
DIARI PERSONAL DE LES SESSIONS 

SESSIÓ PRÈVIA DE PRESENTACIÓ 

He vist clara la personalitat dels participants que han assistit a la sessió sense 

haver fet una presentació tradicional. Ha estat fàcil distingir les persones que 

necessiten mantenir-se a un segon pla i escoltar abans de proposar i també les 

persones que necessiten controlar la situació.  

He vist clar quins participants hauré de lligar curt perquè no intentin convertir el 

meu projecte en el seu (la Laura i la VP són els que em sembla que necessiten 

més imposar la seva visió i la seva manera de fer). Tenen moltes idees, però 

s’han de respectar les opinions dels altres també. Sé que no només jo m’he 

adonat d’aquestes coses per converses que he tingut al sortir de la reunió amb 

alguns participants de forma individual. 

Estic força molt tranquila per la resposta que tindran el Joan, la Marina i l’Anna. 

Em fa més por com reaccionaran la Yadira, la Laura i la VP al treball que 

plantejo. Respecto molt l’opinió de la Marina, és una persona centrada amb 

experiència dins de la creació teatral i sé que és molt treballadora. És un plaer 

que hagi volgut participar en el projecte.  

I el mateix puc dir del Joan. Després de compartir tota l’experiència del Projecte 

Utopies a Montpellier l’any passat i de viure i treballar junts durant quasi dos 

mesos, a part d’haver fet junts els estudis de teatre, tinc confiança total en el 

seu criteri.  

L’Anna em sembla que una de les persones més centrades del nostre curs de 

Pedagogia i, tot i ser molt tímida, últimament es llença a la piscina. Crec que 

pot aportar idees valuoses al projecte i que si li demanem de fer una cosa la 

farà fins a les últimes conseqüències. Té menys experiència en presentar 

projectes a escena d’aquest tipus, però confio en ella. 

A la Lara la he vist treballar al llarg del Pràcticum I i II a Eòlia ESAD i em 

sembla una persona centrada per l’edat que té. Va voler entrar al projecte 



voluntàriament mentre els explicava quina era la meva idea. És una 

incorporació d’última hora, com les ballarines.  

La Yadira volia treballar amb mi perquè li agrada com incorporo els aspectes 

corporals a la pràctica vocal amb grups corals. Hem treballat juntes amb 

projectes de música i comunitat i de formació de l’empresa per la OSV. Espero 

que respongui bé i no bloquegi, com li passa a vegades. 

La Laura no la conec. Només sé que és biòloga i que estudia coreografia al 

CSD-IT. Veig que té moltes idees, algunes preconcebudes sobre com ha de 

ser. Busca respostes molt concretes que jo no tinc ara mateix. Espero que no 

xoquem perquè tenim maneres de fer força diferents. 

La VP ha arribat al projecte recomenat pel Luis perquè jo volia treballar amb 

vídeo i ell va incloure el vídeo en el seu projecte final. He coincidit a una 

assignatura amb ell i el conec poc, tot i que hem anat parlant algun cop pels 

passadissos i li havia explicat la idea del meu projecte algun cop. També té 

moltes idees i m’ha explicat una idea d’incloure mirades de personatges del cor 

en el vídeo que no m’agrada gens.  

M’ha atabalat una mica quan ha començat a explicar coses que es poden fer 

amb electrònica, no volem incloure les diferents arts no podrem treballar amb 

tants elements com planteja. Em sorprèn que digui que amb una sessió ja 

tindrem els 30 minuts que vull muntar. Tan de bó fós tan fàcil! 

Em va saber greu no poder comptar amb cap estudiant de Belles Arts. 

Realment és difícil poder crear ponts de col·laboració entre les diferents 

institucions d’ensenyaments artístics. És una llàstima perquè és podrien fer 

coses molt interessant si tothom treballés a la una.  

Estic emocionada, nerviosa i molt contenta que comenci d’una vegada aquesta 

experiència! 



SESSIÓ DE TREBALL 1 

He arribat justa a la primera sessió perquè l’Àlex del Parc d’audiovisuals no 

estava al seu despatx per poder recollir la càmara de vídeo. Han tornat a 

arribar tard els mateixos de l’altre dia. Espero que no sigui una tendència.  

