
VÍDEO SESSIÓ 8 

Fem la sessió al local de La Virgueria amb el Carles (el tècnic). 

No tinc gravada tota la sessió. Al principi dediquem uns 20 minuts a preparar 

l’escenografia i la part tècnica.  

Expliquem als que no hi eren ahir el que vam acordar en la passada sessió. 

Expliquem entre tots el que es va acordar de l’estructura. L’Oriol diu que falta 

lligar el recargolar-se amb l’escena final perquè no es va provar. Recorda que 

com que anem molta estona dispersos per l’espai, que ara la idea és 

concentrar-se més en un punt. Dic que el moviment que anem a fer ara és de 

fóra cap a dins, tots ens reunim a un mateix punt al centre.  

La Laura proposa que, com que el moment retorçar-se ve del seu solo, ella pot 

o seure al banc, o treure el piano del banc i col·locar-lo al seu lloc, o començar 

ella el moment musical tocant el piano. La Lara diu que si aquest ha de ser un 

moment potent musical, que han de ser els músics els que toquin, no els altres. 

Pensa que això li sembla invasiu. La Laura ho veu com generar un detonant. 

La Marina proposa que provem els silencis escènics, ja que el text està plagat 

de silencis. M’agrada la idea, els hi dic que no sé si m’acaba de funcionar el 

moment de les consonàncies/dissonàncies en fila. L’Oriol demana a la Marina 

què vol dir per silenci escènic. La Marina li explica que sigui com un silenci a on 

no es faci res. Li dic a la Marina que abans de la seva escena n’hi haurà un, i 

que també n’hi hauria d’haver quasi un quan comença el solo de la Laura. 

Segueixo insistint en que no sé si em funciona el moment de les 

consonàncies/dissonàncies. L’Oriol diu que a ell li agrada. La Laura diu que ella 

el que notava és que hi havia poca variació de dinàmiques, que ho notava tot 

molt pla. La Yadira li diu que això és precisament el que havíem quedat, que 

només ella i jo ens movem mentre els altres mantenen notes més planes.  

L’Oriol diu que un dels problemes era que tots respiràvem a la vegada, i la 

Yadira explica que això és tan fàcil de solucionar com que tinguem present que 

no podem respirar com si fóssim un cor. Penso que està bé que es mantingui 

un bordó mentre alguna veu es mou per sobre.  



La Laura vol explicar l’estructura que té pel comentari de la Yadira que no la 

podem seguir darrera. Ella al principi busca que sigui molt compassat amb 

nosaltres al principi, mentre que ella després va descompassant. Segueixen 

parlant elles dues mentre ve el Carles a preguntar quin color de filtre preferim. 

Acabem parlant del Nil Harbison que no veu els colors, sinó que els sent. Paro 

la conversa perquè seguim treballant, que sinó no començarem mai. Proposo 

començar des de la cadena fins al final per acabar de decidir què fem amb el 

final del muntatge. (10’) 

El Joan proposa que el banc estigui aixecat durant tota l’estona que es munta 

la bateria fins que la primera persona va a seure. Comprovem que no hi ha 

perill que caigui el banc. Seguim parlant de com filtrar els focus i quants posar-

ne a les bandes. Parem un moment perquè el Carles munti l’escala i filtri el 

focus. (4’) 

Comencem la cadena. Recordem que quan estem darrera i es fa el cànon 

només es diu Ooh!. Quedem que algú de darrera que sigui músic donarà 

l’entrada tenint en compte la pulsació que marca l’Oriol amb el peu. Hi ha algun 

problema que es soluciona ràpid pel que fa a mantenir la formació de 4 davant 

3 darrera. No hi ha problemes excessius pel cànon. En el moment que la Laura 

surt a fer el solo hi comença a haver problemes amb que hi ha massa gent 

esperant. Comencem a fer la línia. L’Oriol s’uneix. La Laura és la que introdueix 

el so, poc a poc entrem en la dinàmica de fer consonàncies/dissonàncies. Talla 

la improvisació vocal en un moment en que es genera una melodia interessant. 

Aquest cop sí que hi ha hagut canvis de dinàmiques.  

Comença el moment de retorçar-se. Els primers a començar el moviment són 

l’Oriol, la Yadira i la Lara, després comencem la resta. L’Oriol ràpidament va 

cap a darrera, cap a on és la bateria. La Laura es manté al marge fóra 

d’escena. Dono indicacions a la Marina i a l’Anna sobre el que han de fer 

(mentrestant l’Oriol para). Comencem a retorçar-nos tots, l’Oriol ja està a la 

bateria. Parem per donar indicacions. 

