
VÍDEO SESSIÓ 5 
 
Mentre van arribant fan un escalfament corporal personal. Oriol i Anna arriben 

10’ tard. La Laura i la Yadira han avisat que no poden venir. Comencem a 

treballar fent una reflexió sobre el que em hem fet en cercle al terra. Hi són 

l’Anna, la Lara, el Joan, l’Oriol i la Marina. 

1. BUIDATGE DEL MATERIAL QUE TENIM 

La Marina apunta coses que es diuen, no m’interessa saber perquè hem fet les 

coses, sinó quins elements hem fet. El Joan diu el moviment que tenim. Li 

pregunto quin: acabem dient l’estructura de Beckett. L’Oriol diu que el tenim en 

diferents variants: o més natural o més sincronitzada. La Marina diu que tenim 

la seqüència junta amb patrons de so.  

L’Oriol diu que tenim també la cadena de moviment sense so i amb so. A 

cànon. La Lara diu que havíem jugat amb la deconstrucció de l’espai amb la 

rutina primera. 

L’Anna parla dels jocs amb l’Ooh! i el Shht! pel que fa al so. Jo parlo de les 

frases i del text sencer. El Joan diu les músiques que han anat sonant. L’Oriol 

comenta que el Drumming de Steve Reich es pot fer fàcilment. Parlem de com 

posar-ho en pràctica. 

Jo parlo de les consonàncies i les dissonàncies (el Joan anomena els clústers, 

la Marina vol saber què és. L’Oriol li explica i fa un exemple al piano. La Marina 

diu que és com un acord que sona malament.) Hi ha una petita discussió entre 

els músics sobre la diferència entre clúster i harmonia. Parlem si té a veure 

amb la no organització o no.  

La Lara i el Joan comenten els exercicis d’escolta de grup. La Marina diu que 

molts d’aquests exercicis els que no són actors no els han fet tan perquè no   

estan a l’hora que toca. La Marina recorda els exercicis que havíem fet en que 

uns sonen i els altres es mouen.  



Jo recordo la idea de l’intercanvi de persones en la seqüència de Beckett i la 

desincronització de la cadena més enllà del cànon (que al final també és 

sincronia).  

L’Oriol diu que té una idea que vol comentar, però pregunta si estem fent 

només buidatge o si podem aportar coses noves. Li dic que ara mateix només 

fem buidatge, que no hi ha noves idees.  

2. REFLEXIONS 

Demano si algú té algun comentari a fer o alguna idea que vulgui exposar.  

La Lara comenta que s’ha sentit perduda en algun moment per les activitats 

que estàvem fent, que no sabia perquè les fèiem. La Marina comenta que va 

començar més amb la idea de fer un muntatge, una mostra final, però que està 

entenent que és el procés el que portarà a algun lloc, no una idea que es tingui 

des del principi. 

Jo els hi dic que aquesta setmana començarem a posar les coses a lloc. Que 

és un procés en que la meitat de nosaltres no ens coneixem i que tots 

provenim de disciplines diferents, i que això requeria un encaix previ. La Lara 

diu que en el moment en que ens hem posat a treballar més de cara al 

muntatge, que de seguida sortia la personalitat disciplinar de cadascú, i que en 

el fons som molt diferents. La Marina diu que sí.  

Jo dic que al final cadascú estava preocupat per la seva disciplina, la Laura fins 

que no va tenir la coreo muntada no va estar més tranquil·la, l’Oriol també es 

mostrava preocupat per la música. La Marina diu que aquí entra el tema de 

fixar, que és difícil estar en la corda fluixa. L’Oriol li demana que què vol dir. 

Ella li explica que pots provar moltes coses sense tenir una estructura fixada 

(com per exemple la coreo), però que en el moment que tens un jurat o un 

públic necessites fixar les coses i tenir un objectiu clar des del principi. 

L’Oriol li diu que és difícil, però que com que l’objectiu hi és i que no tenim 

molts dies, doncs que hem de fixar. Que ell té por que no es defineixin coses 

com la forma. Ell diu que quan decidim una forma de cara al resultat final és 



molt més fàcil que surtin idees a nivell musical perquè tens diferents parts amb 

diferents climes.  