La feina ha estat molt fàcil i tots han pujat al carro ràpidament amb les activitats 

proposades. M’ha sorprès que funcionés tan bé i tan ràpid l’exercici dels 

números. En les experiències prèvies que havia tingut aquest exercici sempre 

costava molt de fer.  

He fet un repàs dels exercicis que hem fet a classe junt amb algunes reflexions: 

-‐ Exercici 1: A l’Oriol i a la Yadira els hi costa entrar dins del cercle. Estan 

incòmodes mirant a terra. Un cop diem de ballar sols es veuen més 

còmodes. Per les pròximes sessions afegiré una consigna: ens movem 

individualment, però tenim altres persones al voltant. 

-‐ Exercici 2: Com he dit, l’exercici dels números ha funcionat fins al 

número 20. Hem parlat de la importància de deixar espai i que no sigui 

una conversa previsible (la VP seguia una estratègia al principi). No hi 

ha una manera de fer aquest exercici correctament, simplement hi ha 

d’haver escolta sensorial. 

-‐ Exercici 3: Cada equip ha trobat maneres molt diferents d’afrontar les 

consignes. Un dels objectius d’aquesta activitat era crear confiança. Vull 

tornar a provar aquest exercici més endavant per veure si després 

d’haver treballat junts canvia la dinàmica.  

-‐ Exercici 4: Explorar la rutina de moviment de Beckett donarà molt de joc. 

Primer ha estat tècnic i ha quedat clar que necessitem tenir més clara la 

base per poder investigar més. Introduir la música ha fet crèixer molt 

l’escena. Algunes preguntes que em sorgeixen: Cal interpretar més o 

hem de mantenir la cruesa? Què és més interessant? Com podem 

desestructurar una escena tan estructurada? Com ens canviem de lloc? 

Què fan els peus? I les mans? 

-‐ Exercici 5: Amb l’exploració del moviment en parelles molt aviat es va a 

buscar fer coses grans. Vull fer-los treballar en espais petits. El text és 



delicat, hem de vigilar el to que fem servir. Al introduir el so passa tres 

quarts del mateix. Les tres parelles generen personalitats ben 

diferenciades: Joan i la Lara fan un vodevil histriònic, però sovint 

s’obliden que les mans guien el moviment. L’Oriol i la Marina es mouen 

per un terrenys quotidià i experimental. La Laura i la VP també són força 

quotidians, però són més tranquils i menys agoserats. 

-‐ Exercici 6: amb la introducció de la improvisació sonora parlem sobre la 

idea de silenci, de fer menys. No cal estar només pel que tu estas fent, 

cal deixar que les coses reposin. 

Hem estat comentant coses sobre el text una mica més profundament i els que 

no van venir a la sessió prèvia han pogut donar la seva visió. Ens hem centrat 

en aspectes relacionats amb la simbologia, el moviment i la posició de les 

persones i hem aportat alguna idea dramatúrgica. 
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És la segona sessió i ja falten tres/quatre persones. Em fa por que no arribem a 

tenir res preparat si la cosa segueix així. 

Penso que hem treballat aspectes diversos en aquesta sessió que permeten 

als participants introduir-se de forma suau en les disciplines del so i del 

moviment. La meva intenció és que no els hi resulti violent treballar amb una 

disciplina de la qual no són especialistes o que fins i tot desconeixen.  

Al final de la sessió m’he quedat amb un punt agredolç. Jo em sento una mica 

insegura perquè encara no sé ben bé què acabarem muntant i alguns 

participans em reclamen la seguretat de saber cap a on anem. Jo no els hi puc 

dir perquè no ho sé. 

La Laura és la que m’ha verbalitzat que no veu quin és l’objectiu final de tot el 

que fem i que qüestiona que n’hi hagi un. Jo tinc clar què vull aconseguir amb 

cadascun dels exercicis. Aquesta setmana la dedicaré més al treball 

d’exploració i de grup, a la vegada que anem treballant material del text i de la 

posada en escena.  



Per la meva manera de fer necessito explorar i veure les diferents possibilitats 

abans de decidir quin camí és millor. En aquest cas estem treballant de forma 

col·lectiva i no vull ser jo la que prengui les decisions.  

Noto que a la Marina aquests comentaris la posen nerviosa i marxa de la 

conversa. Entenc que no vulgui entrar en una discusió que troba innecessaria. 

Has d’aprendre a gestionar-te tu mateix les inseguretats i no passar-li el 

problema al del costat.  

