
VÍDEO SESSIÓ 7 

No tinc gravada la primera mitja hora de la sessió. No sé en quin ordre va anar 

arribant tothom. L’Anna i la Marina avui no venen.  

El vídeo comença amb tots menys la Lara caminant per l’espai, venim d’un 

escalfament previ. El banc i la bateria ja estan al seu lloc. Enllacem el caminar 

per l’espai amb l’inici de la nostra estructura de forma gradual. 

Arriba la Lara 15 minuts tard.  

1. ASSAIG ESTRUCTURA QUE VAM MUNTAR AHIR 

Dic que una opció és començar estant fóra d’escena o no, però que només hi 

hagi impro sonora amb ooh! i shht!. Els hi pregunto que prefereixen. A la Lara li 

agrada que estiguem fóra. A la Laura també, que juguem entrant des d’estar a 

les fosques. La Lara planteja que les projeccions aquí poden ser com 

diapositives. La Laura també diu que les diapositives poden fer d’efecte strobo.  

La idea és que a les projeccions hi apareguin els primers plans que vam gravar 

amb fons blanc. Abans de començar parlem sobre com portar les baquetes, 

sobre el soroll que farà el banc al obrir-se i tancar-se. El Joan i jo diem que el 

banc pot quedar-se obert. També parlem sobre l’assaig de demà a La Virgueria 

i l’hora de la presentació, per veure si tenim temps de fer un passi el mateix 

divendres. 

La Lara necessita fer un repàs mental a l’estructura que havíem marcat. Ens 

tornem a estancar en què fem o com enllacem la cadena amb el solo de la 

Laura. No ens ha quedat clar què hem de fer els altres. Hi ha la proposta que 

havíem provat ahir de tornar a desplaçar-nos fent el moviment. A mi m’agrada 

la idea de la Marina que tot sigui més estàtic, i que puguem seguir fent els 

moviments més petits des del lloc on estiguem, però sense desplaçament.  

El Joan opina que hem de trencar ja amb la rutina, que portem molta estona 

fent el mateix i que estaria bé ensenyar una altra cosa. Jo vull recuperar la idea 

de la línia. Pregunto què els hi sembla que estiguem en fila més o menys 



estàtics amb les projeccions de la fila darrera nostra. Al Joan li sembla que hem 

de buscar una altra cosa a on no estiguem tots distribuïts per l’espai. 

La Lara treu la idea d’enroscar-nos que havíem treballat en un assaig. La Laura 

proposa que anem a nivell de terra i anem a buscar una posició en l’espai. Jo 

dic que així perdem la idea de jugar amb diferents nivells. La Lara diu que hi 

poden haver persones situades a diferents nivells. El Joan creu que hem de 

crear contrast. Que fins ara ens hem estat movent tots, i que ara seria 

interessant tenir a una sola persona fent coses mentre els altres estem estàtics.  

El Joan proposa que anem tots a fer música. Jo li dic que encara no sé com 

integrar els instruments perquè no tenim un teclat físic en escena que puguem 

utilitzar. Demà tindrem un teclat a La Virgueria, no el de l’Anna perquè no el pot 

portar per qüestions de logística, així que ja ho veurem. 

La Laura proposa una altra idea sobre com sortir del banc, diu que hi pot haver 

una persona en el banc que s’aixequi i no es mogui de manera que faci un tap. 

Així podem desenroscar la fila i estar més estàtics. El primer haurà d’avançar 

una mica perquè puguem encabir-nos tots davant i que no quedi desequilibrada 

la línia.  

L’Oriol li pregunta quin és l’espai que utilitzarà ella per ballar, ja que li queda 

poc espai per davant. Ens agrada que utilitzi la part de darrera tal i com ella diu. 

Abans de començar la Laura fa un repàs de la coreografia de la cadena, que 

fan les persones que estan davant i què fan les persones que estan darrera. El 

Joan torna a explicar el seu dubte amb el moment de passar d’una part a l’altra 

del banc. Li fem un símil amb un engranatge de veritat, en el que hi ha llocs en 

que el gir és més ràpid. L’únic en el que ha de pensar és en coordinar 

l’aixecada i el tornar a seure, no què fa amb els peus. Si ho pensa més natural 

li funcionarà millor.  (23’) 

2. COMENCEM A ASSAJAR L’ESTRUCTURA 

Tots comencem fóra d’escena amb els sons Oooh! i Shht! Fins que no entrem 

a escena no es poden començar a incloure els altres elements. L’objectiu és 

muntar la bateria. Jo munto les parts de la Marina i l’Anna. La Laura necessita 



tenir responsabilitats, tot i que hem quedat que ho feia jo ella intenta posar les 

peces.  

