
VÍDEO SESSIÓ 2 

La sessió es fa el dimarts 11 de juny de 9:00-12:00h. Els primers a arribar són 

el Joan i la Lara, jo arribo uns minuts després de les 9:00 perquè no hi havia 

ningú el parc d’audiovisuals fins a les 9:00 per poder agafar la càmera de 

vídeo. 

Mentre munto la càmera arriben la Marina i cap a les 9:15 arriba la Laura. 

Comencem un cop ha arribat ella. L’Oriol no es troba bé i m’ha dit que 

segurament no vindrà. La VP i l’Anna avui no poden venir.  

ACTIVITATS DE DESINHIBICIÓ, DE GRUP I D’ESCOLTA 

1. Ballem. Dono la indicació que cadascú balli com vulgui de forma lliure. La 

Laura pregunta que com ho hem de fer mentre comença l’exercici. Li dic que 

lliure, que ella decideixi què vol fer. Comença sonant Nic Fit. 

Arriba la Yadira a les 9:20h i s’incorpora a l’exercici amb la segona cançó The 

Riverboat Song. Ella el primer que fa és estirar-se a terra i els seus moviments 

són més estàtics, s’està estirada. La dinàmica de moviment de tots canvia. 

Amb aquesta cançó tothom va més cap a terra a fer moviments d’escalfament 

corporal (alguns més actius que els altres).  

Endless Nameless. Com que tothom està molt parat dono la consigna que hi ha 

altres persones a la classe amb les que podem interactuar. Es torna a generar 

més moviment i s’ocupa l’espai del mig de l’aula (abans estàvem situats en un 

cercle gran). Hi ha una diferència entre els moviments de la Yadira i els de la 

resta del grup. Ella es desplaça més dreta i utilitza els braços per fer moviment, 

però no es veu que utilitzi la resta del cos. No hi ha la connexió corporal que es 

veu en els altres. Se la veu més incòmode, sobretot en els desplaçaments de 

peu. (10’) 

Surto del grup per canviar els àudios i posar-ne d’altres. Es genera una olla de 

cossos entrellaçats. Necessito un canvi de l’ambient musical. Poso Ancestors 

de Björk. La Laura agafa el rol de fer moure els altres a través del Contact. 

Experimentació amb el no moviment i amb una qualitat de moviment més lenta 



i on els moviments són més petits, concentrats i repetitius. Intensitat en el 

moviment. (5’) 

Torna la Travellers Song per animar moviment un altre cop. Vull que estiguin 

cansats per fer els següents exercicis. Més desplaçaments i es puja cap a nivell 

de peu. Fins ara la majoria estaven movent-se a nivell de terra. Experimentar 

amb els salts (amb dues cames i amb una), contraris de les extremitats, 

moviment de les articulacions. Hi ha poques mirades entre els participants. (5’) 

Quan s’acaba música demano que no parin, que caminin ocupant l’espai i 

buscant una velocitat comú de moviment. Ens podem mirar entre nosaltres i 

saludar-nos quan trobem algú. Ho enllaço amb l’exercici de biomecànica de les 

velocitats al caminar. Comencem per 5, 6, 7, 8 (es treuen els mitjons), 9, 10. 

Arribem a córrer al 10 sense que digui que al 10 s’ha de córrer. Alguns ja 

coneixen l’exercici. I baixem 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 2, 3, 2, 1. A partir d’aquí 

juguem amb velocitats que no vagin correlatives. (9’) 

Fins arribar al 1, 0’5, 0’25 i al 0. Tanquem els ulls i des d’on estem provem de 

tornar a fer la improvisació sonora que havíem fet al final de la primera sessió. 

Es juga molt amb elements percutius corporals. Jo necessito ajuntar moviment 

a la veu des del principi. Poc a poc ells també es van movent més. Es juga amb 

esses, amb vocals, amb xiular, amb efectes de timbre. (5’). 

EXPLORACIÓ DEL MOVIMENT I LA VEU 

1. En parelles un es mou i l’altre posa moviment al que està fent. 

Acompanyament del moviment amb onomatopeies. Parelles: 

Lara i Cris. Els moviments de la Lara són quotidians. Cris juga amb 

onomatopeies. Es generen històries. 