Per molt que la Laura ho necessiti, no li puc donar la informació que demana. 

En el segon dia de feina ja han aparegut el dubte i les inseguretats. El dubte és 

bo, has d’aprendre a conviure amb ell en una feina d’aquest tipus.  
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Tinc la sensació que avui hem aconseguit avançar molt amb el material. Passar 

del caos a l’ordre ajuda a que aquest ordre sigui més orgànic i més fàcil. Avui 

almenys he sortit amb la sensació que tots marxaven més contents que ahir. 

Aquesta sessió, tot i que no hem fet la meitat de les coses que havia planificat, 

estava dissenyada per intentar que la Laura trobés més seguretat en el procés 

que estem seguint, donat valor a la seva disciplina i al que ella ens pot oferir.  

Penso que he aconseguit el meu propòsit per la cara que feia quan ha marxat i 

per com a paticipat en tota la sessió. A veure si la puc mantenir així de 

motivada els dies que falten.  

M’està costant una mica que els participants arribin puntuals i que estiguin 

disponibles per treballar des del primer moment, però suposo que en un 

projecte d’aquest tipus no hi puc fer res.  

Si fós un projecte professional la meitat d’ells ja haurien tingut problemes. Jo 

els hi dic que intentin ser puntuals i sóc comprensiva. Sé que tothom té coses i 

que tots estem cansats, però per respecte als participants que estan deixant de 

fer hores a la feina i que arriben quan toca podrien fer l’esforç.  
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Falta puntualitat. Em molesta una mica quedar amb uns horaris, modificar-los 

perquè tots puguin venir i que no arribi ningú fins a 20 minuts més tard de l’hora 

que havíem quedat. Els únics que arriben quan toca són el Joan, la Marina i la 

Lara. 

Amb la VP em sento contrariada. A part de que és impossible poder parlar amb 

ell perquè no li funciona el mòbil, em demana què vols que faci/gravi amb els 

vídeos i un cop li has dit et diu que la teva idea no li agrada. Però després 

sempre ho acaba fent. Estava totalment en contra d’anar a gravar al TNC i al 

final ho hem fet. 

Penso que no està entenent el procés de treball: primer, que no és el seu 

projecte. Jo tinc tot el dret a controlar què hi surt a les projeccions. No 

necessito que hi surtin animals morts ni sang ni coses d’aquestes. Segona, si 

vol treballar de forma col·lectiva ha d’escoltar i cedir en algun aspecte, no 

només portar la contrària de forma sistemàtica sense motiu. 

Ell veia el vídeo com un procés fora de la transdisciplinarietat i així està sent, 

però perquè ell vol que sigui així. 

Hem fet una improvisació de text i moviment fent desplaçaments endavant i 

enrera mentre mantenies la mirada amb la teva parella, però mantenint la 

consciència de grup. He donat poques consignes per veure què passava i ha 

passat el que preveia. 

Han començat escoltant a la resta i després s’han centrar només en les 

parelles. La intensitat l’han buscada a través del crit i quan he demanat que 

tornessin a la posició inicial, perquè s’estava desconfigurant l’exercici, la VP i la 

Laura s’han quedat totalment fora del grup. De fet, són els que han treballat 

més sols.  

Tornar a la posició inicial portava implícita la consigna “busqueu un final”, però 

no ho he explicitat expressament per veure què passava. Hi ha hagut una 



baixada d’intensitat i dos grups han trobat un final, però la VP i la Laura han 

seguit amb la seva improvisació sense escoltar el que estava passant al grup.  

Quan he comentat les consignes “ocultes” han estat els primers a excusar-se i 

la Laura ha demanat que si vull aconseguir aquestes coses les he d’explicitar. 

Potser és que els altres estan més acostumats a treballar d’aquesta manera i 

ho han entès millor. Jo no dic que una cosa estigui bé i l’altra malament, 

simplement llençava idees a l’aire per intentar potenciar el treball de grup i 

d’escolta i marcar la línia de treball que vull seguir. 

Les activitats de joc funcionen espectacularment bé amb ells. És agradable 

poder treballar així.  

Hem tornat a marcar sistemàticament els moviments de la cadena. Encara hi 

ha molts errors i m’agradaria seguir treballant cap al cànon i la desincronització. 

Quan passem a fer la rutina de Beckett els moviments treballats s’embruten. 