La Lara diu que li recorda a una frase que li diuen a Eòlia que no hi ha res més 

interessant que un actor incòmode. La Marina diu que sí, perquè això t’obliga a 

treballar i a salvar-te el cul. Jo dic que penso que en música i moviment passa 

el mateix, tot i que tenim la necessitat de pactar-ho tot. 

L’Anna diu que ella s’ha sentit molt còmode, que en tot moment ha sentit la 

tranquil·litat que amb aquest grup les coses sortiran. Que l’estructura en sí es 

pot pactar l’últim moment i que sortirà. El Joan diu que ell també s’ha sentit molt 

còmode, diu que vamos a ir, pero no vamos a llegar. Ell diu que s’ha de 

prendre alguna decisió. La Marina diu que un cop hi ha coses que al tenir-les 

pactades pot créixer molt més. Els hi dic que estic d’acord en tenir una partitura 

o una estructura. 

La Lara diu que té la sensació que jo en el fons ja tinc alguna cosa pensada. El 

Jo els hi dic que és inevitable, que porto mesos pensant en el projecte i que he 

de tenir una idea pensada per poder-los guiar. L’Anna pregunta si m’imagina 

d’aquesta manera tot el que ha sortit. Els hi dic que potser no de la manera 

concreta com a sortit, però que tenia bastant clar que passarien totes aquestes 

coses (moments de dubte, incomoditats de les diferents persones).  

Els hi llegeixo una part del text de La Dramatización que m’ha passat el Luis. 

La Marina pregunta que quan me l’ha passat, li dic que no té res a veure amb 

que vingués l’altre dia. Em pregunten que és el Luis. Entre l’Anna i jo els hi 

expliquem que ha fet i acabem parlant de la visió de l’Orff Schulwerk que tenen 

a Salzburg. Ella diu que es preocupen de quina manera la música expressa 

moviment o com del moviment se’n desprèn so jugant amb paràmetres 

elementals. Diem que la música elemental que no s’entengui com a fàcil sinó 

com el principi.  

Jo els hi dic que té a veure amb el minimalisme i el que hem fet aquests dies. 

La Lara diu que li ha costat aprendre’s el text. La Marina li diu que no són 

associacions lògiques ni les habituals. El Joan poc a poc li està trobant la lògica 

interna al text. Jo dic que és una necessitat que tenim d’agafar-nos a alguna 



cosa, que simplement pot ser el text sense més. La Lara diu que cada cop que 

el llegeix li passa una cosa diferent. La Marina comenta que hi ha molt poca 

informació per l’espectador. La Lara diu que potser no hem de fer res, que 

deixar de fer és molt difícil, però més interessant. La Marina parla dels silencis. 

Jo dic que lo maco del text és no fer cap proposta emocional i veure com 

t’afecta. Que té una relació amb tot l’art contemporani. La Marina diu que com 

t’afecta el no fer res, i com li afecta al públic. Que és molt difícil no fer res i no 

sentir-te violent. Jo dic que en tot això hi ha una càrrega emocional molt bèstia 

que no cal fer res.  

La Marina ho relaciona amb el treball de màscara, que ha de ser neutre i com 

aconsegueixes expressar i veure totes les coses extres que fas. Jo els hi dic 

que la tendència és acabar cridant, com en l’exercici que vam fer de les 

mirades. En aquesta part han parlat molt el Joan, la Lara i la Marina. L’Oriol 

s’ha quedat al marge.  

Els hi llegeixo la diferencia entre la dramatització i la teatralització que proposa 

el text a veure què pensen. La Lara diu que a ella el fet de repetir no li funciona 

perquè implica que estàs buscant una forma externa perfecte. Que són 

maneres de treballar. La Marina diu que no hi està gaire d’acord perquè en la 

dramatització hi ha també una repetició. Li dic que no es refereix en 

dramatització com a dramatúrgia. La Marina hi està d’acord, però pensa que 

igualment està associat.  

Jo els hi dic que en la teatralització et poses limitacions i selecciones algunes 

coses en funció del resultat final. En la dramatització es treballa en base al 

procés. Jo els hi dic que m’ha costat arribar fins aquí, perquè la meva idea al 

principi era anar a buscar un resultat final més acabat. Els hi dic que amb els 

dies i les hores que tenim és difícil poder fer res a no ser que vagis a muntar 

des del primer dia perquè ho tens tot claríssim. Que a més a més, amb les 

faltes i els retards encara estem treballant menys hores. El Joan diu que només 

hem estat tots junts un dia. 