Joan i Yadira. Barreja de dansa i moviments quotidians. La Yadira canta més. 

Quan canta clàssic el Joan fa dansa clàssica. El Joan i la Yadira fan històries 

sonores i amb moviment. 

Marina i Laura. Laura comença amb moviments de dansa i acaba fent coses 

més quotidianes. Marina juga amb onomatopeies. Juguen amb les intensitats. 



Marina juga amb els canvis de velocitats del moviment. Fan una història de 

teatre de gest interessant.  

Al cap de 5 minuts canviem de rol. Poc a poc tothom va generant històries no 

abstractes de so i moviment. No hi ha algú que proposi i un altre que mana, 

sinó que proposa i escolta a la vegada. Funciona molt bé l’escolta en aquest 

grup (5’). 

Algú té alguna cosa a dir? Seiem per primer cop en cercle a terra. La Yadira diu 

que es queda sense recursos de moviment molt ràpid. Li dic que no és ballar, 

la Laura diu que és més pensar amb el cos, deixar que el cos reaccioni. Jo dic 

que podem transportar el mateix a la improvisació amb la veu pels no músics. 

El so vinculat al moviment ho troben més fàcil. El Joan parla del fet de proposar 

massa o no vocalment. (4’) 

2. Impro conjunta de veu i moviment. Consignes: fins a 3 persones a escena, 

però només 2 ballant o fent so. Poden haver-hi persones fent solo de dansa. 

Quan entrem amb un rol aquest s’ha de mantenir fins que sortim, per canviar 

hem de tornar a entrar. Com podem l’escenari? Com estem, més gran, quadrat, 

contra la pared? Es decideix que un cercle més gran amb nosaltres asseguts a 

terra. Sense cap pressa comencem, qui tingui una proposta que entri. 

Comença la Laura sola amb moviment. Entra la Yadira a fer una melodia. El 

Joan s’incorpora a fer soroll (percussió i sons vocàlics). Els dos que sonen 

comencen a jugar junts. La Laura marxa i la Yadira també.  

Entra la Cris a fer moviment i s’incorpora la Marina. El Joan marxa i entra la 

Lara a sonar (fa acompanyament del moviment). La Cris marxa. La Lara marxa 

i entra la Laura a sonar. La Marina marxa i entra la Cris a sonar i el Joan a fer 

moviment. El Joan marxa i entra Lara a fer moviment. La Cris marxa. Entra la 

Marina també a fer so. La Laura marxa. Entra la Yadira a fer so. Acaben fent 

una teatralització amb so i moviment. La Lara i la Marina tenen molt aquesta 

tendència. La Yadira marxa. 

La Cris entra a fer moviment seguint la proposta d’estar de puntetes de la Lara. 

Fa puntetes amb les mans i els peus. Canvi de nivells entre la Lara i la Cris. La 



Marina deixa un moment de silenci i comença a marcar un ritme. Es torna a fer 

un canvi de nivells. La Lara marxa i la Marina també. Entra la Yadira i fa 

glissandos de so i percussió amb el terra. Velocitat i intensitat de moviment. 

Silenci i canvi d’ambient sonor. Juga amb l’aire. Canvia la qualitat del 

moviment. Entra la Laura a fer moviment. La Yadira marxa. Duo de contact en 

un nivell mig i baix. La Cris marxa. Solo de moviment de la Laura. Marxa.  

S’acaba la impro. (20’) 

PAUSA DE 10’  

EXPLORACIÓ DE LA RUTINA DE MOVIMENT 

Preparem dos grup de 3 cadires de la mateixa alçada. En fila deixant un espai 

entre els dos grups.  

 

Comencem a treballar en dos grups aïllats per treballar la rutina. Els grups són: 

Joan, Laura i Cris, per una banda, i Yadira, Lara i Marina per l’altra. Ho farem 

com un loop. No cal respectar el ritme de l’altre grup. Ja s’intenta treballar la 

neutralitat. Es nota les persones que volen explicar corporalment més del que 

marca el text. La Marina busca diferents espais des d’on entrar.  Hi ha errors, 

però és normal. Cal treballar la postura dels peus. 