Fem la cadena amb buits per les persones que falten. Un cop la Laura ha 

marxat desfem la cadena fent el tap, l’Oriol deixa de tocar la bateria i ens 

mantenim en silenci una estona fins que comencem a jugar amb les 

consonàncies i les dissonàncies estant tots estàtics. La Laura incorpora el fer 

un silenci per donar per finalitzat el seu solo i el nostre moment de notes 

tingudes. Parem. (15’) 

Dic que aquest seria un bon moment també per jugar amb les projeccions. La 

Yadira no ha estat conscient de què feia la Laura darrera, que és un problema 

per jugar amb la veu amb el que ella fa. Dic que podem jugar en que quan està 

davant pot manar ella, però que quan està darrera nosaltres podem agafar el 

control del que passa. La Laura diu que la línia l’hem de centrar més. Tenim el 

problema que som avui dues persones menys, però els hi dic que no pensem 

que falten dues persones, sinó que fem la cadena com si fóssim 3 i 2. Penso 

que ha esta encertat que la Laura estigui una estona sola ballant mentre els 

altres no fem res. 

L’Oriol diu que està bé que hi hagi alguna veu que es mogui més dins del coixí 

harmònic que generem amb les notes tingudes. Està bé que entrem amb notes 

curtes, que sigui progressiva l’entrada. Ell proposa que siguem la Yadira i jo les 

que ens movem més mentre els altres es queden més estàtics.  

Dic que, per mi, el principi ha estat massa lent. La Yadira no és conscient de 

quan han posat la primera peça del peu. Hem d’estar tots molt atents. L’Oriol 

recol·locarà totes les coses que estiguin malament quan col·loqui la caixa. Els 

hi dic que poden trencar el moviment quan els hi toqui muntar la bateria, que no 

cal que ho facin seguint el que estaven fent perquè sinó és molt lent, i així 

guanyem amb contrast.  

Li comento a la Laura que m’agradaria que estigués una estona més davant 

fent el solo de manera que es barregi el que ella fa amb les veus, que no marxi 

cap enrere quan ens aixequem. Ella diu que pot jugar amb que el que fa sigui 

més rítmic per contrastar amb el que fem nosaltres. També ha funcionat que 



ella inclogui algun so en el seu moviment, que ens pot donar el peu perquè 

nosaltres comencem. El Joan diu que això li demana una projecció molt ràpida 

per jugar amb el contrast. A mi m’agrada també la idea que sigui molt lent.  

La Laura diu que quan estem amb la cadena necessitem alguna cosa que ens 

doni l’entrada, estaria bé que hi hagi algú dels de darrera que doni l’entrada. Li 

comento a l’Oriol que aquest cop m’ha semblat que la pulsació era massa 

present, massa com un metrònom. Ell em diu que està jugant amb la idea del 

tema de Berserk, que és com un engranatge també. Aquest cop no ha encertat 

el tempo, era massa lent. Acordem un tempo amb ell.  

El Joan comenta que quan s’està a darrera no cal fer el secret si fem el Ooh!. 

Tots els moviments són sempre cap a la dreta. La Laura diu que l’Oriol hauria 

de ser qui ens doni l’entrada perquè ens veu a tots. No ens agrada la idea, ho 

veiem massa evident. L’Oriol pensa que és millor si la compta queda més 

desapercebuda. La Yadira vol quantificar també, al final tots volem començar 

després de 4 temps. Al Joan li agrada que la bateria comenci com més 

abstracta i que es comenci a marcar la pulsació una mica més tard.  

La Laura no li troba el sentit a amagar que contem quan és evident que ho 

estem fent per començar. La Lara li diu que no és amagar-ho, que simplement 

és potenciar l’escolta. Ella diu que ho marquem un punt d’inici comú o que per 

molta escolta que hi hagi no començarem mai junts. El Joan diu que ho podem 

marcar des de dins, però que hi sigui. La Laura segueix insistint en que sigui 

evident que es dóna l’entrada (comptarem un 8). El Joan diu que més o menys 

ens estem asseient de la mateixa manera. Que qui doni l’entrada ha de ser 

algú que ho tingui molt clar. El Joan diu que això és el que treballaria més, ja 

que està molt bé que tots anem coordinats. Li dic que encara em falta incloure 

la idea del cànon. 