L’Oriol diu que hi ha molts nivells d’això, que una cosa completament acabada 

no té perquè estar al mil·límetre, que perquè no tinguem temps de fer això no 



cal que tot sigui improvisació. Jo li dic que no és això. Ell diu que fins i tot un 

improvisador total té expectatives, és planteja un objectiu sobre el que vol 

expressar o a on vol arribar. Jo li dic que en cap moment he dit això. L’Anna diu 

que al final la qüestió és que les coses passin i decidim què hem de fer.  

L’Oriol diu que en algun moment has de decidir. Diu que no ha entès gaire el 

text. Que el troba molt idealitzat. El Joan i la Marina diuen que tampoc no l’han 

entès del tot, i ella afegeix que has de decidir coses sempre. La Lara diu que té 

la sensació que si haguéssim començat el primer dia amb alguna cosa 

marcada que l’haguéssim cagada. La Marina diu que no ens coneixem. El Joan 

diu que el que té de bo no haver muntat des del principi és que s’ha creat una 

cosa com de col·lectiu. La Lara diu que amb els quatre dies que queden es 

poden fer moltes coses encara. Que sinó tothom hagués agafat el seu rol 

disciplinar des del principi no permeten la transdisciplinarietat. 

Començo a parlar el dubte de com introduir els instruments. Com incloure un 

teclat, l’Anna diu que pot portar el seu. El Joan em pregunta què havia pensat. 

L’Oriol diu que si posem instruments marques una frontera entre deixar 

l’escena i fer música. Jo li dic que no es té en compte que fer música implica 

estar en escena, que els músics no ho tenen clar. Dic que fins i tot per vestir-se 

tots d’una mateixa manera no s’és un grup. L’Oriol diu que si la seqüència és el 

que hem estat treballant, els instruments no estan a la mateixa seqüència.  

Diu que si tenim un piano, podem tenir tres persones tocant el piano amb algun 

patró que es pugui fer amb dos dits. El Joan pregunta quins instruments podem 

tenir. L’Oriol havia comentat d’usar instruments Orff o usar instruments de 

forma Orff. L’Anna diu que li agrada més la idea de tenir un instrument (piano, 

mitja bateria, un saxo, etc) per una qüestió estètica. El Joan pregunta si hi ha 

limitacions d’instruments que puguem tenir a La Virgueria. Apareix la idea de 

fer servir un piano de joguina petit. L’Anna comenta que té un piano petit de 

joguina.  

L’Oriol no veu clar incloure joguines per fer música. Jo dic que a vegades ens 

posem molt tontos i molt puristes amb els instruments que es fan servir. L’Anna 

diu que tot depèn del que busquis, que un patró de bateria que camini donarà 



una força que un pianet de joguina no farà. L’Oriol diu que no volia portar la 

bateria per no haver d’estar assegut fóra de l’escena, que pot estar actuant, 

però que està separat. L’Anna se l’imagina amb la bateria per parts. El Joan diu 

que els músics podrien actuar i que els actors tocar. O que podríem fer que els 

instruments no sonin mai.  

Els hi comento que la transdisciplinarietat no nega les disciplines, que potser 

seria interessant tenir moments disciplinaris. A l’Oriol se li acudeix que la 

cadena de moviments amb els sons crea un patró que es pot transportar al 

món sonor i fer una seqüència de cinc sons feta per cinc persones. L’Anna diu 

que és com si cada persona tingués un so i poder muntar una cadena. Ho 

intentem fer amb percussió corporal de forma improvisada. L’Anna proposa que 

cada persona tingui un so, l’Oriol es refereix més a que cadascú tingui un patró. 

Posem l’exemple de so que deia l’Oriol Money de Pink Floyd. 

La Lara diu que el text reflexa l’industria de la mort dels camps de concentració.  

Jo plantejo una idea d’estructura des d’un punt de vista més multidisciplinari. 

