual cosa no vol
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dir que no siguin capaços, en un moment determinat, de treballar amb una

altra mecànica, sinó senzillament que estan més còmodes quan treballen din-

tre del gènere acostumat.
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2. Localitzacions i decorats

Paral·lelament als repartiments d'actors i contractació del personal que ha de

fer el productor, el realitzador comença a elaborar el seu guió tècnic. Aquest

guió conté totes les indicacions de moviment de càmera, d'actors i diàlegs i,

per a poder planificar-lo, necessita situar-se físicament al lloc de l'acció. Això

vol dir que s'han de fer les localitzacions oportunes que condueixin a triar

els decorats naturals, interiors i/o exteriors i decidir el nombre i forma dels

decorats que s'hauran de construir, i també l'ambientació d'aquests decorats.

En un programa de televisió en directe, si no es tracta d'una retransmissió de

caràcter esportiu, social o polític, el més normal és treballar dins un estudi,

ubicat a la mateixa cadena i que gaudeix de tots els avantatges tècnics que li

proporcionen uns departaments annexos d'il·luminació, decoració i ambien-

tació. La tria curosa d'aquests elements és el que dona en gran part la imatge

del programa i ha d'estar al servei del que podríem anomenar tractament del

programa.
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3. Tractament

Abans de començar a enregistrar, el realitzador té pensat el tractament que vol

donar a tot l'audiovisual o a una part; aquests diferents tractaments l'obligaran

a preveure uns equipaments i unes necessitats que caldrà tenir en compte en

aquesta fase del projecte: quantitat i tipus de cameres, suports de càmera1, tipus

de pel·lícula, òptiques, la llum, els decorats, etc. Aquestes necessitats donaran

peu a l'elaboració del guió tècnic per part del realitzador i del pla de rodatge

per part del productor.

És important considerar que dintre dels diferents gèneres que es poden abordar

en un programa de televisió, un mateix tractament pot resultar improcedent.

Exemple

No és el mateix realitzar un dramàtic que un programa de debat.

Les necessitats narratives són tan diferents que això es trasllada a la manera

de treballar la imatge, l'àudio, la il·luminació, etc. Si la realització està al servei

del missatge, aquest tractament serà l'encertat.

(1)Grues, steady, cap calent, etc.
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