L’Oriol diu que després de fer-ho tres o quatre vegades ja podem començar a 

desincronitzar. El Joan diu que ho marcaria, que hi hagi una persona que 

comenci. L’Oriol proposa que si comptem aquestes tres o quatre vegades, això 

vol dir que el primer que passa cap a darrera, quan torna a davant ja comença 



el cànon. Seré jo la que ho comenci. El peu per l’Oriol per començar a tocar la 

bateria és que hi hagi algú assegut.  

Jo proposo que és millor tenir algú que compti l’entrada que no que tots 

intentem comptar un vuit per nosaltres mateixos, ja que és molt probable que 

no tots comencem a comptar a la vegada. Quedem que serà algú de darrera, 

que ho pot evidenciar o no. La posició d’inici de la cadena serà 4 persones 

davant i 3 persones darrera, sent jo la primera persona de la fila. Provem de 

començar a fer el cànon, tenim un moment de dubte per veure com ho fem. Al 

final decidim fer dues voltes abans de començar el cànon.  

Estan dins el Joan, la Lara, la Laura i la Yadira, jo em quedo un moment fóra 

per mirar. Intentem fer l’entrada amb algú de dins que compta. Agafa la 

responsabilitat la Laura, però no queda gens clara l’entrada perquè agafa un 

tempo que no es correspon amb la pulsació. La Yadira demana que 

mantinguem els 8 temps abans de començar. 

La Yadira para perquè li sembla que el ritme és massa ràpid, tots hi estem 

d’acord. L’Oriol pregunta en què ho han notat. Ells diuen que en les passes. Els 

hi dic que pensin que només hi ha dues posicions en el banc, que sinó 

s’embolicaran més pensant en els forats que han de deixar. Seguim tenint 

problemes a l’hora d’anar junts. La Laura diu que hem de mantenir el compte 

intern dels passos quan hi ha el canvi de davant a darrera per no perdre’s. 

Calculem i en realitat són vuit temps. Li mostrem al Joan que pots estar dins de 

la rutina mentre t’aixeques i et gires (4 temps), i que quan avances tens 4 

temps per anar d’un lloc a l’altre i seure en l’últim temps.  

També els hi dic que quan comencem amb el cànon la persona que passa cap 

a davant per desincronitzar s’ha d’esperar una mica per poder ocupar el seu 

lloc, que ho tinguin en compte. La Laura diu que hem de tenir tots molt clar 

quins són els objectius en cada moment, que en aquest cas l’objectiu és 

avançar, que hi ha temps concret per fer la transició i que només hem de 

pensar en això. L’Oriol diu que per desincronitzar el més fàcil és que ens 

esperem asseguts i agafem de referència el tararí tararà del de davant. Però li 

recordem que igualment hi ha el moment de decalaix al passar cap al davant.  



El Joan segueix insistint en que no estem fent tots el mateix, que encara no 

podem desincronitzar. Decidim fer unes voltes de prova. Jo em quedo fóra i 

l’Oriol s’incorpora a la cadena. Provem sense bateria. Vaig corregint coses que 

passen, la Lara és la que té més problemes. Es nota, per això, que sense una 

claqueta que marqui la pulsació hi ha moments en que els hi costa portar tots el 

mateix tempo. Vaig donant indicacions sobre la marxa del que vaig veient.  

L’Oriol comença a fer el cànon, funciona una estona, es perden i torna a 

funcionar. Per davant és molt fàcil fer-ho, a darrera amb l’Ooh! és molt més 

difícil. L’Oriol surt de la rutina i entro jo. Hi ha un moment en que el que entra 

per darrera s’ha d’esperar moltíssim. Sortim el Joan i jo. Els faig passar. 