Em fan definir què és multidisciplinari i l’Oriol em demana que defineixi també 

transdisciplina i interdisciplina. Que cadascú faci la seva pròpia disciplina i anar 

a la transdisciplina. L’Anna diu que ella ho faria al revés, començar amb 

transdisciplina, al mig que hi hagi multidisciplina i al final transdisciplina.  

L’Oriol diu que intentem que les coses no siguin gratuïtes. La Lara diu que 

l’objectiu és fer una crítica sobre els espectacle tradicionals. L’Oriol diu que 

l’objectiu és fer una mostra, però no sap quin és l’objectiu. La Marina proposa 

de fer que els actors facin veure que toquen.  

L’Oriol diu que de forma entén que hi ha una exposició del material bàsic, a 

partir d’aquí deformar-la de totes les maneres. Ell diu que és una descripció del 

que hem fet. El Joan diu que li agrada més la idea de fer-ho al revés, que el 

procés habitual és començar des del que és i després desmuntar-ho. Ell pensa 

que és més interessant començar des del caos i acabar amb la simplicitat. 

L’Anna diu que el que presentem és una evolució del que hem fet, que potser 

no cal començar des del text, que és una referència. L’Oriol diu que hem partit 

del text. Li sembla bé la proposta de l’Oriol.  



La Marina explica un exercici de moviment, d’agafar un patró de moviment i fer-

lo el més ràpid possible i després que hagi de durar 10 minuts. Ella proposa 

treballar la augmentació del moviment en el temps. Jo introdueixo les 

consignes de Laban del moviment. Explico qui és i què va fer. És un procés 

molt analític. Ell juga amb paràmetres d’espai, durada, energia. La Lara diu que 

hi ha les opcions obert, tancat, fort, fluix, ràpid, lent. La combinació dels 

paràmetres dóna qualitats diferents de moviment. Vull introduir aquestes 

consignes per jugar amb la música. La Lara en aquest moment connecta la 

relació entre l’Orff i les qualitats de Laban. (1:00h) 

L’Anna ha de marxar a les 11:30.  

3. EMBOLICAR-NOS SOBRE NOSALTRES MATEIXOS 

Dedicar 5 minuts per buscar maneres d’embolicar-nos sobre nosaltres 

mateixos. Els hi demano si entenen a on situem aquesta exploració dins de la 

seqüència. Volen que posi música, els hi dic que vagin fent mentre busco un 

àudio. Poso Berserk.  

La gran majoria comencen a buscar maneres de fer-ho a nivell de terra i sense 

desplaçament. Embolicar-se amb les extremitats. Poc a poc van explorant 

diferents nivells. Com sempre, costa que els participants ocupin el centre de 

l’aula.  

Caminem per l’espai I en algun moment decidim embolicar-nos per seguir 

caminant. Al cap d’uns minuts provem d’embolicar-nos amb una altra persona. 

Comencem fent-ho per parelles. S’acaba generant un grup de sis. Tornem a 

fer-ho sols o en parelles. (12’) 

Fem dos grups de tres uns davant dels altres per fer la rutina de Beckett de 

peu. Jo vaig donant indicacions a mesura que es va fent l’exercici. Els grups 

són:  Joan, Cris, Marina i Oriol, Anna, Lara. Mantenim la posició de les mans, 

però no cal que anem sincronitzats. Un grup ho fem només un cop, l’altre fa 

dues voltes. Ara ho fem deconstruint l’espai com quan ho vam fer amb cadires, 

però de peu. Mantenint els rols que teníem en l’exercici anterior. Ara enlloc de 

lligar-nos de mans ens emboliquem sobre nosaltres mateixos. Posició d’inici:  



Ma   cris   joan 

Oriol       lara   anna 

Al cap d’una estona afegim el tararí tararà, els Ooh! i el Shht! Els hi demano 

d’anar introduint so de forma lliure, a part del tararí tarà. Podem caminar en 

moltes direccions. Els diferents grups ens emboliquem sobre nosaltres 

mateixos en grups de tres. (10’) 

Els hi pregunto si creuen que funciona o no. La Marina, la Lara i el Joan diuen 

clarament que sí que els hi ha agradat. Els hi explico que podem jugar amb 

l’error, sense evidenciar-lo. No cal que pretenguem fer-ho perfecte.  