Gravem el vídeo. Aconseguim algunes imatges interessants. El procés, tot i les 

desavinences, ha estat bo.  

La Yadira es manté gairebé sempre al marge en els moments de comentar 

com funcionen les coses o de donar opinions, tot i que està treballant com una 

formigueta en la construcció del material. 

Aquesta setmana he notat que l’Oriol no es sent gens còmode quan treballem 

amb el moviment i la dansa. Tot i així, té moltes idees i participa activament en 

tot el que fem. Necessita apartar-se i reflexionar. 
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Necessitava parlar amb ells, tenir un grup de reflexió, d’opinió. Tenia la 

sensació que en les sessions anteriors ho havíem deixat molt de banda. 

Necessitava veure que podem estar tots en la mateixa sintonia.  

Avui m’he sentit molt còmode amb el grup de treball que èrem. Ha esta molt 

fàcil trobar complicitats, consells i veure si les coses funcionen o no amb ells. 



Hem tret diferents idees d’estructura: caos – ordre – caos amb les disciplines al 

mig. 

Hem buscat diferents maneres de lligar-nos amb els altres i amb nosaltres 

mateixos. A part, també hem aixecat la seqüència de les cadires per buscar 

possibilitats de desincronització.  

Trobo interessant la idea de tenir diferents possibilitats d’acció i anar-les 

desencadenant segons vagi sorgint en el grup. A part, podem jugar amb els 

canvis de velocitat. Potser seria interessant introduir la idea dels nivells.  

Hem estat donant voltes a com podem introduir els instruments. A partir de 

l’exploració de les possibilitats tímbriques, dels sorolls no habituals que pot fer 

l’instrument i fent servir petits patrons. Així tothom pot tocar els instruments en 

algun moment.  
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El treball amb els actors ha estat molt fluïd. Jo aportava la mirada externa, però 

ens hem dirigit entre tots. És nota que la Lara té menys experiència que el Joan 

i la Marina, però pràcticament ells han dirigit com feien l’assaig. És un plaer 

treballar amb aquest equip. 

Tinc la sensació que després ens hem estancat fent l’estructura. Hem trobat un 

camí però no acabo de veure clara la idea del mecanisme circular. Trobo a 

faltar la imatge de la línia, que trobava fantàstica.  

Potser no cal parlar tant i ens hem de buscar més la vida per treure’ns les 

castanyes del foc sense que ningú ens doni la solució als nostres problemes. 

He intentat no donar gaires explicacions de les diferents activitats que hem 

anat fent al llarg de les sessions de treball. Sóc partidària de llençar un fil i 

veure fins a on ens porta, i parar l’exercici si s’ha de corregir alguna cosa. Avui 

hi hem perdut molta estona discutint racionalment què fer, quan hauríem 

d’haver estat provant més com funcionaven les nostres propostes. 

Encara no veig clar com passar d’un lloc a l’altre de l’estructura, però hem 

acordat una primera part en la que tothom hi està més o menys d’acord. Veig 



que l’Oriol està més calmat ara que comencem a tenir una estructura, ahir 

estava molt nerviós pel fet de no tenir res encara.  

Tot i els meus dubtes, hem treballat bé i hem avançat, que era molt necessari.  
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Hem trobat una estructura que demà s’ha d’acabar de perfilar. També hem 

acordat un final: posar una projecció de l’esquelet del moviment amb un acople 

o amb un àudio que faci distorsió.  

Hem trobat un espai dins l’estructura on mostrar el moment disciplinar dels 

músics, però l’Oriol es mostra molt reticent a incloure’l. Suposo que es sent 

insegur perquè no hem pogut assajar ni hem pogut explorar res nosaltres tres 

sols. No ha estat perquè jo no vulgués, però han faltat músics pràcticament 

cada dia des que vam decidir incloure moments disciplinars.  

M’he adonat que quan l’Oriol no veu les coses clares es posa una cuïrassa i no 

s’exposa. Això és constant en les activitats de moviment i deshinibició que fem 

al principi. Si l’activitat inclou ballar o exposar-se davant de la resta es manté 

apartat sense proposar ni aportar res amb la mirada clavada al terra. La Yadira 

també fa una mica el mateix. Perden l’atenció pel camí.  

