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1
INTRODUCCIÓ

“L’Hoste” va néixer com 
un exercici de suspens, 
a molt estirar, com a 
reflexió sobre el sus-
pens. El vaig escriure fa 
uns quatre anys gaire-
bé sense voler i, durant 
molt de temps —men-
tre semblava que el 
curt agafava empenta 
en una productora que 
s’hi havia interessat—, 
vaig fer el que acostu-
men a fer molts guion-
istes quan el seu curt 
es prepara per ser gra-
vat: no saber-ne res. La 
tesi em va servir per fer 
veure que no m’impor-
tava. Hi parlava de llib-
ertat i, si de cas, com 

que la manipulació és la 
condició humana, aca-
bava deduint —entre al-
tres— que la llibertat no 
podia significar més que 
pactar entre tots quines 
manipulacions consid-
erem més justes i salud-
ables. El curt va aca-
bar per no gravar-se a 
temps, però resulta que 
jo sí que havia acabat la 
tesi i, posats a pensar 
en camins i llibertats, 
tenia ganes de saber 
com es gravaven els 
meus guions. Vaig recu-
perar aleshores el curt 
i em vaig decidir a (co)
dirigir-lo com a primer 
pas d’alguna cosa que 

haurà de venir, l’equip 
es va anar creant també 
a partir d’aleshores  —
com a opció buscada— 
amb antics alumnes de 
la universitat on treballo, 
i en una de les múltiples 
reescriptures vaig de-
scobrir que ”L’Hoste” ja 
no era només un exerci-
ci de suspens —que sí— 
sinó també una il•lus-
tració del tema que m’ha 
acompanyat sempre, 
gairebé sense voler: que 
manipulació és tot i que 
paga la pena entendre 
la nostra acció des de 
la seva sempre poten-
cial instrumentalització. 

- Marc Plana, creador
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2
Lana descobreix l’oportunitat per fugir de l’habitació on ha estat tancada durant un any. 
Però el dubte paralitza la seva decisió. Fugir és una necessitat, però l’home que la reté no 
concedeix marge a l’error. I Lana vol fugir, però tem les conseqüències d’haver de lluitar. 

SINOPSI
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3 La Lana té els ulls clavats a la por-
ta principal de la casa on ha estat un 
any segrestada. Les imatges d’una 
càmera que sembla moure’s per la 
casa com a espectador privilegiat 
circumscriuen el punt de vista de 
l’espectador i mostren ara com la 
Lana recorre els escassos metres 
que la separen de la porta. El seg-
restador, una presència pràctica-
ment invisible durant el curt, només 
s’intueix darrera la porta i dispara el 
terror. Lana s’amaga. El segrestador 
puja a l’habitació on Lana estava 
retinguda. A través d’un circuït tancat 
de televisió, Lana veu en directe com 
el segrestador descobreix la seva 
fuga. El segrestador mira la pantalla. 

*Argument escrit per a què els finançadors valorin la 
història. No conté espoilers, però avisem que és 
explícit. Si no cal, no el llegiu.

En un cara a cara virtual, Lana se sap 
descoberta i comença aleshores un joc 
a tres entre gats i ratolins. Lana, obsti-
nada en fugir, es veurà cada cop més 
empesa a lluitar. La càmera, abduï-
da pel suspens, seguirà els passos de 
Lana fins que es veurà també abocada 
a una decisió final: abandonar el segui-
ment d’uns fets que semblen cada cop 
més violents o seguir la resolució de la 
història a través de l’entorn més con-
fortable de les imatges que mostren el 
circuit tancat de televisió. I com un gran 
mestre de cerimònies, el segrestador 
només exigeix una cosa a la Lana (i pot-
ser també a la càmera): que acceptin el 
seu domini... perquè voler (fugir, però 
també mirar) és a vegades inevitable. 

ARGUMENT
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4
PERSONATGES

Dura, resolutiva, una noia de 20 anys que aprofita les opor-
tunitats que té. Potser la Lana és emotiva i potser sap també 
que ningú és autosuficient, però aviat va entendre que 
els crits no li servirien de res en el seu segrest. Prefereix 
mostrar-se freda, distant, esperant si de cas viure l’emoció 
com un cop de ràbia que sigui capaç de fer-la enfrontar el 
seu segrestador.