Els hi explico la meva idea de poder jugar amb la rutina de peu per donar-li 

moviment i dinàmica al conjunt. L’Oriol comenta que ens ha faltat interactuar 

amb l’altre grup, sense haver d’entrar en el que estan fent. Explica que està 

potser si perdem la seqüència de tres potser és més difícil. Jo li explico que ho 

havíem intentat fer així i ens havia costat molt.  

Dic que hem de tenir més consciència d’ocupar l’espai, no estar sempre en un 

raconet, que també està bé que sigui així en algun moment, però no mantenir-

ho sempre. L’Oriol pregunta per què, no entén el que vull dir. No és una 

obligació, sinó que és simplement ser-ne conscient. (3’) 

PAUSA 5-10’ 

4. CADENA DE “PINA BAUSCH” DE PEU I DESINCRONITZADA 

Provem de fer la cadena sense tenir cadires (és a dir, sense seure). Mirem quin 

moviment trobem per representar el seure i el aixecar-se. Decidim fer-ho fent 

una petita flexió amb els genolls en el moment d’aixecar-se i en el moment de 

seure.  

Ho fem en un primer moment en una línia:  LV     J     M     C        

L’Anna i l’Oriol ofereixen la mirada externa. Ràpidament se’ls hi uneix la Lara i 

l’Oriol entra a desincronitzar. La cadena acaba convertint-se en una exploració 



lliure de l’espai. Cadascú comença a practicar el moviment al seu aire per on 

vol. 

Decidim explorar fer els moviments que hem acordat amb tots col·locats de 

manera desordenada per l’aula. Sense mantenir cap direcció amb el cos, les 

direccions les decideix cadascú, però el que és important és mantenir el tempo 

dels moviments, perquè començarem sincronitzats i ens anirem 

desincronitzant. Hem decidit fer-ho free, la Marina diu que es mantindrà en el 

tempo original.  

L’Oriol comença a desincronitzar dos temps més enrere. Seguidament la 

desincronització es converteix aleatòria. En aquesta cadena només hi ha el 

Tararí tararà i el Shhht! Hi ha moments en que les veus es sincronitzen. 

Introdueixo el Oooh! al cap d’una estona sense parar la dinàmica. Surto un 

moment per poder tenir una mirada externa. 

Tots juguem a caminar en diferents direccions i a caminar cap endavant, cap 

enrere. Des de fóra demano canviar el Tararí tarará per la frase de cadascú. 

Abans de tornar a sortir intento introduir la augmentació del ritme i del 

moviment. L’Oriol comença a jugar amb diferents dinàmiques. Provo d’introduir 

algun patró de so des de fóra. 

Els paro i els demano de fer només patrons sonors i els Oooh! dins de la 

cadena. L’Oriol pregunta què vull dir per patró. Li fem un exemple sonor (o un 

so que es repeteixi o una seqüència de varies notes, l’Anna ho anomena 

motiu). L’Anna pregunta si ho hem de fer sempre al mateix lloc de la cadena. 

Jo els hi dic que el motiu duri tota l’estona i que quan toca que surti l’ooh. Quan 

tornem a començar la seqüència el patro canvia. Els hi dic que tinguin en 

compte que podem jugar amb diferents velocitats i dinàmiques tant pel 

moviment com pel so. Jugo amb els silencis. (14’) 

Els paro i els dic que tenim totes aquestes possibilitats: 

- Moviment sol 

- Patrons 

- Frase 



- Tararí Tararà!  Shht! 

- Oooh! 

L’Anna i el Joan fan el mico una mica, els altres estan més serios, però riuen 

també. 

Els hi dic que decideixi cadascú un ordre i quantes vegades repeteix totes les 

coses. Serà una seqüència de 5 repeticions. Els elements són excloents els 

uns dels altres.  

Estan una mica dubtosos. Abans de començar l’Oriol pregunta si ho hem de 

tenir decidit “de antemano”. La Marina li diu que sí. Al llarg de l’exercici l’Oriol 

va mirant a la pissarra per recordar les possibilitats que hi ha. Cada cop que 

canvia d’ítem mira. La Lara acaba abans que els altres para, però torna a 

engegar quan veu que la resta no paren. Jo quan he fet la meva seqüència 

també paro. L’Anna surt corrents perquè la truquen. La resta segueixen 

movent-se encara que ja hagin acabat la seqüència de cinc repeticions, jo 

m’aparto per mirar-los des de fóra. (10’) 

Els paro perquè veig que ells no ho faran. Tots diuen que s’han perdut. El Joan 

diu que ell ha seguit fent fins que el paressin. L’Anna marxa 50’ abans. 

