
            
      Una pel·lícula que és més que una pel·lícula

Un procés col·lectiu que és més que un procés col·lectiu

            
       Una narració transmèdia



ÍNDEX

L’obra transmèdia “EL BALL DEL VETLATORI”
 Peces
 Procés
 Signi#cat

Compartir Dóna Gustet (CDG)

L’Arròs Movie

Conceptes clau de l’AM
        Crowdfunding

        Transmèdia

        Creative Commons

           El ball del vetlatori
           
 

Peces transmèdia

        La pel·lícula “El ball del vetlatori”

        L’espectacle musicoteatral “Plantar cara a la vida”

        El monòleg “Una #na pel·lícula d’arròs”

        La novel·la “Va ser, lleterola”

        L’espectacle de dansa contemporània “Vetlla”

Vicent Andrés  Estellés



El projecte Arròs Movie de Compartir Dóna Gustet 
presenta l’obra transmèdia “EL BALL DEL VETLATORI”

                  Una obra complexa que s’expressa amb diferents peces de 
                         CINE, TEATRE, MÚSICA, LITERATURA i DANÇA.

Totes elles tenen com a denominadors comuns: la història de Tomàs, un pare 
el ball del vetlatori, un ritual que es celebrava a la 

conca del Mediterrani quan moria un infant, en què els pares i la comunitat el 
vetllaven cantant i ballant la nit sencera.

Aquesta obra es composa de vàries peces:

        · El llargmetratge “El ball del vetlatori” dirigit per Marquet
        · L’espectacle musicoteatral “Plantar cara a la vida” de Marquet i Marc Egea,
          publicat com a llibre-cd per l’editorial 3i4
        · La novel·la “Va ser, lleterola” d’Àgueda Vitòria
        · El monòleg  d’Héctor Arnau
        · L’espectacle de dansa contemporània “Vetlla” d’Olga Álvarez, cia La Taimada

Cada una d’aquestes peces té un valor en si mateix, però formen part d’una mateixa obra. Es comple-
menten formant una obra transmèdia.

El divendres 22 de novembre, al festival de cinema L’Alternativa, es podrà veure un espectacle de dues 
hores on s’arreplegaran fragments de cada una d’aquestes peces.

Aquesta obra és el resultat dels set anys de treball i d’investigació del col·lectiu CDG i del seu projecte 
Arròs Movie. 

A l’obra transmèdia “El ball del vetlatori” s’expressen les conclusions dels seus treballs anteriors, no tant 
en el resultat de l’obra, sinó en el seu procés de realització. Per això han estat pioners en utilitzar 
Crowdfunding, llicències CC i el llenguatge transmèdia.

El punt central de CDG és la cultura popular i la pèrdua d’aquesta com un procés que debilita la soci-
etat, “la comunitat” i en conseqüència, la constitució emocional i psicològica de les persones.

articula totes les peces i ens ofereix una lectura a tres nivells: religiós, social i psicològic.

Tota l’obra està impregnada de l’imaginari del poeta valencià  Vicent Andrés Estellés, autor del poema 

ges sobre la metàfora d’aquest ritual desaparegut.

Peces

Procés



COMPARTIR DÓNA GUSTET (CDG)
   Compartir Dóna Gustet és un procés col·lectiu que treballa des de 
   diferents disciplines  i arts en la recerca, difusió i intervenció per la 

  cultura popular, lliure i de transmissió directa.
 

CDG va nàixer fa set anys amb l’objectiu d’investigar i promoure els punts de semblança entre la tradició 
oral i les noves realitats socials que obri la xarxa i les llicències lliures.