50 anys, serè, cínic, hàbil. És un home que mira el seu en-
torn, avorrit d’aconseguir sempre allò que vol amb mas-
sa facilitat. Podria ser metge, executiu o periodista. En tot 
cas, està exactament allà on vol i es dedica en privat a 
un cert hedonisme sibarita, potser com a causa del me-
nyspreu cap a un entorn que li resulta massa fàcil. Culte 
i amb estil, viu en una casa que és només una mica més 
que benestant però que té classe. En essència, és metà-
fora d’un poder que ha descobert l’economia d’utilitzar les 
forces que transiten en tots nosaltres en benefici propi.

LANA

SEGRESTADOR
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5 TO I
ESTIL

—per l’atracció inevitable que 
mostra per allò prohibit— o 
Haute Tension (Alexander Aja 
2003) —pel joc de focalitza-
cions que accentuen el poten-
cial suspens de la pel•lícula—. 

Volem també que la FOTOGRA-
FIA i ART del curt sigui elegant. 
Això és així perquè no parlem 
d’una història als marges de la 
societat, sinó d’un aspecte nodal 
del seu nucli. El poder —el seg-
restador n’és metàfora— no es 
defineix a través d’una línia que 
separa individu i institució, sinó 
que utilitza allò que ens transita. 
En termes foucaultians: el poder 
disposa. Per això, la casa és be-
nestant, de classe mitjana-alta, 
una casa que podria tenir qual-
sevol que tingui prou escrúpols 
per saber fer girar el seu entorn 
en favor dels seus interessos. Els 
referents de look són Villeneuve 
(en concret, Prisioners [2013]) i 
Fincher (Mindhunter [2017—]). Al 
respecte, la llum serà natural-
ista, tova però amb clarobscurs 
marcats per punts fixes de llum i 
tendint a una il·luminació càlida.

La paleta de colors en què ens 
mourem és de negres, marrons 
i blancs (amb l’aparició esporàd-
ica del vermell). Pel que fa a 
l’art de la casa, no busquem un 
mobiliari d’alt standing, sinó un 
entorn elegant però només be-
nestant. La casa de House, a la 
sèrie homònima (House [2004—
2012]) pot servir de referent. 

Per últim, la inclusió de l’espec-
tador en el curt a través d’una 
càmera que es mou amb volun-
tat pròpia per la casa determina 
els seus moviments i l’ESTIL de 
plans. En aquest sentit, el refer-
ent és The Visit (Shyamalan 2015), 
No rodarem amb steady, prefer-
im el moviment menys orgànic 
d’una càmera en mà, tendint a 
moviments suaus i plans llargs, 
que permeti conservar l’elegàn-
cia estilística que necessitem. 
Malgrat tot, valorem la possibil-
itat que aquesta càmera sigui 
progressivament interrompuda 
per plans d’una segona càmera, 
equivalent al punt de vista de la 
Lana. En proves de preproducció 
que hem fet recentment, valorar-
em aquesta possibilitat i acab-
arem d’escollir els moviments.

“L’Hoste” és un curt de suspens 
amb un petit espai per un gir 
final que busca la sorpresa. No 
és una història pretenciosa —
ho prometem— però “L’Hoste” 
té una última capa de lectura 
que entra en una certa anàlisis 
sociològica de la nostra rel-
ació amb el poder. Un referent 
molt clar d’objectiu narratiu 
i de TRACTAMENT NARRA-
TIU del tema seria la recent 
Get Out (Jordan Peele 2017). 
Altres referents possibles, i 
probablement més parcials, 
serien Tesis (Amenábar 1996) 

10
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The Visit (M. Night Shyamalan, 2015) Prisioners (Denis Villeneuve, 2013)Get Out (Jordan Peele, 2017)

TRACTAMENT AUDIOVISUAL DE LA NARRACIÓ
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6
CREANT EL MÓN DE “L’HOSTE”

Fragment de guió
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Concept art il·lustrat per Carles Dalmau.