Comento que penso que això pot funcionar si ho ordenem. L’Oriol no hi està 

d’acord. Diu que li resulta difícil pensar en una estructura, perquè el distreu. 

Pensa que és més interessant adaptar-se al que passa. La Marina diu que pot 

ser interessant tenir clar com comences, però després que vagis escoltant i 

adaptar-te. Hi ha hagut silencis, escolta, harmonia, etc. A l’Oriol el pensar què 

ve li trenca la dinàmica, reconeix que ha de mirar la pissarra cada cop. Jo crec 

que són cinc consignes que es poden recordar fàcilment. 

La Marina diu que, tot i que no sap com es veu des de fóra, que està bé haver 

arribat a això partint de dues pàgines de text.  

5. INTRODUCCIÓ DELS INSTRUMENTS 

Jo  dic que l’accés més fàcil a la música és el que podem fer amb el cos, amb 

percussió corporal o la veu. L’Oriol diu que hi ha coses molt fàcils que es poden 



fer amb el piano. El Joan no s’ho pensa n’hi un segon i es llença cap al piano i 

cap a la bateria.  

L’Oriol proposa crear ambients a base de motius senzills al piano. Jo dic que 

juguem amb dues o tres notes. L’Oriol proposa un patró inspirat en el ritme de 

Drumming de Steve Reich. Ens col·loquem al piano el Joan, la Marina, la Lara i 

jo (al baix). Comença bé, però es van perdent. L’Oriol també va provant coses i 

donant idees per jugar amb augmentacions i disminucions. 

Al cap d’una estona d’estar fent el patró amb el piano el Joan i l’Oriol van cap a 

la bateria. El Joan també juga a fer sorolls amb una cadira. (10’) 

Queden al piano la Lara i la Cris. La Marina i el Joan es queden a la bateria 

explorant els sons que pot fer. Jo els hi dic que m’agrada la idea de que es 

puguin incorporar idees molt senzilles que tothom pugui fer encara que sigui 

només amb un dit. El Joan diu que té el problema que es perd, encara que 

sigui una cosa molt evident. Li dic que no passa res, que això ens passa a tots, 

que no és tan fàcil. Hi ha un moment que estem tots al piano. (7’) 

Parem un moment perquè ve un moment l’Ignasi Gómez a preguntar quan i on 

és la presentació del projecte.  

Vull intentar ordenar aquestes idees. L’Oriol segueix treballant la idea del patró 

inicial amb el ritme disminuït i augmentat. Als no músics els hi costa. El Joan 

segueix intentant tocar la bateria per tots els mitjans. L’Oriol treu les baquetes. 

La Marina i l’Oriol es concentren amb la bateria. Jo li pregunto a l’Oriol que 

podríem fer amb la bateria que ens quadrés. Li demano a l’Oriol que s’escolti el 

patró rítmic que hi ha a Berserk per tocar-ho. Ho hauria de tocar ell.  L’Oriol 

demana si es pot tocar amb el piano que acompanyi. L’Oriol diu que li falta el 

bombo. La Marina diu que se li complica el nivell sonor de l'actuació. Jo li toco 

el baix de Berserk mentre ell toca. 

Tinc la sensació que no sabem cap a on va tot, estem tots una mica perduts. El 

Joan diu que amb les baquetes es nota més que no en saben. L’Oriol diu que 

podem fer dues coses: 

- Coses que puguem fer tots i trobar maneres com fer-les. 



- Agafar ambients sonors més complexes que hauran de fer els músics. 

Parlem de quins instruments podem tocar. La idea del piano és poder fer un 

coixí harmònic. L’Oriol pensa que quan estàs tocant no estàs dins de l’escena, 

estàs separat. El Joan i la Marina tenen clar que assajant s’ha de poder 

integrar d’alguna manera. 