Diem que el piano ja pot estar muntat al lloc i que la Laura doni peu a que 

comenci la impro musical movent el piano cap endavant. Els músics hem de 



tenir en compte que potser hem d’anar més de pressa a sortir de la línia, que 

podem jugar amb la idea de rebobinar el moviment. (10’) 

Tornem a la línia, La Marina pregunta com deixem les mans quan fem la línia i 

que també podem girar a l’hora d’avançar. Els hi dic als que estan a l’extrem 

dret de la línia (des de la nostra perspectiva) que vigilin de no avançar massa 

cap al costat perquè ha de venir l’Oriol a col·locar-se allà i ens quedem 

descentrats. La Marina pregunta per l’estructura des que la Laura ens fa callar. 

Li explico que ens retorcem, la Laura col·loca el piano i comença a fer un patró 

rítmic fins que entren els músics i aleshores comença l’estructura de tres amb 

persones intercanviables. L’Oriol pregunta si estem afegint una part amb la 

música o si només es una transició entre les parts, perquè podem anar afegint 

parts i no solucionar res. La Laura li diu que provem. Acabo de donar 

indicacions sobre l’estructura final a la Marina i a l’Anna. L’Anna proposa que 

ens deixem portar. (4’) 

Provem des del silenci amb la Laura anant a tocar el piano. El tècnic prova de 

fer flashos de llum cada cop que sona el piano. Es juga amb diferents nivells. 

Només hi ha moviment, alguna nota al piano i silenci. L’Anna enganxa la idea 

motívica que deixa la Laura per començar a proposar patrons. L’Oriol toca la 

bateria amb les mans. La Yadira i jo improvisem amb la veu. Dins de 

l’intercanvi de persones només i queden jugant la Marina, la Lara, el Joan i la 

Laura. La música va desapareixent perquè comenci l’escena de Beckett amb 

els actors. Dono indicacions de llum (que quedi més fosc) i acabem d’enfocar 

algun focus. Es fa fosc final. La música final entra tard.  

El Carles demana si podem tornar a fer el final. De fons es sent l’Oriol que parla 

sobre la música amb la Yadira i l’Anna perquè troba que queda massa 

dissonant un altre cop, que estaria bé que fos més consonant, més melòdic. La 

Laura també està en la conversa. Jo estic amb el tècnic parlant de com 

encadenar el fade out de llums amb l’àudio i la projecció. L’Oriol diu que si hi ha 

d’haver una projecció final estaria bé que els actors no estiguessin al banc. La 

Laura està provant de fer sonar un anell rodant caient a terra al final del text. 

No ens acaba de convèncer la idea, és millor que rodi, però no funciona, és 

massa obvi. Ho provem amb els casquets de bala. (15’) 



El Carles està nerviós pel tema dels vídeos i de poder fer un assaig demà. Li 

demano a l’Oriol si pot pujar una mica més el volum de la bateria. Ell té por de 

menjar-se la veu i el piano. Diem que les veus enlloc d’amagar-se darrera 

estan millor als costats. La Laura diu que ens falta més diversitat de persones 

per entrar en la trena. Acordem que la Yadira i jo també podem participar de la 

dinàmica tot i que cantem. Li dic a l’Anna que ella pot fer el desplaçament cap 

al piano més ràpid, que tot i que s’estigui retorçant, el moviment pot tenir una 

direcció. Ella em diu que li agradava que hi hagués el silenci, jo penso igual 

que ella, no cal que perdem els moments de silenci, però és interessant que no 

sigui tan llarg.  

Els músics (jo no he participat de la conversa abans) volen tornar a provar el 

moment musical perquè volien trobar una idea més consonant. La Marina diu 

que ella no marcaria ni buscaria repetir, sinó que jugaria més amb el que passi 

cada vegada. Ella diu que els músics busquin més el que sorgeixi. L’Oriol diu 

que això ja passarà per molt que pactin. No volem que sigui una cosa melòdica 

tipus una cançoneta. L’Oriol vol que aquest moment no sigui tan obscur, tan 

dissonant. Pensem que hi pot haver un moment com de claror. Tot i això, no 

ens desagrada a ningú el que ha sonat. Pensem en que demà tindrem el pianet 

de joguina per provar també, que ens donarà una idea molt diferent. Els hi 

mostro el so que té el pianet que em va passar l’Anna. Hi ha dos grups de 

discussió: els músics més la Laura i els actors.  