Avui no volia començar amb moviment, volia que cadascú fer un espacalfament 

individual amb música, pujant la intensitat de la mateixa per anar suggerint més 

activitat, però tothom estava força parat, sobretot els músics. Per això he 

intentat provocar el moviment amb l’activitat del cercle, però no ha acabat de 

funcionar, no es desperten. No entenc per què no s’exposen, si al sortir a tocar 

en públic t’estàs exposant. Potser és que els instruments els serveixen de 

refugi?  

La Yadira ahir va dir: “yo fuera del escenario no soy nadie. Me cuesta dar mi 

opinión o estar ahí, pero en el escenario me transformo”. Això m’ha fet pensar 

fins a quin punt és útil aquesta estratègia en un procés d’aquest tipus. Jo crec 

que no ho és gaire ja que aquí es demana estar sempre al 100% i participar en 

tot el que puguis. 



A la Lara se li nota que és més joveneta i que té menys experiència, sobretot 

per les opinions que dóna. Els seu procés encara està lligat a una estructura 

més escolàstica. No acaba de compartir del tot el mateix imaginari, però està 

currant un munt i sempre dóna en totes les activitats que fem. 

Penso que la Laura és una persona molt treballadora i participativa. Valoro molt 

les seves opinions i acostuma a aportar idees interessant i a donar consells 

útils. Potser no estem d’acord en la manera d’enfocar el procés, però penso 

que és una peça clau d’aquesta intervenció.  

No entenc perquè els músics sempre arriben tard. No costa tan! Si voleu ser 

sistemàtics sigueu-ho en tot! No sóc la persona més adequada per dir això, 

però penso que no és tan difícil arribar algun dia puntual a un projecte que el 

fas perquè et ve de gust participar-hi. 
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Avui hem assajat a La Virgueria junt amb el Carles. He estat tota l’estona 

nerviosa per saber què en pensa de la nostra proposta, però li ha agradat. 

Encara no hem pogut provar com integrar el piano i els instruments en el 

muntatge, tot i que tenim un moment marcat en l’estructura per fer-ho.  

Primerament ens hem ocupat de la part tècnica: preparar les llums per les 

diferents escenes, muntar la taula pel tècnic. Encara no tenim les projeccions ni 

el projector per poder provar com queda. Tot això s’haurà de provar demà.  

La meva intenció en aquest assaig era acabar de perfilar l’última part de 

l’estructura, treballar-la una mica i veure què ens funciona i que no de la 

música a la vegada que treballem ja amb la il·luminació.  

La dinàmica de treball és molt bona amb aquest grup i l’ambient és 

absolutament distès. No es noten tensions entre els diferents membres. El 

Carles i jo ens parlem una mica alterats, però portem unes setmanes que quasi 

no ens veiem ni tenim vida de parella. Ahir, a més a més, vam estar gravant 

unes locucions que he d’entregar com a molt tard divendres pel matí i no vam 



acabar fins a les 12:00h de la nit. Estem cansats, alterats i la confiança fa 

fàstig. 

Primerament ens dediquem a treballar l’última part i a anar marcant peus de 

llum. Em sento una mica alavalada per haver de portar-ho tot jo i també haver 

d’actuar. Sort que els participants són uns sols i ajuden en el que poden. 

En aquest primer intent hi ha hagut coses molt interessants. Les veus i els 

instruments donen molta força al moment de retorçar-se. Les aportacions de la 

Yadira, de l’Oriol i de l’Anna són molt valuoses. Acordem donar-li més 

protagonisme a la bateira i no quedar-nos fent només patrons rítmics. La 

propera vegada volem jugar més amb elements melòdics perquè sigui diferent 

al que va passant al llarg del muntatge. 

Li explico al Carles els peus de llums que falten de la primera part i fem un 

passi on vaig donant indicacions tècniques. Realment funciona tot força bé. 

Falta repensar algunes coses de la música. Si s’inclouen les veus no poden 

estar la bateria i el piano tan presents, cal que tinguem espai per poder aportar 

alguna cosa.  

Em sap greu no tenir més temps per poder desenvolupar més idees musicals, 

però han estat vuit dies de feina on hem treballat tres hores, però només hem 

estat tots dos dies.  

Ja no m’importa tan presentar un resultat, sinó que simplement mostrarem una 

estructuració del treball/procés que hem fet. Estic molt contenta amb ells i 

penso que, pel temps que hem tingut, el que hem aconseguit està força bé.  