L’Oriol llença la idea que hi hagi “trastos” escampats per l’escena i que quan 

passis per davant es pugui sonar. S’ha de veure quan es fa sonar. La Lara 

proposa que sincronitzem el so amb el moviment quan sonem i l’Oriol diu que 

també hauria de poder sonar en la desincronització. 

Jo comento que no m’importa que hi hagi coses que puguin fer la gent de la 

disciplina perquè puguin ser més riques, que no només hem de passar per 

sobre de tot. Que al igual que els actors faran l’escena, els músics també 

poden tocar.  

Parlem un moment del text i jo dic que la frase de puc notar els anells no la 

diria. La Lara s’escandalitza, és la frase que més li agrada. L’Oriol diu que la 

podríem dir al principi.  

El Joan vol seguir explorant la bateria. L’Oriol li mostra diferents possibilitats 

sonores que es poden fer amb la bateria amb les mans i els dits. Proposo que 

cadascú busqui d’explorar la bateria sonorament. L’Oriol diu que no oblidem el 

piano, que el fet d’estar fent un patró rítmic ajuda a integrar els instruments dins 

del que hem estat fent. Li proposo d’investigar aquesta idea amb la bateria. Ens 

podem a fer-ho la Marina, l’Oriol, el Joan i jo. La Lara s’ho mira. Diu que des de 

fóra dóna una imatge de primitivisme, que li agrada. 

El Joan proposa que fem que cap dels instruments es toqui de la manera 

habitual. La Marina i el Joan segueixen tocant la bateria. Ell ho fa amb el cap. 

Comencem a tocar el piano llençant-nos una pilota entre l’Oriol, la Lara i jo. 

L’Oriol hi relaciona amb la seva frase: com en el pati de l’escola de la Senyora 

Wade. El problema de fer el joc amb la pilota i el piano és que hem de controlar 

molt com la tirem i com la passem perquè els altres la puguin agafar sense 



problemes, sinó és una idea que sempre es va tallant (el problema de jugar 

amb objectes que es mouen en escena!) 

L’Oriol no veu clar l’ús de la pilota, perquè diu que jugar ja és tocar. Jo proposo 

un moment fer com un “Pilla Pilla” amb el piano, però l’Oriol i la Lara es 

mantenen asseguts, tot i així es genera una cosa a on hi ha una mínima 

comunicació. El Joan i la Marina segueixen a la bateria.  

L’Oriol genera un petit groove al piano i la Marina comença a jugar amb la veu. 

Jo m’hi enganxo. El Joan es queda fent ritmes a la bateria i la Lara s’enganxa 

al groove al piano. Ara estem trobant alguna cosa interessant. Això sí que 

funciona. Hi ha canvis de dinàmica. Para el groove del piano. Intento que em 

segueixen fent un groove vocal. El Joan segueix fent sorolls amb les baquetes i 

la bateria. La Marina comença a xiular i a utilitzar el text que tenim. L’Oriol i la 

Lara estan cantant, però tornen al rol del piano. Quan es torna molt desordenat 

costa molt incloure-hi altres coses. (35’) 

6. ORGANITZACIÓ SESSIÓ DE DEMÀ I COMENTARIS 

Per la propera sessió quedem els actors a les 9:15h per assajar l’escena. La 

resta vindran més tard. Demano si es poden quedar 10’ més per parlar sobre 

com enfocar/ordenar les idees de cara a l’estructuració. La Lara és l’única que 

no es pot quedar i marxa.  

La Marina diu que li agrada la idea de tenir propostes dins del joc que es van 

creant, des de la transdisciplina o la multidisciplina a la disciplina. Li agradaria 

explorar aquesta idea. Pensa que podem tenir un qüestió de tempo, però que 

no hi hagi una estructura súper estructurada. 

L’Oriol diu que li venen imatges de partir d’un caos i que anem a trobar-nos al 

centre per entrar a la sincronia tots junts amb la cadena.  

La Marina diu que es poden treballar tres blocs: la part interpretativa, la 

musical, la corporal per cada especialista. I que després hi hagi la barreja de tot 

per part de tots. Jo dic que m’agrada la idea que hi hagi les tres disciplines 

separades, però que veiem com ens influencien als altres també. Parlem de 

deixar a la Laura sola fent un solo de dansa. A la Marina li agrada la idea. 