Concept Art
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Storyboard (Mostres)

Fragment del storyboard (il·lustrat per 
Carles Dalmau). Podeu accedir al story 
animat https://youtu.be/1z_SHkKnL80
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Localització

El rodatge tindrà lloc a Mas Bernad, 
un allotjament rural turístic localitzat a 
la província de Girona. Es rodaran ex-
teriors al seu entorn (Bàscara). 

Veïnat de les Barraques, 
17468 Vilademuls, Girona
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Planta de llums, referents i cromàtica. Sobre l’estil 
proposat, la llum serà càlida.

KINO FREDA 120

KINO FREDA 60

KINO CÀLIDA 120

KINO CÀLIDA 60

KINO CAR CÀLID

HMI 2.5KW

HMI 1.25KW

LEDS ERAM

Departament de Fotografia
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Mobiliari i Props proposats per Art, i referents de l’estil 
de la casa.

Departament d’Art
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Disseny d’espais

Casa original i zenital en 3d, segons els canvis que efectuar-
em. Podeu veure una proves dels moviments de la càmera en 
aquest interior a: https://youtu.be/IBkY9J6FRtw i https://you-
tu.be/u8p96DzhPS0.
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Mostra en 3D de l’organització de la casa segons el 
mobiliari que incorporarem. 
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Notes de direcció
del dossier intern de producció

Allò que anomenem decisions pròpies 
contenen molts factors. Això no implica 
que no siguin nostres, —ho són—, però allò 
que anomenem “nostre” s’ha d’entendre 
com una voluntat feta a través de múl-
tiples “veus”, que no sempre controlem 
encara que sí orienten i estan presents en 
l’acció que prenem.

Cal entendre l’estatus de la càmera. Cal 
que pensem bé com fer-ho per evitar 
que l’espectador pensi que hi ha algú al 
darrere o, com a mínim, algú físicament 
important. Tinc la impressió que un excés 
“d’amagar-se” o un èmfasis en el plans 
subjectius crearia en l’espectador un mis-
teri fals (qui hi ha darrere la càmera?). Per 
això, a l’escena on la càmera descobreix 
la Lana, la càmera no s’amaga –de fet, 
busca el millor angle- però es fa evident 
que la Lana no veu ningú.

El curt juga a fer conscient a l’espectador 
que, de la mateixa manera que la Lana, 
ell també ha estat atrapat pel suspens a 
través de la utilització de les seves pul-
sions: la Lana tornarà a jugar i l’espectador 
també tornarà a mirar.

La Lana és víctima d’ella mateixa i de la 
pulsió que tard o d’hora l’empenyarà a 
agafar les claus o atacar.

La presència de plans llargs implica una 
preproducció molt acurada. És part del 
meu estil confiar la qua-litat d’un projecte 
a una bona preparació incial, però els 
plans llargs ho exigeixen especialment.

El nou “maligne” no és un ultrapoderós 
amb un nom que fa tremolar el món (per 
això, no té una super casa de supervillà, 
però sí una casa correcta i culta de tio in-
tel·ligent): El “maligne” actual és qualsevol 
de nosaltres que entengui que tot és ma-
nipulació i que posi aquesta xarxa de pod-
ers que transita dins nostre al seu favor.
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7 EQUIP ARTÍSTIC
AITANA GIRALT  - Lana

Lleida, 1991

Actriu formada en els estudis d’Art Dramàtic de l’Aula 
de Teatre de Lleida i graduada en Tècnica Meisner 
de Javier Galitó – Cava. Ha participat com a actriu a 
Després de la pluja de Sergi Belbel, dirigida per Marc 
Montserrat i produïda per Zinc Teatre i l’Aula de Teatre.

Membre de la companyia Cametes Teatre, amb la 
qual estrena La Capsa de Cafè, Comiat i Mireta Tanca-
da. Treballa també amb la Cia Campi qui Pugui i amb 
el Centre de Titelles de Lleida. Destaca la seva par-
ticipació en els curtmetratges Las flores crecen en la 
sombra de Guillem Atienza, Megalomania de Dennis 
Siemon Ros, Lia de Marta Viña, o el videoclip de Nunca 
más de Callejón Canalla dirigit per Dani Martínez.