Estic convençuda que hi ha idees i coses que es poden millorar, canviar, 

incloure i altres coses que hem descartat que funcionaven, però ara mateix no 

tenim temps per fer més. Comencem a parlar de la possibilitat de buscar algun 

bolo a partir d’aquesta idea, però s’hauria d’acabar de treballar més la 

proposta. 

Em preocupa la tècnica de les projeccions i també les projeccions mateixes. La 

VP no ha vingut pràcticament a cap assaig i ens hem de posar a muntar ara. A 

veure com va.  



Em queden mil coses per fer avui encara i estic nerviosa, atavalada i intentant 

portar mil coses que no puc fer a la vegada. Demà pel matí tinc un bolo abans 

de presentar i després concert amb els nens d’una escola de música per la 

tarda… 

TROBADA AMB LA VP 

Necessito fer un incís sobre el que acaba de pasar ara amb la VP. De veritat 

que no m’ho puc creure. Tot plegat m’ha alterat moltíssim, estic tremolant i tinc 

moltes ganes de plorar.  

Al arribar per muntar els vídeos s’ha produit la mateixa escena de cada cop 

que he parlat amb ell: hem demana que vull, quines idees tinc i quan li explico 

sempre diu que això no ho veu, que no li agrada la idea.  

Comencem a descartant l’electrònica que encara pretenia posar al muntatge. 

Com he d’incloure un element més sense poder-lo provar abans amb la resta 

de participants? I més tenint en compte que la persona que s’ha d’encarregar 

d’això no ha estat present. Descartat. 

Aleshore em diu que s’acaba de baixar un programa de vídeoDJ però que ha 

de mirar com funciona perquè encara no sap com tirar els vídeos, perquè si 

són vídeos diferents es veuran els títols projectats i la barra de comandaments 

en la projecció. Ell normalment ho té tot muntat perquè es reprodueixi seguit I 

no tenir aquests problemes. 

En aquest moment no m’ho podia creure! No coneix programes com el VLC ni 

tampoc sap que hi ha un menú de preferències on pots fer que tot això que el 

preocupa no aparegui a la pantalla de la projecció. Com pot ser que una 

persona que representa que treballa amb vídeo no sàpiga aquestes coses! 

L’altre gran “encontronazo” ha estat quan ell havia d’incloure sí o sí imatges 

seves que no fossin les que s’havien gravat amb els participants. No podia ser 

un muntatge només amb el nostre material. Em proposava incloure un pla fixe 

d’una platja amb les onades anat i venint o una carniceria a on es veien 

cervells i caps d’animals o un pla detall d’unes maduixes.  



Les imatges eren maques però no tenien cap sentit amb el que s’ha construit. 

Si haguéssim tingut la persona encarregada del muntatge dels vídeos mentre 

muntàvem l’estructura s’hagués pogut buscar l’encaix de les mateixes en el 

que fèiem nosaltres, però ara ja no és possible. 

Li comento que no em funciona el que m’està suggerint, que prefereixo muntar 

loops amb el material que vam gravar perquè no li puc dir la durada exacte que 

ha del tenir cada vídeo. Em torna a demanar què és el vull, i quan li demano 

que em deixi veure el material gravat només dóna negatives. 

Amb el Premier el seu ordinador es queda sense RAM i no es poden reproduir 

els vídeos. Només em diu que no es pot. Li demano si em pot ensenyar el que 

vam gravar amb algun altre reproductor que tingui a l’ordinador, però es nega. 

Em diu que hi ha material que no vol incloure a les projeccions perquè no li 

agrada o hi ha alguna errada o no li funciona. Però em segueix demanant que 

què és el vull.  

Finalment em diu que ell no vol treballar així, que el que estic fent és dirigir-lo i 

ell el que vol és fer la seva creació com ell vulgui. Que jo li digui què vull i 

quines imatges vull posar no és un procés col·lectiu. 

En aquest moment he perdut els nervis i he començat a cridar. No pot dir-me 

això tenint en compte que és el MEU projecte final, que no ha vingut als 

assajos, que va de súper expert en el tema i només té nocions (segurament 

més que jo), una càmara que grava a bona qualitat i un bon programa d’edició 

que li permet jugar amb mil efectes. 

