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“L’últim salt” és una producció independent, realitzada per les productores vallesanes La Produktiva Films, 
Plans Films i A l’Abast Produccions i enregistrada a la ciutat de Sabadell. Un drama mumblecore LGTBI,  
comarcal i de la generació X. Una pel·lícula urgent i directa que s'emmiralla en el treball dels Duplass Brothers 
o Xavier Dolan, per exemple.

La Jana és una fotògrafa que decideix abandonar la seva 
feina i la seva ciutat després de la tràgica mort del seu 
company. Abans de marxar ha de fer un últim reportatge 
on coneixerà l’Arlet i l’Estel, dues pintores que impulsaran 
la seva vida cap a un destí molt diferent del que mai hauria 
imaginat.

És estiu i fa molta calor. La Jana és una fotògrafa publicitària 
que, un any després de perdre al seu company en un 
accident de cotxe, decideix plegar de la feina i anar a viure a 
Garmisch-Partenkirchen (Alemanya), la ciutat on fan els 
tradicionals salts d'esquí d’Any Nou, per començar una nova 
vida i deixar endarrere els seus records.

ElEl Lluís, el seu cap, l'encarrega una última feina abans de 
marxar on coneix a una parella de pintores: l'Arlet, que està 
a punt de triomfar al món de l'art, i l'Estel, la seva companya 
d’estudi. Després d'una sèrie de revelacions i d'un concert 
de punk, una d'aquestes artistes li farà replantejar-se els 
seus plans i fins i tot la seva vida.

UnaUna història romàntica i molt musical sobre els records que 
no ens deixen avançar, començar de zero, l'èxit professional  
i la sinceritat a la parella.



PERSONATGES

JANA

ÉsÉs la protagonista. És introvertida, una mica tímida i es pensa molt les paraules abans de parlar, però té un 
caràcter divertit i afable quan la coneixes. No té amics (a excepció de la veïna), és fotògrafa i treballa a una 
agència de comunicació des de fa molts anys. Té afició als salts d'esquí d'any nou per culpa del Roger, el seu 
xicot, que els gravava cada any des de petit i ho va continuar fent quan vivien junts. Ella de petita també veia 
els salts a la tele. Fa un any el seu xicot es va matar en un accident de cotxe, des de llavors viu sola en una 
casa de lloguer a Sabadell, on transcorre tota la pel·lícula.

DesprésDesprés d'un any lleugerament depressiva, a l'aniversari de la mort, decideix plegar de l'agència (que, per 
una altra banda, està a punt de tancar) i començar una nova vida, lluny de tot el que li porta records dolents, 
anant a viure a la població alemanya de Garmisch, on fan els tradicionals salts d'esquí d'any nou. Mai ha 
sigut massa aventurera, però sent que necessita aquest canvi per poder superar la pèrdua del seu únic amor 
a la vida. No ha tingut cap relació sentimental des que va morir el seu xicot i, fa molts anys va sortir amb el 
Lluís, quan l'agència la dirigia el seu pare, que li va ensenyar a fer fotografies.



PERSONATGES
LLUÍS

AmbAmb uns quaranta anys és el cap de la Jana a l'agència de 
comunicació. És educat, però força impulsiu i sempre mira 
pel seu propi benefici. Quan va morir el seu pare va haver 
d'encarregar-se del negoci encara que no estava gens 
preparat per fer-ho, per això, l'agència cada vegada ha anat a 
pitjor i el darrer any, la seva vida personal i professional ha 
caigut al buit enfonsat per l'alcohol i les drogues. Porta tota 
lala vida enamorat de la Jana i quan eren més joves i vivia el 
seu pare, treballava a l'empresa amb la Jana i van sortir junts 
una temporada.

ARLET

ÉsÉs una jove pintora de trenta-tants, força extravertida i 
energètica. Parla ràpidament i porta un look "hipster". Va 
exageradament d'artista per la vida i pensa que ho sap 
tot, però en realitat no sap res. No té molt talent i és molt 
insegura, però amaga totes aquestes pors darrere del 
seu personatge. També va d'alternativa per la vida, però 
la seva família és rica i mai l'ha faltat res. Té moltes 
relacionsrelacions efímeres ambdós sexes però res estable. L'Estel 
està enamorada d'ella i ho sap, i fa servir això per 
manipular-la a la seva conveniència.