Aquests punts de semblança els trobem a tots els àmbits de la societat i de la cultura, per això CDG té un 
caràcter totalment multidisciplinari i transmèdia. En alguns moments s’han dedicat amb més força al món 
de la música, en altres a l’elaboració de textos i jornades teòriques, d’altres al treball de barri amb veïns i 

CDG ha prioritzat sempre, en cada pas del seu camí, generar processos col·lectius i una comunitat, per això 
ha prioritzat la comunicació a través de la xarxa i d’actes presencials com mostres, festivals, jornades de 



 A part de l’obra transmèdia “El ball del vetlatori”, l’Arròs Movie  ha portat a terme:
• Una de les primeres campanyes Crowdfunding de l’Estat amb 150 co-productors implicats
• El primer Festival transmèdia de l’Estat al centre d’Arts Santa Monica (BCN) i al Camon (MDR)
• L’Espectacle Arròs Movie, estrenat a la Fira Mediterrània de Manresa
• La sèrie Making-on amb 7 capítols de 7 minuts que retratava l’imaginari i el procés de l’AM 
• Tres festivals d’actuacions en directe implicant el públic en el rodatge de la pel·lícula
• Nombroses Festes Arròs Movie
• Una comunicació constant amb la comunitat 2.0

mateix un obra participativa, on han participat nombrosos grups, col·lectius, artistes i d’altres. Un total de 
més de 1500 persones. 

Aquesta comunitat que s’ha generat és el vertader resultat d’aquest procés.

L’ARRÒS MOVIE (AM)
L’AM ha estat el procés de realització d’un llargmetratge generant una experiència 
col·lectiva amb diferents esdeveniments públics i mantenint un diàleg continu amb la 
seva comunitat a través de la xarxa.



      

Crowdfunding

Transmèdia:

Un obra transmèdia és aquella 
que per a desenvolupar-se ne-
cessita diferents “mèdia”, diferents 
canals, llenguatges  per fer-ho. És 
una narració  ampliada.

El col·lectiu multidisciplinari CDG 
sempre ha tingut clar quin era el 
missatge que volia comunicar, i 
ho ha dit de moltes maneres dife-
rents: fent una paella al mig de les 
Rambles de Catalunya, fent cantar 
a Silvia Pérez Cruz una versió de 
“la cançó del llaurador” d’Ovidi 
Montllor o posant-se per nom 
“Compartir Dóna Gustet”.
En el seu projecte més ambiciós, 
l’Arròs Movie, han necessitat di-
ferents llenguatges artístics per a 
comunicar el que volien dir. Amb 
la música, la literatura, el cine i el 
teatre han aconseguit una ma-
duresa expressiva que no es fàcil 
d’assolir.  

Creative Commons 
Quan parlem de cultura tradicio-
nal no s’ha d’entendre només com 
una manera de cantar o de vestir-
se, sinó també la manera com es 
produïa i es distribuïa la cultura. 
Avui dia, Internet i les llicències 
lliures permeten formes d’actuar 
idèntiques a les usades 

a la tradició oral i altres formes de 
transmissió tradicionals. Per això 
treballem amb llicències Creative 
Commons, que faciliten i agilitzen 
la lliure circulació de la cultura.

El ball del vetlatori  
El ball del vetlatori era un ritual 
que se celebrava a la conca del 
Mediterrani, des de temps imme-
morials, quan moria un infant. Els 
pares i la seva comunitat vetllaven 
el cos present de la criatura can-
tant i ballant la nit sencera. Des-
prés d’una llarga persecució dels 
poders fàctics, es va celebrar per 
última vegada l’any 1915 a un po-
ble de València.

Avui dia, trobem vestigis d’aquesta 
tradició en la cultura popular. Per-
viu encara la dansa del vetlatori i 
una cançó d’arrel tradicional que 
descriu el ritual. 

CONCEPTES CLAU DE
 L’ARRÒS MOVIE

Vicent Andrés Estellés

Vicent Andrés Estellés és el més 
gran poeta valencià del S.XX. La 

seva obra poètica, reconeguda 

com a renovadora del panorama 

literari català, tracta temes cabdals 

com la mort i la vida, l'amor i 

l'erotisme, la repressió i la identi-

tat, des de la més pura quotidiani-

tat, amb un equilibri absolutament 

captivador i una contundència 

revulsiva. Durant tot el procés AM, 

l'univers estellesià ha esdevingut 

veritable crit de vida. El poema “La 

casa, ara sí”, escrit després de la 

cruament l'angoixa de la pèrdua 

més dura. Aquest poema gravita al 

voltat de totes les peces de l'obra 

transmèdia “El ball del vetlatori".