L’Oriol comenta que és molt difícil mantenir el cànon a darrera amb el Ooh!. Els 

hi proposo mantenir el secret a darrera quan comencem a fer el cànon. La 

Laura segueix insistint en que és molt important que tots mantinguem els 

comptes. La Lara li diu que té raó, però que si algú s’equivoca que no el podem 

deixar sol, i ella li diu que el que s’equivoca és el que s’ha d’adaptar al grup i no 

al revés. Hi estic d’acord, perquè sinó anem tots descoordinats. Ella sent que el 

tararí tararà es va retardant. Jo també dic que s’ha de ser molt clar amb els 

moviments ja que es van desdibuixant.  

El Joan diu que encara no està clar què fem amb el cap davant i darrera quan 

hi ha secret i quan no n’hi ha. Una opció que tenim també és que es faci la fila 

conforme la gent es vagi perdent. El Joan diu que ell es perd perquè hi ha 

molts factors en joc. La Laura li diu que l’escolta externa no li ha d’impedir que 

ell mantingui el seu propi compte intern. Ho tornem a provar.  

Ho agafem des de que comença la bateria i la idea és lligar-ho amb el solo. 

Estem tots a escena. Encara es veuen errors, és normal. Al cap de dues voltes 

jo començo el cànon. El cànon funciona. Seguim tenint un problema que no 

hem resolt que és que es va endarrerint el cànon i l’espera per seure acaba 

sent molt llarga. Aquest és el moment de fer la fila. Proposo acabar de fer 

l’estructura, perquè el moment de la fila ens ha funcionat abans. La Laura ens 

farà callar quan acabi el solo.  



Pensem a on fer la fila, si davant o darrera. Hem de vigilar que hem de centrar 

la fila perquè no ens quedi descentrada en un costat. Hem d’acabar de veure 

com ho fem quan estiguem tots. (50’) 

3. SEGUIM MUNTANT L’ESTRUCTURA 

L’Oriol pregunta què fem a partir d’aquí. La Laura proposa desfer la fila per 

anar cap a l’estructura de tres amb entrades i sortides amb els patrons sonors. 

Pregunto si ho volen fer sempre amb les mateixes tres persones o tenint 

persones intercanviables, ja que al final tenim l’escena amb les tres persones 

fixes. La Laura proposa que aquesta part es podria fer d’esquena al públic.  

El Joan pregunta que a on queda la música, perquè l’Anna no haurà tingut el 

seu moment disciplinar, perquè la Yadira i jo més o menys hem cantat més en 

el moment de fer els clústers. Jo dic que sí que és veritat que ens falta un 

moment disciplinar dels músics, però que la música està tota l’estona present 

en la proposta que estem fent. La Yadira i l’Oriol diuen que no cal forçar, que si 

entra doncs ho fem, sinó no. El Joan els hi diu que tot pot entrar si ens ho 

proposem. Li pregunta a la Yadira que en pensa ella de lo del piano. Ella diu 

que no ho veu, jo tampoc ho tinc clar. La Laura està parlant també per sobre 

dels altres. Hi ha dues converses passant a la vegada.  

Jo dic que veig més una flauta que un piano dins d’aquesta estructura. El Joan 

fa broma i diu que el podem muntar en escena també. La Yadira diu que la 

bateria té més a veure amb el que estem fent que el piano. El Joan diu que li 

sembla molt bonic que hi hagi un piano. L’Oriol diu que podria estar bé tenir a 

les tres persones que estiguin assegudes darrera del banc posant música a 

l’escena final dels actors. El Joan té la idea que el piano i l’Anna estiguin a dins 

del banc! Tothom riu.  

El Joan diu que si muntem la bateria, per seguir la lògica escènica que estem 

proposant, hauríem de muntar el piano o la flauta. Jo penso que pot estar 

present. El Joan diu que el podem fer entrar. La Yadira pensa que si està en 

escena l’hem de posar en un lloc on no molesti. L’Oriol diu que no li acaba de 

convèncer la idea. El Joan diu que si no ho podem assajar és complicat. Els hi 



dic que una idea per enllaçar l’escena amb els patrons i el final podia ser la 

música. Això funciona molt bé.  

L’Oriol comenta que potser ja portem molta estona fent sorollets. Ell diu que al 

igual que ell al principi no veia clar com incloure la bateria perquè la veia com 

un element a part, al final ha quedat justificada dins de l’escena. Es pot fer el 

mateix amb el piano, buscar la forma de justificar-lo. Pregunten si hi ha 

cametes, però que l’espai és quadrat amb les parets negres. La Yadira segueix 

sense veure com incloure el teclat. Jo proposo que el pianet de joguina de 

l’Anna m’entra més dins de l’estètica, que és més fàcil incloure’l. La Yadira està 

d’acord.  