JORGE CABRERA - Segrestador

Barcelona, 1968

Actor format a través de cursos a La Casona i l’Academia In-
ternacional de Cine a Barcelona (A.I.C.B.), fent classes amb 
Frank Feys en el Actors Workshop de Barcelona, i seguint la 
formació de tècnica Maisner amb Javier Galito Cava.

Ha participat al documental de ficció Centro Médico, a les 
sèries de TVE Servir y Proteger, El Caso: Crónica de sucesos, 
Cuéntame cómo pasó i El Ministerio del Tiempo. També el po-
dem trobar a sèries d’Antena 3 com Apaches i Amar es para 
siempre.

Millor actor pels curtmetratges Vampiro (Álex Montoya, 2016) 
i Playback (Nico Aguirre, 2015) i nominat a actor revelació als 
premis de la Unió d’Actors 2015.

EQUIP
L’equip de “L’Hoste” està format en gran part per antics alumnes 
de l’ERAM, on en Marc Plana exerceix de professor des de 2012. Es 
tracta d’una declaració d’intencions sobre educació i profession-
alitat. Des del punt de vista de la docència, seria un punt paradox-
al que els professors no confiessin en la feina feta a la universitat 
i que es compongués un equip únicament de professionals con-
trastats. Per això, es confia aquí en un projecte educatiu i en el tal-
ent d’uns joves que, massa sovint, han d’esperar molt per gaudir 
de bones oportunitats a causa de la seva manca de trajectòria. 
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EQUIP TÈCNIC

MARC PLANA

Guió i Codirecció

Mataró, 1974

És doctor en Filosofia per la UAB i llicenciat en Humanitats i Filologia. Actual-
ment i des de 2012, imparteix classes de guió a l’ERAM (Grau en comunicació 
audiovisual i multimèdia). Com a tutor de treballs finals de carrera, ha supervi-
sat curts que han aconseguit diverses seleccions importants: Las Flores Crecen 
en la Sombra (Cannes 2017), Sesgo (Sitges 2017), Animales de Cristal (Cannes 
2018)... Ha impartit també classes a la Universitat anglesa de Staffordshire, on 
destaquen curts com Bonnie&Clyde. Com a guionista, ha guionitzat la sèrie-doc-
umental L’Excusa (Premi MAC 2010 i CAC 2015), ha escrit animació per TV3 
(Megaminimals), ha col•laborat amb La Ser-Girona, ha escrit curts com La Otra 
Cena i ha realitzat informes per productores com Minoria Absoluta o DDM. Com 
a investigador, ha format part de diversos projectes de la UAB de filosofia moral 
i política. En l’actualitat, participa en el projecte “Justícia i democràcia: cap a un 
nou model de solidaritat”.

GUILLEM ATIENZA

Codirecció i Disseny de Producció

Lleida, 1992

Graduat en Audiovisuals i Multimèdia a ERAM. 
Compagina la seva faceta de director amb el tre-
ball al departament d’art i Props a diverses sèries 
contemporànies. Ha treballat a Game of Thrones, 
Fortitude, Howard’s End, Marcella...  Interessat en 
el món del cinema des de petit, va realitzar el 
seu primer curt amb 15 anys. Des d’aleshores, els 
seus treballs s’han projectat a més de 50 festivals. 
Las Flores Crecen en la Sombra, el seu últim curt, 
ha rebut seleccions nacionals i internacionals i va 
ser projectat al Film Corner de Cannes 2017.

SONIA PAVÓN

Ajudant de direcció
Castelldefels, 1993

Graduada en Comunicació Audiovisual per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i amb un Màster 
en Direcció Cinematogràfica cursat a l’Escola de 
Cinema de Barcelona (ECIB). Ha participat com a 
primera ajudant de direcció en diversos espots 
publicitaris, videoclips i, sobretot, curtmetratges 
de ficció. Ha col·laborat amb productores audio-
visuals com El Terrat, Mediapro i Producciones Ox-
ígeno, i també ha estat dins l’equip de direcció en 
series de ficció infantil de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (TV3).