ESTEL

VVesteix força underground, generalment de negre. És una noia 
molt alegre, intensa i apassionada en tot el que fa. De classe 
humil, aficionada a l'art en general i sobretot a la pintura, la 
seva passió. Sempre ha volgut dedicar-se a pintar, però no ha 
tingut sort amb les galeries i els marxants. Encara que té 
moltíssim talent, ha hagut de sobreviure de cambrera i amb 
feines esporàdiques durant tota la seva vida. L'oportunitat de 
treuretreure el cap econòmicament li arriba amb la proposta de 
l'Arlet, de la qual està enamorada des de l'escola de Belles 
Arts. Viu en una planta de la casa que els hi serveix l'estudi de 
pintura a les dues i que és propietat dels pares de l'Arlet, que 
tenen molts diners.



PERSONATGES

AINARA
És la veïna de la Jana. Morena, amb quaranta i pocs anys, molt 
extravertida, esbojarrada i hiperactiva, d'aquelles persones que 
són l'ànima de qualsevol festa. Viu sola i és de les poques amigues 
que té la Jana. Encara que són antagòniques, es porten molt bé i 
tenen molta confiança.

MERCÈ
AmbAmb uns cinquanta anys, porta tota la vida de marxant 
d'art. Representa a la majoria de pintors i pintores 
importants del moment. Simpàtica i agradable, però 
també molt autoritària, les coses han de sortir com li 
agraden. És seriosa i efectiva a la feina i la respecten 
molt al seu sector. També té força sentit de l'humor i és 
força irònica.

CARLA
És companya de feina de la Jana a l'agència de 
comunicació. Vesteix moderna amb un punt atrevit i és 
extravertida i simpàtica, encara que una mica xafardera. 
Coneix a la Jana i al Roger des de fa molts anys i també té 
una cara oculta que tothom desconeix.

ROGER
EEra el xicot de la Jana. Va morir en un accident de cotxe un any just en 
el moment que comença la pel·lícula. Era una mica cràpula i amb uns 
cops amagats que la Jana desconeixia. Una de les seves grans aficions, 
que arrossegava des de jove, era gravar els salts d'esquí d'any nou que 
guardava en cintes d'VHS. Durant tota la pel·lícula, el Roger va 
apareixent en format vertical de gravació amb telèfon mòbil en 
diversos flashbacks que té la Jana.



Anna Marín (JANA)

EstudiaEstudia interpretació, veu i dramatúrgia a l'Aula de Teatre de la UAB (ATUAB) i 
interpretació al Col·legi de Teatre de Barcelona. Estudia cant i teatre musical a 
l'escola Vocal Factory de Barcelona. També té formació en dansa clàssica i jazz, 
realitzant diversos exàmens de la Royal Ballet School. Forma part de la companyia 
de teatre Magatzem d'Ars amb la que realitza diverses campanyes escolars per 
tota Espanya, amb obres tant per a públic infantil ("Heidi"), com públic juvenil amb 
"La Casa de Bernarda Alba", que es troba actualment en cartell a la Sala Ars de 
BarBarcelona. També ha fet diversos espectacles de Microteatre i col·laborat en 
diferents curtmetratges. 

Anna Capaces (ESTEL)

AActriu, cantant i performer. Ha format part de les Cies Milan Caminart Group (CCCB), 
Unics produccions (Poliorama) i Marábula Barcelona-Berlín (Korzo Theater). Com a 
directora, productora i dramaturga impulsa projectes escènics autogestionats a Taller 
22, Lapocafarina produccions i Teatre de Garatge. Ha col·laborat amb La Cerda 
(Hiroshima) , Atelier María Stoyanova (Antic Teatre) i Si los martes fueran viernes (Pla 
Roig). Pel que fa a la música ha estat veu solista, corista i percussionista de les bandes 
Kitou, Llum Pepa & the beats i Liannallull. 



Alba Rubió (ARLET)

ElEl seu periple musical s'inicia el 2011 cantant en el duo Ual·la!. Amplia la seva 
experiència musical participant en altres projectes, en els quals gairebé sempre 
s'uneixen teatre i música. Durant tot aquest període, es forma musicalment al 
Taller de Músics ia l'Escola de Blues de Barcelona i estudia diverses tècniques 
vocals. Actualment segueix oferint concerts i espectacles amb Ual·la!, amb la 
companyia infantil Daquidallà i amb el seu projecte com a solista.