Els hi ensenyo per internet com és l’espai, perquè em pregunten com és. El 

Joan diu que podem aprofitar l’escala, que la llum del fluorescent és molt lletja, 

però que enganxa amb la idea de lletgisme que tenia jo. Que ens juga a favor 

fer-ho tot amb aquest tipus de llum i al final passar als focus perquè sigui més 

càlid. Seguim discutint sobre com és el pianet de joguina vermell de l’Anna i 

quin so fa. No en tenim ni idea, però el relacionen amb la idea del pati de 

l’escola de la Senyora Wade. 

El Joan proposa que per passar de la línia a l’escena de tres podríem jugar 

amb la idea de recargolar-se. Pregunta què falta per sortir, perquè portem 

estona jugant amb els mateixos elements. La Laura li diu que l’estructura de 

tres encara no s’ha vist. Els hi dic que m’agrada la idea que estiguem tots 

passant per l’estructura i que al final només quedin els tres actors. El Joan diu 

que podem fer moment recargolar, tots junts passant per l’estructura i després 

que quedin els actors només, mentre que hi ha música de fons (com si fos 

música de l’escola).  

La Laura proposa una manera d’entrar el piano: el vol entrar ella mentre 

nosaltres estem fent les notes tingudes en fila i ella està fent el solo, i que quan 

estigui preparat ella faci el so de silenci per fer-nos parar. El Joan diu que ella 

serà la Senyoreta Wade. Ella segueix donant idees per enllaçar la línia amb 

l’estructura de tres. Jo li dic que penso que no ho enllaçaria així. El Joan és 



molt partidari del moment d’embolicar-se. Els hi dic que aleshores podem 

agafar el pes de l’escena els músics. 

L’Oriol proposa introduir el retorçar-se abans de seure a fer la cadena. El Joan 

pregunta un altre cop que quan tindrem les projeccions. Ja li he dit que fins 

divendres no tindrem res. Li dic que m’estic apuntant les idees que estan dient. 

Ell diu que les projeccions han de tenir a veure amb els vídeos, que no sigui 

una cosa que posem amb calçador perquè tingui un sentit. Li dic que jo vaig a 

muntar el vídeo amb la VP per intentar que no sigui un vídeo que no tingui res 

a veure amb el que estem fent nosaltres, que agafo totes les idees que han 

sortit. Ell pensa en tot el que vam gravar. L’Oriol comenta que potser no cal que 

surti tot. Ell diu que ja ho sap, però que vol pensar en què podem posar. 

Els hi pregunto si no els hi sembla bé la idea de retorçar-se. El Joan i la Lara 

diuen que sí, però que no saben com fer-ho. Jo proposo que després que la 

Laura ens faci callar que comencem a fer-ho allà a on som. La Lara diu que el 

silenci que ens imposa la Laura ens pot provocar a tots una frustració que ens 

faci repartir-nos per l’espai i aleshores començar a retorçar-nos. La Laura diu 

que si la idea que tenim per l’estructura és de passar de l’expansió a la 

contenció, no té gaire sentit que ens tornem a expandir. Jo hi estic d’acord. La 

Laura proposa retorçar-nos dins de la línia perquè ens volem agafar els uns 

amb els altres, però no ho aconseguim i per això acabem dispersats per l’espai.  

El Joan diu que podem fer servir el terra per anar a altres llocs i jugar amb els 

nivells. Jo també dic que no tothom ha de començar a retorçar-se a la vegada. 

La Laura dóna més idees de com podem fer el desplaçament, com passar per 

sobre del banc. És curiós perquè ella el moviment de retorçar-se l’entén com 

d’intentar buscar el contacte amb altres persones, té una direcció exterior 

mentre que la majoria l’entenem amb una direcció interior. Jo també dic que el 

moviment pot ser més o menys continu. El Joan aclareix l’estructura en veu 

alta: ens retorcem, passem a l’estructura de tres amb persones intercanviables 

i finalment anem a l’escena. 