El Crowdfunding o “microme-

cenatge”, per a nosaltres no és 

principalment una nova via de 

manera d’entendre la cultura i de 

generar una comunitat. Qui 

recolza un projecte amb CWF és 

un “públic” amb una implicació 

directa i dinàmica amb el 

projecte al qual ajuda, molt dife-

sumidor comú de cultura. Amb la 

seva petita aportació econòmica 

s’estableix un vincle i un compro-

mís ric, principalment pel seu 

capital social, no tant per 

l’econòmic.



      

PECES TRANSMÈDIA

· La pel·lícula

Títol: EL ball del vetlatori

Durada: 75’’

Any  de producció: 2013

Format de rodatge: Sony F-900 y Canon 5D

       Fitxa tècnica

Dirigida, escrita i protagonitzada per Marquet

Edició: Pablo Gil

Amb ajuda a la producció executiva de Marta Figueras

     Fitxa artística

Tomàs: Marquet

Isabel: Anna Casas

Mari “carnicera”: Dolo Marti Jover

Enriqueta: Enriqueta Palacios Valls

Ricardo: Ricardo Brotons Semper

Pep Gimeno “Botifarra” apareix interpretant la cançó “El ball 

del vetlatori”

     Sinopsi

El ritual de “El ball del vetlatori”  és el  leitmotiv de la pel·lícula 

que ens ajudarà a entendre i seguir la història de Tomàs, un 

home que ha sofert una pèrdua, potser la més dura de totes 

i torna al seu poble per a retrobar-se amb els seus i intentar 

documental.

     Estil

Un correspon a la vida real de Tomàs, amb la seva feina, les 

seves relacions personals. L’altre correspon a la seva evolució 

emocional, psicològica.

La primera té un to visual i narratiu de documental, amb el so 

directe, sense actors ni marques. La segona està més a prop 

del cinema oníric, surrealista, i ens parla des de la metàfora.  

Els dos estils combinats en la mateixa peça creen una unitat 

singular.

     Guió

L’única cosa que estava realment clara a l’hora de fer aquest 

llargmetratge era que volíem dir: “La pèrdua de certes cos-

tums debilita la comunitat i, com a conseqüència directa, la 

constitució psicològica de les persones. Per tant, tenim menys 

eines per afrontar els dolors i les incerteses del dia a dia”.

El guió és un instrument més al servei del que es vol dir, com 

El Guió ha sigut una brúixola orientadora que fèiem servir per 

dirigir les nostres passes, però els diàlegs eren improvisats 

i ens deixàvem portar per el que succeïa en cada moment. 

l’edició. 

     Nota del realitzador

Mai m’hauria atrevit a fer una pel·lícula sobre un pare que 

massa por. Mai m’hauria plantejat de fer una pel·lícula de 

ritme lent i que pogués semblar avorrida a l’ “espectador 

comú”, o pitjor encara, arrogant.

Mai podia haver imaginat que un procés creatiu pogués 

canviar la meva vida d’una manera tan profunda, moure tan 

Mai.

Tot el procés del projecte Arròs Movie i, en concret, de la 

pel·lícula “El ball del vetlatori”, ha  jugat amb la incertesa com 

a principal garant de vida, com a criteri d’estar seguint el camí 

correcte. Inconsciència? Valentia? 

Si sabés on vaig, no aniria. He après moltes coses. He après 

sobretot que vaig. 

Mai no podia haver imaginat que seria capaç de fer una 

pel·lícula. Mai hauria esperat un resultat tan complet, tan 

compacte.

Mai no podia imaginar que pogués sentir-me tan orgullós 

d’un obra pròpia, sentir-me tan a prop d’haver realitzat un 

obra d’Art, un viatge xamànic, una connexió amb les arrels. 

Mai.