EUGÈNIA RODRÍGUEZ

Art

Lleida, 1963

Arquitecta superior per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelo-
na. Dirigeix l’estudi d’arquitectura ARQCOAS arquitectura i urbanisme slp, amb 
l’arquitecte Albert Simó Bayona, realitzant projectes tant d’obra publica com 
privada a Catalunya i a les Illes Balears, reconeguts a diversos concursos d’ar-
quitectura. Ha comissariat muntatges i exposicions i ha dirigit i co-dirigit publi-
cacions especialitzades en arquitectura i urbanisme. Ha realitzat també els dis-
senys escenogràfics de muntatges teatrals i de les produccions d’òpera d’AULA 
2.0 i l’art de curts de Guillem Atienza com Burning Souls, Extinction i Las Flores 
Crecen en la Sombra.
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MARC SURIÀ

Fotografia

La Bisbal d’Empordà, 1992

Graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia per l’Escola 
Universitària ERAM i Contemporary Lens Media per la Univer-
sitat de Lincoln (Anglaterra). Establert a Madrid, està treballant 
al sector audiovisual com a tècnic de vídeo en produccions de 
ficció. Compagina la seva feina amb la producció de curtme-
tratges i videoclips com a director de fotografia. Ha treballat 
en el departament de fotografia a pel•lícules com Estiu 1993 o 
sèries de TVE com El Ministerio del Tiempo, Sabuesos i El Con-
tinental i al curtmetratge guanyador del Goya 2019, Cerdita.

ANXO R. VILLAR

So

Pontevedra, 1992

Graduat de l’ESCAC, Anxo és especialista en so i té experièn-
cia en rodatges professionals. Ha treballat en el curtmetratge 
Blue Rai, seleccionat a l’Festival de Màlaga i El Aleteo del Coli-
brí, seleccionat per al Festival de Cinema de Sitges. A més, ha 
sigut el director de so del curt Las Flores Crecen en la Sombra 
de Guillem Atienza que, com em dit abans, ha anat al Short 
Film Corner de Cannes.

ADRI MENA

Compositor

Barcelona, 1993

El compositor ha treballat en una nombre considerable de curtme-
tratges. Entre ells, de nou, trobem Las Flores Crecen en la Sombra i 
El Aleteo del Colibri, curtmetratge que ha anat al Short Film Corner 
de Cannes. A més, del film Horseface, seleccionat a l’Imagine Film 
Festival a Holanda i el Festival de Terror de Lisboa.

ÀLEX VICENTE

Producció

Sant Pere Pescador, 1991

Compagina la producció de cinema i la d’espots publicitaris. Grad-
uat en Realització Audiovisual i Multimèdia a l’ERAM, s’especialitza 
en producció i he treballat en empreses com Mediapro, Minoria 
Absoluta, Avalon, Rodar y Rodar, Inicia Films, Canada... Ha treballat 
entorn de  la ciutat de Barcelona i voltants, però també per l’Em-
pordà, Girona, Garrotxa, Delta de l’Ebre, Almeria. Destaca la seva 
participació al departament de producció de No Sé Decir Adiós, 
Estiu 1993, El Fotógrafo de Mauthausen o Petra de directors com 
Carla Simón, Jaime Rosales, Juanma Bajo Ulloa, Marc Crehuet. En 
l’apartat d’espots, ha treballat amb empreses com Canon i  Skoda.
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Aitana Giralt.

Marc Surià (director de fotografia) i Marc Plana (codirector i 
guionista).

Albert Almario (producció) i Aitana Giralt (actriu).

Marc Plana, Guillem Atienza (codirector i disseny de producció), 
Marc Surià i Aitana Giralt.

Making of  de les proves de rodatge
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COMUNICACIÓ 
L’equip de comunicació del projecte s’encarregarà de l’obertura i el man-
teniment d’un compte d’Instagram i la web oficial del curtmetratge per tal 
d’establir un canal viu d’interacció amb el públic i de compartir l’estat del 
projecte i els seus avanços periòdicament.