Proposo que potser el moment de retorçar-se és a on podem fer música. L’Oriol 

diu que no pensem en fer música amb un pianet de joguina, que com a molt 



podrem donar algun toc de color, res més. Jo li pregunto perquè diu això, que 

clar que és possible. Aquest seria el moment disciplinar dels músics. La Laura 

diu que el primer que marxi de la línia pot anar a tocar, que hi hagi un moment 

de silenci mentre ens retorcem per després enllaçar-ho amb la música. Li diem, 

però, que en aquest moment han de tocar els músics, que els altres es poden 

quedar retorçant-se per l’espai.  

L’Oriol diu que no acaba de veure aquesta part. Que preferiria incorporar 

aquest moviment abans quan estem dispersos, tal i com vam fer en l’exercici. 

Que el podríem fer després que cadascú muntés la seva part de la bateria. Em 

sembla bé la idea, però proposo que sigui un tast petit, que s’intueixi que ens 

unim, que no ens recargolem sobre nosaltres mateixos en aquell moment. La 

Laura proposa fer-ho amb les altres persones buscant connexions. L’Oriol diu 

que no ho veu clar perquè anem tots descoordinats. Ens diu que tornem al 

moment de l’estructura en el que estàvem, que això ja ens funcionava. Li dic 

que aquesta consigna es pot incloure al principi, però que sigui una petita 

pinzellada del que vindrà després. El Joan vol tallar la dinàmica en la que 

estem entrant perquè ens queda encara molta feina per fer com per anar 

incorporant coses noves al que ja tenim. 

Jo comento que m’agrada molt la imatge d’espiralitat que dóna el fet d’intentar-

se connectar amb un mateix. Els hi dic que és la meva opinió, que jo no sóc la 

que mana. L’Oriol diu que el més difícil és com connectem aquesta idea amb 

que només hi hagin tres persones al banc. La Laura ho veu molt clar i posa un 

exemple: que si estem en línia, les persones dels extrems podem venir a seure 

al banc mentre els altres es retorcen. Hi ha comentaris de moltes persones. El 

moment de retorçar-se és a on hi haurà la música. Proposo que siguem la 

Yadira i jo les que seiem darrera primer perquè puguem cantar. I que siguem 

nosaltres les que comencem l’estructura amb persones intercanviables. L’Oriol 

no vol que l’estructura sigui rígida encara.  

El Joan proposa que en l’estructura amb persones intercanviables es jugui amb 

les diferents direccions fins que acabin ell, la Marina i la Lara a les posicions 

que toquen per fer l’escena. Ell pregunta què fem al final. Ells fan l’escena 

mentre els altres miren? Diem que sí, hi ha gent que proposa que estiguin dins 



d’escena (tipus Brecht) o fóra d’ella. Els que miren l’escena o miren cap a la 

pantalla? És perillós que mirin l’escena perquè poden agafar més focus que el 

que passa en el text. El Joan connecta que tothom estigui mirant cap a la 

pantalla perquè li recorda una imatge d’escola. El problema és que tota l’estona 

tota l’estructura és multifocal, estaria bé tenir un moment on només hi hagués 

un focus únic. 

Insisteixo en que hem de buscar un final perquè no en tenim. El Joan proposa 

que el final sigui ells lligats de mans i la resta darrera retorçant-se amb una 

projecció de fons mentre es va fent un fade out de llums, i que al final es digui: 

puc notar els anells i que s’apagui la pantalla.  

La Lara vol posar alguna frase al final d’algun filòsof d’aquestes que inspirin. 

No agrada la idea. La Laura proposa que el que es projecti sigui el text, que els 

actors no diguin el text sinó que gesticulin el que diuen i que hi hagi tres actors 

darrera fent la veu en off. La Lara diu que li agrada la idea, però que els actors 

han treballat en una altra direcció, en que la seva expressivitat sigui el més 

neutre possible, i que si els hi trèiem la veu i el text han de jugar a expressar 

amb la cara, però que aleshores no cal que facin l’escena els actors. Al Joan 

també li agrada la idea, però veu que el problema és que hem d’anar molt 

coordinats i no hi ha temps. Jo també ho veig difícil. La Laura proposa que 

siguin les veus dels propis actors gravades. Això li agrada més a la Lara. El 

Joan proposa que sigui progressiu el passar d’una cosa a l’altra. Jo els hi dic 

que això costarà molt perquè si gravem les veus s’han de tenir molt clars els 

silencis i els tempos, sinó no funcionarà.   