      

PECES TRANSMÈDIA

· Espectacle musicoteatral
 

     Fitxa artística

Títol: Plantar cara a la vida

Intèrprets

Marc Sempere: veu i percussions

Marc Egea: viola de roda

Durada: 55 min

     Sinopsi

-

 

· Monòleg

     Fitxa artística

Autor i actor: Héctor Arnau

Durada: 50 min

     Sinopsi

-

Plantar cara a la vida és un espectacle íntim però intens que 

reviu alguns poemes del primer Estellés, aquell que està 

més arrapat a la vida quotidiana, a la mort i al sexe descar-

nat. “Plantar cara a la vida” intenta fer un crit de vida per 

afrontar aquests dies de crisi i retrocés. Marquet (Marc 

Sempere) fa servir els seus recursos com a actor de teatre i 

cine combinats amb els de cantant i front-man per a trans-

metre les lletres del poeta amb la sempre vibrant viola de 

roda del reconegut músic Marc Egea. És un espectacle a 

cavall entre el monòleg, el concert musical, el cabaret i una 

trobada entre vells amics.

El setembre de 2013, la reconeguda editorial valenciana 3i4 

publica un llibre amb la selecció de poemes que compon 

aquest espectacle, acompanyat d’un cd. Inclòs a la 

col·lecció Poesia 3i4, el llibre i l’espectacle es presenten el 

2013, conjuntament, a la Setmana del Llibre en Català, als 

Premis Octubre i al festival de cinema L’Alternativa.

Monòleg tragicòmic que versa sobre la tradició, el 

folklore dins del món capitalista, la sempre complexa 

identitat valenciana i el procés col·lectiu Arròs Movie, 

viscut en primera persona, amb gran amor i no menys 

gran dolor.

Fent un recorregut per moltes de les persones citades 

al llarg dels quatre anys del projecte, Arnau ens obrirà 

d’inventades), dites, acudits locals, cap al món (ideal, 

Comarques Centrals.



      

PECES TRANSMÈDIA

• Novel·la

     Fitxa

Títol: Va ser, lleterola

Autora: Àgueda Vitòria

Durada: 200 pàgines

     Sinopsi

L’argument de la pel·lícula “El ball del vetlatori” és el punt de 

partida de la novel·la titulada “Va ser, lleterola” de la jove au-

tora Àgueda Vitòria. Ubicada en un poblet d’Alacant interior, 

l’obra s’endinsa en els personatges del llargmetratge, en les 

seves dèries quotidianes i les seves relacions amb la comu-

nitat, després de la duresa d’una pèrdua inesperada. Plena a 

vessar de localismes i de referències identitàries, hi destaca 

l’ús constant d’un llenguatge viu, quotidià, popular, evocador, 

que remet inevitablement a la terreta i a la seva gent, com si 

· Peça de dansa

     Fitxa artística

Títol: Vetlla

Intèrpret: Olga Álvarez

Producció: Cia.Lataimada i Centset

Producció executiva: Anna Iglesias

Ajudants de moviment: Maribel Martínez, Bea Souza.

Durada de la peça: 45 minuts

     Sinopsis

MARQUET (Marc Sempere Moya)

-

I com ballava...Posseïda per una vida que no sols era seva, 

movia la seva ànima; s’omplia de goig, de ràbia i de dolor i de 

plaer, i queia esgotada rient i plorant a parts iguals, sencera 

“La dansa del vetlatori és la més terrible i bella de totes les 

vetlles. La vida i la mort s’atrapen en un cercle que no vol 

profanar el dolor, sinó que vol embolcallar de vida i de 

companyia la soledat dels qui vetllen. Només la dansa té el 

poder de la resurrecció, no del petit que dorm etern en la 

nostra memòria, sinó de la nostra pobra ànima que ens havia 

quedat suspesa, reclosa en la quietud dolorosa de l’oblit.

És un artista multidisciplinari format en els camps de la 

cultura lliure i popular.

 

Sol “El taxista ful”, premiada al Festival Internacional de 

cine de Sant Sebastián, treballar amb directors de teatre 

com Ricard Salvat i Xavier Albertí, i co-dirigir amb  Simona 

Levi la primera obra teatral en Copyleft “Realidades Avan-

zadas”.  Músicalment, ha desenvolupat diversos projectes 

com Jalea Real, iX i Compartir Dóna Gustet.

És fundador de projectes com Costellam.net, primer netla-

bel català en fer servir llicències lliures, o el col·lectiu multi-

disciplinari Compartir Dóna Gustet.

El seu últim treball ha consistit en produir, escriure, dirigir i 

protagonitzar la pel·lícula “El ball del vetlatori”.