Amb el secret s’il·lustra mot més del que cal. A partir de la segona volta 

comença a haver-hi més errors. Paro per aclarir alguns problemes que han 

sorgit: cap a on va el que s’aixeca és la persona que es mou. Fem un passi 

tècnic només un grup per aclarir alguns dubtes. Aclarim que el del mig 

comença al mig i acaba al mig. Els dels costats comencen a un costat i acaben 

a l’altre.  

Provem de fer un passi sincronitzats els dos grups. Abans sorgeix la necessitat 

d’unificar la posició de les mans i del peus. Propostes: peus en paral·lel o peus 



lligats un sobre l’altre. Decidim posar-los en paral·lel. Per les mans, les posem 

a sobre de les cames amb la dreta sobre l’esquerra.  

La sincronia entre els dos grups funciona força bé. No es mantenen del tot les 

posicions que s’havien marcat de mans i peus. Fem dos voltes de la rutina. A la 

segona juguem amb la idea de persones intercanviables. La Laura es pren la 

consigna al peu de la lletra, si s’ha donat un cop s’ha de produir sempre. El 

Joan i la Marina trenquen la dinàmica. Hi ha un error de direcció de moviment 

que genera un efecte mirall interessant.  

A la tercera volta juguem amb la mateixa idea. Per la quarta juguem a 

incrementar al velocitat. Es perd la sincronia i hi ha més errors. La Marina 

introdueix el so de sorpresa. També s’introdueix el so de Shht!.  

Intentem fer una volta súper ràpida. Joan comenta que hi ha un problema de 

recorregut difícil, se li diu que busqui altres maneres d’entrar o de sortir. Es 

perd la sincronia del tot, tot i que s’intenta mantenir. El so de silenci es va 

generalitzant. Aconseguim trobar la sincronia a la tercera volta. (20’) 

Introducció a l’exploració de l’espai amb la rutina. Espai molt petit. Movem les 

cadires a un racó de l’aula amb les files de cadires una davant de l’altre. 

Delimitem l’espai amb màrfegues. Els grups de tres amb els que comencem 

són: Yadira, Lara i Laura, i Joan, Marina i Cris. Són els mateixos amb els que 

hem acabat abans. Ara no m’importa la sincronia però sí jugar amb el canvi de 

velocitats. 

 

Fem dues voltes a la mateixa velocitat. A la tercera el Joan comença a introduir 

canvis de ritme. Hi ha moments que pels errors se’ns escapa el riure. No passa 

res, funciona bé també. Com més ràpid anem més s’utilitzen els sons de 

sorpresa i silenci. Es fan tres voltes més. 



L’ambient és distès i les cares dels participants estan relaxades, no hi ha ningú 

que faci cara de preocupació. Hi ha riures, concentració i ganes de treballar. 

Introduïm les frases que s’han escollit a la rutina (les hem escollit després de la 

pausa però no es veu en el vídeo). Es fan varies voltes de la rutina. La Marina 

comença a jugar a dir només un tros de la frase. La rutina es sincronitza i es 

desincronitza de forma natural. El final acostuma a ser sempre sincronitzat 

entre els dos grups. Fem quatre voltes de la rutina, i introduïm una altra 

consigna.  

Podem jugar amb l’intercanvi de persones. Mantenint el lloc per on es surt i 

s’entra i sense dir-nos a on anem a seure els que estem fóra. Es mantenen 

força bé tots els elements amb els que hem estat jugant potser es perd un mica 

el jugar amb les velocitats. Això ens obliga a tenir tota l’estona present el que 

està passant en els dos grups. Fem tres voltes.  

Provem de fer la rutina amb els ulls tancats mentre estem asseguts, però es 

poden obrir quan et desplaces o estàs fóra. Seguim mantenint les altres 

consignes. Tot s'alenteix. Costa una mica seguir l’estructura. Fem quatre 

voltes. (17’) 

Juguem a deconstruir la línia de les cadires en l’espai. Hem de decidir la forma 

com les col·loquem. Els grups són: Lara, Laura i Cristina, i Joan, Yadira i 

Marina. Acabem muntant els grups en dues diagonals. La Laura vol saber a on 

està la dreta i a on l’esquerra. La Marina 

suggereix seguir el sentit de la cadira. Tenir clar 

qui és qui en el grup per mantenir l’ordenació (el 

centre marcat amb un quadrat a l’esquema). 