La web del curt es dedicarà a mostrar els processos i a  presentar l’equip: 
theguestproject.com

L’instagram mostrarà la vida de la Lana abans i després del curt, de manera 
que completarà la història del curt. Als stories d’instagram es mostrarà de-
talls del  making of:
instagram.com/theguestfilm 8

Cursant el darrer any del Grau en Realització Audiovisual i Multimèdia a l’ERAM (Salt).

EQUIP DE COMUNICACIÓ

GUILLERMO OSORTO

Tegucigalpa, 1994

Ha escrit i dirigit el curtmetratge Animales 
de Cristal (2018) acceptat a la preselecció 
del Short Film Corner de Cannes i nom-
inat als premis Nova Autoria del Festival 
de Sitges.

Segon ajudant de direcció a la sèrie Las 
Malcriadas (ARGOS Comunicación 2017) i 
Escenes 2018 (Roser Aguilar 2018).

AINA QUINTANA

Caldes de Malavella, 1996

Script en diversos curtmetratges com La 
Senyora de la 212 (Mateu Ciurana 2016),  
Entreacte (Maria Badia 2017) o Escenes 
2018 (Roser Aguilar 2018). 

Directora de producció d’Animales de 
Cristal (Guillermo Osorto 2018).

POL VALVERDE 

Banyoles, 1996

Dissenyador Inteactiu, ha co-dirigit i de-
senvolupat l’experiència transmèdia del 
projecte Sidéreo (Josep Plana, 2019), 
que consta d’una web i una instal·lació. 
També, ha treballat desenvolupant webs 
per a empreses com Tensor Medical, i di-
rigint projectes d’interacció produïts des 
d’ERAM.
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Proves de portada Captures d’Instagram
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PRESSUPOST I GESTiÖ

9
El rodatge del curt es farà a finals de maig. La casa estarà llogada 
durant 10 dies per a fer el muntatge d’art i llums. Mentre comença 
el desmuntatge, es faran també plans d’exterior a Bàscara.

L’estratègia de distribució del curtmetratge contempla la distri-
bució a festivals nacionals i internacionals a través de la prestig-
iosa distribuïdora Marvin&Wayne, responsable de la distribució 
de curts que han arribat als Gaudí, als Goya, a Cannes o als Os-
cars. Un cop acabat el cicle de distribució —1 any— s’estudiarà 
fer-lo accessible al públic a través de plataformes digitals on de-
mand o en obert.

El pressupost al cinema desvetlla preguntes i és alhora un entorn objecte de molt 
de desconeixement. Val la pena ser clars: el cinema és car, el pressupost esperat 
es mou entre els (modestos) 20.000 de mínim i els (ideals) 50.000 de màxim. En 
cas d’anar sobre mínims, aquest pressupost es gastaria en les següents partides. 
Cal llogar la càmera, accessoris i material específic de llum si es vol tenir look 
cinematogràfic (20%). El lloguer de la casa per 10 dies i el seu condicionament 
—construcció de dues parets falses, entre altres— s’emporta un 20% més. El pag-
ament d’assegurances, impostos i gestions estàndard, un 10%. Durant el rodatge, 
l’equip serà d’unes 20-30 persones: la seva manutenció i els desplaçaments su-
posen entorn del 10%. Un 20% serà destinat a la contractació de diversos serveis, 
ja siguin materials -lloguer de carpes, furgoneta, container de material...- o tèc-
nics –lloguer de la sala de postproducció i so...-. Un cop rodat, cal reservar també 
un 10% per la distribució i la inscripció a festivals. 

El pressupost format “ideal” incorpora,  en primer lloc, “extres” que milloren el curt 
i que s’han de sumar a la proposta de mínims. Es tracta d’addicions a les partides 
de tots els departaments (tenir, per exemple, el material de càmera un dia abans 
permet fer assajos reals de moviments). També són “extres” la inclusió d’efectes 
visuals concrets, certs materials amb drets d’autor o la contractació d’algun actor 
amb catxet. A partir d’un punt, l’augment de pressupost implicaria poder pagar 
salaris, pagament que no està contemplat per ara i que, malauradament, no sol 
ser habitual als curts (en tot cas, a part de just, minitza la possibilitat de perdre 
equip quan coincideix amb un projecte remunerat). 