Frank Capdet (LLUÍS)

HaHa treballat en muntatges de Dagoll Dagom, Comediants, la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico o el TNC. Al 2014 va obtenir el Premi al Millor Actor de Repartiment dels 
Premios del Teatro Musical, després de diverses nominacions als Butaca i als Broadway 
World Spain. A la TV ha intervingut a sèries com “Kubala, Moreno, Manchón”, “Sin tetas no 
hay paraíso”, “Doctor Mateo”, “Un día volveré”, “Quico”, “Estació d'Enllaç”, “El Comisario”, 
“Hospital Central” o “Abuela de verano.” També ha participat en els films “Temps afegit”, 
“Mors Elling”, “La mujer del anarquista” i “Pedralta”.

Antonio Juárez (ROGER)

AActor i professor de teatre, ha estudiat dramatúrgia a l'obrador de la Beckett, interpretació 
al CECC de Barcelona i al Laboratori de Teatre. Diplomat per HDM El Submarino de Madrid 
com a professor teatral. La seva carrera professional comença el 1996 amb la companyia El 
Borinot Teatre i a partir d'aquí hi ha una extensa carrera entre Madrid i Barcelona 
treballant en teatre cinema i TV, en sèries com “Manos a La Obra”, “Tres son Multitud”, 
“Robles Investigador”. Al cinema ha participat en “Bailame el Agua”, “Futuro 48 horas”, 
“Dadilaer” o “El Luchador”.



Dolores Rascón (AINARA)

LaLa Lola és cantant i des de fa molts anys ha ficat els peus al teatre, primer a 
l'Institut del Teatre (Terrassa), amb un curs d'iniciació i després va continuar 
les classes amb l'Esther Pallejà. Va ficar el nas al clown de la mà de la Marisol 
Casas, i també va voler gaudir del teatre com una oportunitat de creixement 
personal a l'Institut Gestalt de Barcelona. Des del 2018, forma part del grup 
de teatre amateur del Centre Democràtic i Progressista de Caldes de 
Montbui, sota la direcció de la Núria Adán.

Yolanda Molina (CARLA)

LliLlicenciada en Belles Arts, professora de dibuix i pintura al Taller d'Art Municipal 
Manolo Hugué de Caldes de Montbui. Ha fet exposicions a la Galeria AB de 
Granollers i a The Brick Lane Gallery de Londres, entre d'altres. Ha estudiat cant al 
Taller de Músics. Ha treballat de model per la marca de moda NuArt. Ha fet 
direcció d'art per videoclips del segell Petit indie. Creativa i aventurera, aquesta 
serà la seva primera interpretació en una pel·lícula.

Mercè Puy (MERCÈ)

És,És, entre d'altres, llicenciada en Art Dramàtic per L'Institut del Teatre de Barcelona, 
productora executiva de l'àrea de Teatre de El Terrat i productora a desenes de 
produccions teatrals i esdeveniments culturals de Barcelona i Madrid. També ha 
participat com a actriu en nombroses obres de teatre, sèries de televisió i en diverses 
pel·lícules, com "Les Angels", de Jacob Berger, "Barcelona", de Witt Stilleman i "Lo 
mejor que le puede pasar a un cruasán", de Paco Mir.



FITXA TÈCNICA

TÍTOL :

IDIOMA :

SUBTÍTOLS:

GÈNERE :

ESTAT :

FORMAT / DURACIÓ :

CCÀMERA :

RODATGE :

PRODUCTORES :

AJUDANT DE

DIRECCIÓ I SCRIPT :

AJUDANTS SCRIPT:

SUPERVISIÓ GUIÓ :

L’ÚLTIM SALT

CATALÀ

CASTELLÀ, ANGLÈS I FRANCÈS

DRAMA

POSTPRODUCCIÓ

HD 4:3 i 16:9 / 90’

BBLACKMAGIC MINI URSA 4.6K

JULIOL-SETEMBRE 2021

LA PRODUKTIVA FILMS

PLANS FILMS

A L‘ABAST PRODUCCIONS

VICENÇ FERRERES

LOLA LAPAZ I MARISA RICARTE

ANNA ANNA CASACOBERTA

VICENÇ FERRERES

PRODUCCIÓ :

OPERADOR DE CÀMERA :

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA :

SO :

MASTERITZACIÓ D’ÀUDIO

MÚSICA :

FFOTO FIXA :

GRAFISME

VESTUARI:

MAQUILLATGE I

PERRUQUERIA :

QUADRES :

ENRIC COMPANY

LOLA LAPAZ

MARISA RICARTE

NURI MON

JOSEP CALLE

SEBAS NIETO

DDAVID GARNACHO

JAVIER RUEDA

ALEIX PEGENAUTE

ROGER RIERA

MIGUEL ZANÓN

MANOLO BREIS

LIANNALLULL

PUMA PUMA TAPE RAI DIANA

JOSÉ ROMERO

ANNA MAURI

TRINIDAD RODRÍGUEZ

ACADÈMIA TERE AFÁN

NÚRIA GONZÁLEZ

GUIÓ, DIRECCIÓ, PRODUCCIÓ,

MUNTATGE I ETALONATGE:      NANDO CABALLERO



PLANS FILMS

ProducProductora audiovisual de Caldes de Montbui gestionada 
per l’artista multidisciplinari Vicenç Ferreres i especialitzada 
en documentals musicals i artístics. Fins al moment ha 
realitzat set documentals i un curtmetratge de ficció, “Op. 
32” (2021). Les dues productores són les responsables de 
l’inDOCumentari, el festival de documentals de Sabadell.

NANDO CABALLERO

Músic,Músic, locutor de ràdio, pintor, dibuixant, escriptor, 
organitzador de festivals, editor fonogràfic i literari... Nando 
Caballero és un artista inquiet. En aquests darrers anys el 
trobem immers en la producció audiovisual amb la 
realització de videoclips i documentals musicals des de la 
seva pròpia productora. Professionalment treballa a La 
Xarxa com a càmera i muntador. 

FILMOGRAFIA NANDO CABALLERO:

2015 – «Rocanrolcor» (documental, Plans Films) PROTAGONISTA
2016 – «Badia Rock City» (documental, La Produktiva Films) CODIRECCIÓ I CÀMERA
2017 – «The Miracle Boy» (documental, La Produktiva Films) DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2017 – «Microclima Sound» (documental, Plans Films) CÀMERA
2018 – «Disculpin les molèsties» (documental, La Produktiva Films) DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2018 – «El passat és un error» (documental, Plans Films) 2018 – «El passat és un error» (documental, Plans Films) CÀMERA
2018 – «Neocalorrismo & Rumba’n’Roll» (documental, La Produktiva Films) DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2018 – «Et-Co* PRIMe! Live Show» (documental, La Produktiva Films) DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2018 – «Olimpyc, 40 anys fent barri» (documental, F.S Olimpyc Floresta) MUNTATGE
2019 – «Sonido Mosca» (documental, La Produktiva Films) DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2019 – «Ell Sol, també» (documental, Plans Films) CÀMERA
2020 – «Los Glosters» (documental, La Produktiva Films) DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2020 – «50» (fi2020 – «50» (ficció/documental, La Produktiva Films) ACTOR, DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2020 – «Els monstres no tenen memòria» (ficció, La Produktiva Films) ACTOR, DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE
2021 – «Jazznesis» (documental, La Produktiva Films) DIRECCIÓ, CÀMERA I MUNTATGE

LA PRODUKTIVA FILMS

ÉsÉs una productora audiovisual de Sabadell, gestionada i 
dirigida per Nando Caballero, i especialitzada en documentals 
musicals i videoclips. Fins ara ha realitzat deu llargs 
documentals i un curtmetratge projectats i seleccionats a 
diversos festivals d’arreu del món. “L’últim salt” és la primera 
incursió de la productora en el llargmetratge de ficció.

A L’ABAST PRODUCCIONS

ÉsÉs una productora sabadellenca independent que ha 
produït, directe o indirectament, diversos films i obres 
teatrals, com per exemple "Berenàveu a les fosques", "Les 
trompetes de la mort" i "La mordassa" (teatre), i "Me llamo 
Rosemary", "The Wheel", "La niña de las gallinas", "Matar a 
Dios" i "Best Seller" en cinema.



PLA DE TREBALL

PREPRODUCCIÓ:
RODATGE:

POSTPRODUCCIÓ:
FINALITZACIÓ:

LOCALITZACIONS:



Contacte: 

Nando Caballero
La Produktiva Films
+34 615 306 297

laproduktiva@gmail.com

Amb la col·laboració de:

Una producció de:

www.laproduktiva.com/films    |    www.plansfilms.com