Aquesta idea crea desconfiança en alguns 

d’ells.  

 

La Lara segueix amb la tendència a il·lustrar que es diu un secret. Com ens 

lliguem? La Laura proposa remarcar que estem lluny, l’altre grup simplement 

estira els braços sense intentar tocar-se. La Yadira i la Laura pugen a la cadira 



per dir el secret. En la segona volta jo intento investigar el lligar-me sobre mi 

mateixa si estem lluny. La Laura segueix necessitant agafar-se amb els altres. 

(10’) 

Paro la dinàmica per deconstruir més l’espai, no vull que es vegi tan que els 

grups estem en una diagonal. La cara de molts d’ells ha canviat (sobretot la 

Lara i la Laura). No se’ls veu còmodes amb aquesta idea. Fem una volta, li 

hem de trobar un sentit al lligar-nos estant separats a l’espai. La Marina 

suggereix creuar-nos de cames. Jo suggereixo que treballem amb la idea del 

creuament.  

Comencem a jugar més amb diferents dinàmiques, amb diferents maners de 

seure, de desplaçar-se per l’espai. Comencem a ocupar les cadires de l’altre 

grup fent intercanvi de persones. Es desdibuixa l’estructura de la rutina perquè 

es perden les consignes. 

O mantenim l’estructura del grup seient a les mateixes cadires o tenim molt 

present que podem fer intercanvi de rols i de persones, però queda clar que 

hem d’establir alguna cosa. Jo he llençat una proposta sense dir res per veure 

que passava, a veure si instauràvem entre tots alguna consigna comú sense dir 

res, però ha estat un caos. (5’) 

Consignes clares que tenim: no pots seure en una cadira si no hi ha hagut 

desplaçament cap al centre. No sé com fer-ho i ho dic. M’agradaria que hi 

hagués alguna cosa molt desestructurada. La Marina llença la idea de mantenir 

les relacions de grup independentment de les 

cadires on seguis. La Laura diu que si l’objectiu és 

generar rotació aquesta és una dinàmica bona. Tal 

i com ho feien només regna el caos. Establim la 

consigna que plantegen elles. Llenço la idea de 

provar-ho sense cadires, però prefereixen seguir 

amb elles. (5’) 

El Joan està molt perdut. Introduir frases. Hi ha gent que necessita dir la frase 

quan fa una acció. Amb les frases hi torna a haver els sons de silenci i 

sorpresa. Però al cap de la segona volta es deixen de dir força. Comencem a 



jugar a no seure o a buscar altres nivells (sota la cadira, de peu o de genolls 

sobre la cadira, utilitzar el terra), caminar d’esquena o en línia corba. Fer veure 

que t’aixeques, fer una trajectòria més llarga, estar d’esquena al grup. Afegim 

els sons de Ooh! i Shht!  

Amb aquesta nova consigna ordena més l’espai. 

Al cap d’una estona proposo introduir el so amb 

patrons melòdics. No em segueixen gaire. Quan 

acabem tothom diu que és una mica lio, però és 

normal. (15’) 

 

RUTINA DEL MOVIMENT AMB EXPLORACIÓ SONORA 

Farem 5’ perquè la Lara ha de marxar a les 12:00h.  

Tornem a la posició original en dos grups. Les consignes són que hem de fer 

un patró mentre estiguem dins de la rutina. Mantenim els sons de silenci i de 

sorpresa.  

Abans de començar es veu que algo li passa a la Laura. Li ha canviat la cara, 

està molt més seria i triga una estona a incorporar-se a la rutina. Després d’una 

volta introdueixo una consigna més: quan ens lliguem de mans el patró canvia.  

Passem per patrons melòdics, sonors i rítmics. No sempre es manté la 

consigna que el patró calla quan surts de la rutina. No sempre els patrons 

grupals es generen a partir de l’escolta. Hi ha voltes que funcionen molt bé com 

a grup de patrons i altres que són tres persones fent coses diferents. Fem 4  

voltes. (5’) 

A tothom li agrada molt la idea i troben que és més fàcil. La Yadira i la Lara 

marxen. Decidim canviar l’hora de començar a les 9:15h.  