El Joan proposa que tenint en compte la idea de l’estructura, que a les 

projeccions hi podria haver alguna frase del text. La Lara proposa que aparegui 

l’explicació de Beckett sobre com s’han d’agafar les mans, el dibuix. Que el 

final sigui una projecció del dibuix. El Joan segueix pensant què poden fer els 

altres mentre es fa l’escena. Els altres diuen que no deixarien a ningú a escena 

en aquell moment, a més a més, la il·luminació estarà més tancada perquè no 

se’ls vegi tant. La Laura explica que els tres que queden no són més importants 

que els altres, sinó que simbolitzen la condensació del grup. Jo els proposo 

que també podem fer que al final a escena només quedi el banc i la projecció. 



Que ells marxin i que aleshores comenci la projecció amb un àudio. La Laura fa 

la broma que el gran final sigui que els tres es posin al baül.  

El Joan diu que hi ha dos esquemes, els de les mans i el de les posicions. 

Diem que es pot fer un power point. Jo vull acabar amb un acoblament d’àudio.  

Ja és quasi l’hora de marxar. L’Oriol diu que ens falta fer un passi de dalt a baix 

sense parar i comentant el que faci falta mentre anem fent. Tenim 10 minuts, 

així que fem des del banc. L’estructura és:  

Cadena sincronitzada, es desincronitza i fem línia amb solo de dansa. 

Retorciments i moment musical. Estructura de tres amb intercanvi de persones 

i escena final.  

Els últims 13 minuts els dediquem a fer la cadena. Jo m’equivoco i no començo 

el cànon després de la primera volta, ho anava a fer després de la segona 

volta, però la Laura el comença a fer ella, però no l’aconseguim fer bé.  

Amb les notes tingudes, el primer cop comencem molt aviat a muntar acords, 

proposo començar més com una exploració i després començar a treballar amb 

les notes tingudes. Tots estem respirant a la vegada i estaria bé que el so fos 

continu.  

En el moment de retorçar-se jo marxo ràpid a seure per fer la música, la Laura 

marxa a buscar el piano. L’Oriol també ve a seure al banc, encara no ha decidit 

si tocarà o no. Parem perquè els que es retorcen no saben què fer. La Lara 

proposa que tothom passi per l’estructura intercanviable menys el Joan, la 

Marina i ella que es quedarien quiets retorçats al davant. No ens acaba 

d’agradar la idea perquè ja estem dient que aquests faran alguna cosa. 

La idea que tots tenim clara és que s’ha de jugar més en aquesta part, però 

tenint en compte que no pot ser una improvisació de 45 minuts. La Laura no 

sap què fer quan marxi. Jo penso que el retorciment ha de ser una cosa ràpida 

que no s’ha de dilatar en el temps. El Joan proposa que sigui algo molt frenètic. 

La Laura podria començar a tocar el piano.  



L’Oriol segueix mostrant-se molt negatiu pel fet d’introduir la música. No ho veu 

clar ni ho vol fer perquè no hem preparat res. Per ell és més important veure 

com passem de la línia a l’estructura intercanviable que veure com ha d’anar ell 

a tocar. La Lara li recorda que li passava el mateix amb la bateria i que ara sí 

que ho veu clar! 

La Laura proposa que ella pot ser la primera que s’asseu i que quan hi hagi 

més gent ella pot marxar. Al final dic que ho podem deixar aquí i que demà ho 

provem amb tothom. L’Oriol insisteix que ell pensa que és millor que després 

del silenci que ens fa fer la Laura i torni a haver activitat i dispersió. Jo dic que 

no cal que estiguem tots retorçant-nos en la línia, que ens podem desplaçar per 

l’espai per trencar-la i enllaçar amb la següent part, i que hi poden haver canvis 

de ritme. El Joan diu que és imprescindible que fem canvis de ritme, que sinó 

semblarà una classe de Tai-xí. 

L’Oriol diu que l’objectiu és anar cap al banc. La Laura diu que és presentar 

l’estructura de tres, que el retorciment no és més que una transició. Dic que 

demà comencem per aquí, aclarim aquesta part  per veure si ho fem amb o 

sense música i que després fem algun passi de tot plegat. (1h) 

 

 