Cal especificar per últim que un curt no genera beneficis, només experiència, 
nom i la possibilitat de rodatges futurs en marcs professionals. Els inversors —
més aviat mecenes— col·laboren bàsicament en aquesta projecció. En relació a 
aquest pressupost, comptem amb una subvenció de l’Ajuntament de Girona pel 
35% de la proposta de mínims i també amb ajuda de la Universitat en material. 
Hi ha altres subvencions demanades, que poden significar un 35% més. La resta, 
haurà de provenir de finançament privat i donacions. 

La gestió del pressupost i l’adequació a la llei serà portada per la gestoria espe-
cialitzada en cinema Audicine. 

PRESSUPOST I GESTIÓ

CALENDARI I DISTRIBUCIÓ
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Perquè “L’Hoste” busca la qualitat a través de la fórmula clàssica 
d’oferir plaer a diferents nivells. “L’Hoste” és una història de suspens 
amb gir final, atractiva per qualsevol espectador de thrillers de 16 a 
99 anys. Però “L’Hoste” té també una segona lectura, de caràcter so-
cial, que permet a l’espectador gaudir del curt més enllà de la seva 
anècdota principal. 

Perquè hi una projecte educatiu darrere “L’Hoste”. Sóc professor de cinema 
a una Universitat de Comunicació. Des d’aquí, sovint he vist com joves amb 
molt de talent esperaven massa anys a tenir una bona oportunitat o perdi-
en la paciència pel camí. Per això, ara que sóc jo qui coordino el projecte, 
em semblava paradoxal comptar només amb professionals contrastats i no 
confiar en els meus antics alumnes —i en la preparació que els he donat—. 
“L’Hoste” neix, per tant, amb la voluntat de ser una oportunitat i crear un 
grup de treball que es retro-alimenti dels alumnes amb talent, però també 
de ser exemplar: es pot aconseguir grans resultats amb un equip jove.

Perquè el contingut del curt és el resultat madur d’un procés buscat d’ap-
renentatge. La meva formació i necessitat d’expressió sempre ha tingut 
vocació social. Escoltes, voluntariat, camps de treball, estades a diferents 
països, treballar i conèixer persones com Pere Casaldàliga... La tesi doctoral 
va començar a consolidar tota aquesta trajectòria en un intent de missatge 
sòlid, però no ha estat fins fa pocs anys que he reconegut el tema al qual 
donava voltes constantment: al departament de filosofia de l’Autònoma, in-
vestigo ara la importància política i social de l’activitat quotidiana. Vol dir 
que crec que tots podem col•laborar en la banalitat del món, però també 
en la seva excel•lència. “L’Hoste” forma part del projecte de convertir en 
narració el resultat d’aquest procés formatiu i facilitar-ne la seva reflexió. 

Perquè hi ha un projecte de marca darrere “L’Hoste”. Estem acabant de 
definir “L’Aprenent” amb un grup diferent d’antics alumnes, un programa de 
televisió de nou format. Amb aquell mateix grup, estem preparant per l’any 
que ve el rodatge d’un documental ja escrit. “L’Hoste” podria donar també 
pas a una sèrie curta de tres capítols, —projectat però encara no escrit en 
versió definitiva—. Hi ha també altres idees: una peli sobre una mal descon-
egut que no se sap com ni a qui mata, una sèrie còmica de 13 capítols sobre 
la història d’una productora... El gran avantatge és que no vull que aquests 
projectes siguin el meu mitjà de sosteniment i no necessito produir per pro-
duir. La universitat és la base, rodar és compromís circumstancial. Entorn 
d’aquesta realitat, l’objectiu és construir un segell, una marca, una identitat: 
entreteniment de qualitat, treball ben fet amb joves apassionats, i contin-
guts fiables i discursivament sòlids. 

I perquè fa anys que estic en aquest sector i potser es pot fer tot, però tot 
no val el mateix. I, encara que fa temps que ens insisteixen, és ara que toca 
començar.

PER QUÈ COL· LABORAR 
AMB “L’HOSTE”?

Notes de Marc Plana
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