Ell surt amb la idea que és la seva creació, que ell no vol que es faci servir el 

seu material si ell no hi és present. Que ha treballat en una companyia de 

teatre on, en teoria, es treballava de forma col·lectiva però hi havia una persona 

que dirigia I a ell això no li agradava i va deixar la companyia.  

Li plantejo la situació que si surt un bolo del projecte i ell l’any que ve no hi és, 

si podem fer servir les imatges i em diu que no. Em contesta que si a mi em 

semblaria bé que ell agafés la meva idea o el que hem fet i ho fés a un altre 



lloc. Ja n’estic farta d’escoltar tonteries i li dic que no vull projeccions, que no 

cal que es preocupi més. Jo ja no vull més problemes.  

Em diu que està flipant, que no cridi, que ell està amb mi ara per fer-me un 

favor, que li sembla molt fort que tracti així a una persona que es passarà tota 

la tarda muntant per mi. Diu que l’únic que jo volia era una persona que tingués 

el material per gravar, perquè jo no en tenia, i que em muntés els vídeos 

perquè jo no ho sabia fer (o per treure’m feina de sobre). 

Li dic que si no hagués estat ell ho hagués fet jo d’alguna manera. Tinc amics 

que es dediquen professionalment a la imatge, però no podien participar en el 

projecte per qüestions laborals. Jo sé muntar vídeos, ho faig tot sovint, no tinc 

un programa bo d’edició en el meu ordinador, però algú m’hagués ajudat a fer-

ho.  

El vídeo es podria haver treballat de forma col·lectiva. Ell respon que no, que 

és una feina artesana i que no podíem estar tots amb els ordinadors muntant. 

No ha entès res del procés. Clar que finalment hi ha d’haver una persona que 

acabi muntant el vídeo, però el concepte es pot treballar entre tots. Es pot 

veure què funciona i què no, com s’integra amb nosaltres, etc.  

Els altres participants han estat donant les idees que li he explicat abans pels 

vídeos, no ho he decidit jo sola, però ell està convençut que jo he dirigit a la 

resta. 

Finalment he pogut veure sencers un parell de plans que vam gravar l’altre dia i 

algun tros d’algun altre pla. Amb aquest material hem muntat quatre loops 

d’uns segons, hem inclós els efectes que ell ha volgut i els vídeos han estat 

muntats en mitja. Aquí s’ha acabat la seva col·laboració al projecte. Com que el 

Carles pot tirar els vídeos ha decidit no venir a la presentació. 

Abans que marxés li he demanat disculpes per haver perdut els nervis i si té 

disponibilitat per venir a fer una entrevista la setmana que ve. Em diu que ja ho 

concretarem més endavant. 



Són les 20:00 i segueixo alterada. Només volia incloure uns vídeos, no tenir mil 

problemes a última hora i haver-me de barallar amb un “artista” que no té 

experiència professional real en el sector.  

Algunes coses que m’agradaria parlar amb ell en l’entrevista: 

-‐ Enrocament en una posició. Què és fer un treball col·lectiu? La figura del 

director com a coordinador. 

-‐ Drets d’imatge dels vídeos. Cessió d’ús. 

-‐ Treball en equip. Si saps que has de faltar avisa. No pots venir només 

quan vulguis ja que això afecta a la producció del projecte (planificació 

del procés i de les sessions). 

-‐ Per què el muntatge del vídeo ha de ser una feina artesana i no pot ser 

col·ectiva? 

-‐ El ARTISTA. Com odio les connotacions d’aquesta paraula! Els anys de 

treballar realment en aquesta professió et donen humilitat. 

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ 

He tingut un bolo abans però, estava tranquila al entrar a La Virgueria. Tot va 

bé d’hora.  

Comencem a anar per feina: muntem el projector i la pantalla. El projector no 

pot estar al lloc on l’hem posat, haurà d’anar més endavant perquè es puguin 

veure les projeccions a la pantalla. Si no podem aconseguir que es vegin bé en 

un temps raonable és millor prescindir dels vídeos.  

M’estic començant a agobiar. Estic cansada de tot el tema dels vídeos després 

del que va passar ahir. Tothom diu coses, tots tenen alguna opinió al respecte, 

però els únics que estan ajudant a solucionar el problema són la Marina i el 

Carles. 