La Marina reflexiona sobre en quin fer sons comença a ser cantar, en quin punt 

generar ambients sonors comença a ser música o en quin punt el moviment es 

converteix en dansa. (Interessant reflexió). 

L’Oriol no acaba de veure clara la idea que la Laura balli sola. Li dic que en cap 

moment estarà ella sola a l’escenari, però pensa que hem de ser-hi tots. Diu 

que si tot el procés ha quedat documentat, que ja es veurà que ella no estava 

sola, sinó que ho hem treballat tots. 

El Joan proposa un principi on cadascú estigui fent la seva disciplina per 

després anar a buscar la transdisciplina, en que tothom pugui fer el seu camí 

d’una manera diferent. 

Jo els hi dic que m’agrada la idea de començar amb tots fent-ho tot, que sigui 

més caòtic, passar després a un punt més disciplinar per tornar-ho a trencar. 

La Marina diu que estaria bé que en un moment de caos estaria bé que de cop 

apareguessin les 3 persones fent el text, o el mateix amb les altres disciplines. I 

penso, que mentrestant és interessant poder utilitzar tots els elements que han 

anat sortint. 

Ella diu que és molt important que ens escoltem, però que no hem de tenir por 

als moments de silenci. El Joan parla que també hem de trobar les transicions, 

que és el més difícil. Que no sigui ara toca fer això, ara toca fer lo altre, sinó 

que veure com ho lliguem. L’Oriol parla del mateix d’una altra manera.  

La Marina proposa que ara que ja hem perdut la por podem començar a provar 

diferents coses de l’estructura o del piano. L’Oriol necessita estructurar. Els hi 

dic que el que estem parlant és el que els hi deia al principi de tenir una 

partitura a on hi hagi unes consignes clares que et permetin improvisar. La 

Marina diu que això és el que et permet gaudir i provar coses. L’Oriol està 

d’acord, però sempre torna al fet que és necessari tenir una estructura clara. La 

Marina li diu que també confies perquè saps que tens el recolzament de 

persones expertes en cada disciplina. Els hi dic que la confiança és la clau, 

perquè així sempre trobaràs qui et salvarà el cul. 



L’Oriol insisteix que la propera sessió proposem una estructura, que després 

puguem provar que passa entremig. Diu que d’alguna manera el que farem és 

muntar de cara a un resultat final. Tots estem d’acord que és normal, que des 

del moment en que es posa davant d’un públic hi ha d’haver un final.  

El Joan pregunta si sabem quan tindrem el vídeo, però els hi dic que no tinc ni 

idea quan ho tindrem (espero que dijous) ni quant durarà. Jo els hi explico que 

al final sempre podem tenir imatges fixes o que es repeteixen en loop. A la 

Marina li agrada la idea dels loops o de passar alguna imatge molt lenta. 

Parlem de plans que es van gravar que penso que funcionen. L’Oriol diu que 

no li agraden les imatges en què estan rient. El Joan les troba precioses.  

L’Oriol explica que des de que van tenir l’atac de riure divendres que està patint 

que no li passi això en directe perquè diu que no té recursos per poder-ho 

controlar. El Joan diu que simplement el que ha de fer és aprofitar el que li 

passi i canalitzar-ho per alguna banda. La Marina recolza l’opinió del Joan i 

planteja diverses situacions en que no funcionaria, com que tots acabem rient 

de forma descontrolada sense poder parar, o que deixem de banda al que està 

rient perquè no és el que toca. La qüestió és apostar. L’Oriol pregunta què fer 

si tens un atac de riure en escena, si aguantar-te’l o riure. Li responem que 

depèn del context, del codi en el que et trobes i del moment. Que ho has de 

decidir quan et passa, però que en el codi en el que estem treballant, 

simplement pot passar i s’ha de poder aprofitar. 

Quedem demà a les 9:15 amb actors i amb la resta quedem que estaran 

convocats a les 9:30 per poder començar a treballar cap a les 9:45. El Joan 

insisteix en que no els convoqui gaire més tard perquè sempre arriben tard.  

Els hi dic que els hi enviaré la llista que hem fet del buidatge del material.   