COMENTARIS 

Només estem la Marina, el Joan, la Laura i jo. El Joan pregunta si vull que em 

vagin enviant el diari ja, els hi comento que sí, que així tinc més temps per anar 



llegint. El Joan pregunta quin ha de ser el to. No cal que sigui una cosa 

acadèmica.  

La Laura està al marge del grup, i el seu llenguatge corporal és molt diferent al 

del Joan i la Marina. Ella comenta que li fa falta saber per què fem les coses 

que fem. En el sentit pedagògic del projecte, diu que estem provant moltes 

coses a nivell experimental, però que en el context global han de fer canvis 

molt ràpids de xip perquè faig moltes propostes i a vegades no els hi dóna 

temps de gestionar-ho tot.  

Jo li dic que m’ho diguin. Ella em diu que en aquesta sessió ha notat més això. 

Que no li troba el vincle entre els diferents elements que hem fet i que la fa 

estar perduda. No sap cap a on va. 

Jo li contesto que intento crear a principi de les sessions un treball de grup de 

despertar-se, percebre’s, escoltar-se com a grup, etc. Usant el moviment com a 

eina per crear tot això. També introduir l’experimentació del so a través del 

moviment perquè no sigui violent. La meva idea és construir recursos i 

imaginari per poder-los utilitzar després. 

El Joan diu que ara al final li sembla que hem aconseguit fer la rutina fàcil 

després d’haver-ho complicat tot molt hem aconseguit trobar l’organització. Els 

hi dic que les idees del treball de la veu i del text el podíem utilitzar després 

perquè sortís en electrònica (idea compartida amb la VP).  

La meva idea de la sessió d’avui era repassar la rutina i després experimentar 

amb l’espai i el temps anant-ho complicant poc a poc. Al Joan li preocupa com 

acoblar-ho amb el tema audiovisual, perquè és un altre llenguatge diferent que 

ha d’ajudar, no condicionar el que fem. Perquè no es pot modificar un cop 

estigui fet. Li dic que com que ho fem nosaltres mateixos encara tenim una 

mica de marge.  

Els hi comento que m’agradaria que en el vídeo es reproduís la rutina de forma 

obsessiva i que siguem nosaltres, que no siguin imatges d’arxiu. Vull agafar un 

banc sol com a imatge estàtica i gravar les paraules per poder fer coses amb 

electrònica o amb el vídeo.  



Els hi dic que estaria bé que tots ens miréssim el text una mica. La Marina 

pregunta si tots ens ho hem de saber tot o què. El Joan diu que estaria bé. A la 

Laura li dic que el propòsit de cada cosa és introduir els diferents elements per 

poder explorar. Ella contesta que pot entendre l’objectiu de cada activitat, però 

que no entén cap a on anem en el global. Reconeix que és molt quadrada i que 

necessita trobar-li el significat a tot, que si hi ha alguna cosa que no li quadra li 

costa seguir endavant. No veu la idea global del projecte, en què ha de 

“cuajar”. 

Li dic que ha d’acabar sent algo que puguem muntar a partir de les propostes i 

aportacions de cadascú. Que no vull estructurar. La Marina i el Joan es 

desentenen de la conversa. La Marina, des de que la Laura ha començat a 

parlar ha desconnectat i en el moment que ha començat a insistir ha marxat 

físicament de la conversa. El Joan ha aguantat una mica més i ha començat a 

recollir cadires.  

La Laura vol saber si tinc clara la direcció que ha de tenir tot. Té clar que tinc el 

text com a punt de partida, però necessita saber si tinc quatre idees que seran 

l’eix vertebrador. Per mi l’eix vertebrador és la rutina.  

Els hi dic que sento no tenir-ho més clar, però que és el que tinc. Ella vol saber 

què és el que hi ha, si tenim objectius concrets per cada cosa, el propòsit de 

l’exploració i si hi ha un objectiu final. Li dic que cada cosa que fem té un 

objectiu clar, que si al final acaba entrant o no dins de l’objectiu final, doncs ja 

es veurà. No la veig gaire convençuda. (10’)  

 

 

 