Em sap molt de greu haver-me cabrejat tant. No s’ho mereixen. Admiro la 

Marina, la seva calma. Si faig producció m’he de calmar, joder! Estic tan 

nerviosa que ja no dono solucions, sinó que deambulo com un pollastre sense 

cap queixant-se per tot. Encara hem de fer un passi abans de començar. 



Finalment aconseguim que el projector es vegi bé col·locant-lo davant de la 

pantalla, encara que la imatge es veu més petita perquè li falta distància. Ahir 

vaig estar fent una animació amb el Power Point perquè sigui la projecció final 

de la presentació. Estan els tempos milimetrats tenint en compte l’àudio i el que 

passa a escena. Però al Carles no se li reprodueix l’animació tal com jo la vaig 

muntar en el seu ordinador.  

Em fa ràbia perquè hi vaig dedicar un parell d’hores ben bones a que tot 

quedés quadrat. Ell quan va arribar de treballar a les tres del matí també va 

estar muntant un vídeo amb l’arxiu que li vaig passar i l’àudio, per no haver de 

reproduir dues coses a la vegada. No m’agrada com queda sense l’animació, 

es veu molt cutre. Estem els dos nerviosos i cansats.  

Intentem buscar un altre ordinador, però tampoc es pot reproduir, així que 

decideixo treure l’animació final i acabar amb música sola. Abans de començar 

l’assaig general ordenem els vídeos i li torno a passar els peus de llums i vídeo 

al Carles. Els altres participants tenen temps per veure el que hem muntat. 

Suggereixen fer servir el vídeo dels riures com a projecció final junt amb l’àudio. 

Fem una llista de reproducció i mirem com han d’anar coordinats l’última 

projecció i l’àudio final.  

Com que el projector està col·locat al mig de l’escenari algú de nosaltres s’ha 

d’encarregar de fer els foscos per la llum del projector. Utilitzem una samarreta 

ja que si cau no farà soroll. La Laura s’ofereix per fer-ho. Ens coordinem ella i jo 

per veure en quins moments ho fa ella i en quins ho faig jo. Sort que és 

ressolutiva i sé que me’n puc enrefiar.  

Amb tot l’embolic que hem tingut amb el projector i les projeccions no tenim 

temps de fer un assaig general com teníem pactats, però si que podem fer un 

passi tècnic i una italiana amb els vídeos, les llums i l’àudio per acabar de pulir 

algunes coses. Pactem els últims detalls, sobretot en referència a la música, i ja 

entra el públic.  

Crec que el material funciona i em calmo una mica. Ja no estic cabrejada i 

nerviosa. Ho vull gaudir. El meu speech d’abans de començar és un desastre, 

no tenia res preparat per aquest moment.  



De veritat que estic molt contenta amb el grup de persones amb el que he 

treballat. Han fet que la meva feina fós molt fàcil i són molt eficaços. Tots han 

col·laborat en tot. Jo els hi he faltat al respecta l’últim dia estant tan alterada. 

Em sap molt de greu perquè tot ha anat molt bé. 

Ara ja està fet! M’ha anat bé que el Luis estigués per explicar la importància 

dels diaris i el per què de com es faran les entrevistes. Ell ho hafet molt millor i 

tenia els arguments més clars que jo. Era necessari fer-ho al final abans que 

marxessin.  

Una cosa tinc clara, si torno a treballar amb vídeo serà amb gent amb la que 

confiï i que sé que no em muntaran aquests espectacles. Prefereixo que la VP 

no hagi vingut ja que l’ambient hagués estat molt més tens.  

Penso que ha estat un procés molt enriquidor per tots nosaltres. Jo m’ho he 

passat molt bé, he tingut dubtes, certeses, inseguretats, però s’ha fet tot 

sempre des del més absolut respecte cap als demés.  

A veure si podem fer un vídeo en condicions i ho movem per alguna sala de 

Barcelona, que val la pensa seguir explorant aquest material. El que hem fet és 

un punt d’inici: una mostra a mig assajar. El moment de retorçar-se amb la 

música ha agafat una dimensió brutal. 

Un altre cop pensaré més en mi pel que fa als horaris de la presentació. Ho he 

intentat fer tot per destorbar el mínim possible a les persones que col·laboraben 

amb mi. Això m’ha portat problemes de estrés i molts nervis perquè no arribava 

a fer-ho tot amb el temps que tenia, però ha estat la meva decisió fer-ho així, 

no puc culpar a ningú. 

Estic molt contenta! 

 

 