El Carles ve a preguntar què volem fer amb les llums. L’Oriol proposa que en el 

moment de retorçar-se quedaria bé que hi hagués un strobo. La Laura 

pregunta com començar a tocar el piano. L’Anna li diu que no busqui fer una 

pulsació, que faci el mateix que ha fet aquest cop d’intentar explorant de tocar 

amb diferents parts del cos. L’Oriol li diu que no es preocupi per estar dins 

d’una pulsació, sinó que pot tenir el patró i jugar també amb escales. Diu que 

dóna opcions perquè tinguem diferents alternatives ja que de la part musical no 

hem explorat res. Diu que hi ha moltes possibilitats per generar ambients 

diferents. L’Anna diu que ella estava marcant un patró molt clar rítmicament, 

que potser marcar una pulsació clara els ajudarà a anar junts. L’Anna li diu que 

potser pot portar ell el ritme, que fer-ho amb una escala no és el mateix. Ella 



proposa que ell agafi un ritme i que quan camini el pot començar a variar. 

Mentrestant, el Carles i jo passem els peus pel guió tècnic. (16’) 

Proposo fer un passi des del principi. Abans de començar faig un repàs de 

l’estructura, però no acabo. Dediquem un moment a preparar les coses per 

començar un passi. Ve la Isis (una de les directores de La Virgueria) a treballar 

a l’oficina. Ens saluda als que ens coneix (havíem estudiat junts amb el Joan i 

amb mi a Eòlia). Hem de fer una pausa més llarg perquè hi ha gent que ha 

d’anar a canviar el tiquet de la zona blava. Parem per esmorzar i decidim fer el 

passi vestits amb la roba que utilitzarem demà. Anirem descalços. Dins de la 

conversa que tenim a la pausa, acabem dient que anirà bé. La Lara diu que ella 

normalment es posa molt nerviosa quan veu que una cosa no està acabada, 

però que aquest cop està molt tranquil·la. El Joan i la Marina fan el pallasso 

una estona per distendre l’ambient. Ens van riure a tots. (15’) 

PASSI GENERAL 

Comencem fent un repàs a l’estructura: quan entra públic nosaltres ja estem 

dins. La Laura pregunta si deixem el banc obert o tancat. La Marina proposa 

que ho fem al revés, que dues persones obrin el banc amb la llum oberta i un 

cop és obert es fa fosc. El Joan vol començar des de dalt de l’escala. Decidim 

que l’espai vàlid és de 365º. Repassem peus pel tècnic. Estem una mica 

dispersos, hi ha moltes coses que s’han de fer a la vegada. Estan en fosc 

comencen els Oohs i shht! anem entrant poc a poc, comença projecció de 

strobo. Repassem l’ordre de muntar la bateria, jo tanco el banc després de 

posar el cargol, serà el peu per saber que la bateria està muntada. 

La Laura proposa que ella també pot ajudar a tancar el banc. Al final quedem 

que qui tanca el banc és el primer que va a seure per començar la cadena. A 

partir d’aquí jo no repassem gaire a fons perquè és el que hem fet abans. Hem 

de decidir qui obra el banc: jo dic que no siguin les mateixes persones que el 

tanquen. El Joan proposa que siguin dos músics. La Marina s’ofereix i 

aleshores la Laura diu que ja l’obre ella. Mirem un parell de possibilitats: la 

Laura sola o que entrin les dues d’esquena i que l’obrin d’esquena al públic.  



Farem el passi i a la vegada jo aniré cantant el que ve de l’estructura i els peus 

pel tècnic de llums, vídeo i àudio. L’efecte strobo el fem amb els focus. Primer 

la llum només és blava, després entren els dos focus càlids frontals del costat.  

Marquem la posició de la bateria. Dono indicacions de mantenir la consciència 

d’ocupar l’espai. Quan les comença a seure en el banc s’encenen els dos focus 

frontals del mig. La Laura en el seu solo juga amb moviments més rítmics 

mentre no hi ha notes tingudes, després el seu solo canvia a moviments més 

sostinguts. Quan ella comença l’exploració sonora del piano amb diferents 

parts del cos l’Oriol també juga a produir sorolls amb la bateria.  

El moment musical l’introdueix l’Anna amb alguna nota solta, no comença cap 

groove fins que l’Oriol marca un ritme amb la bateria. Comencem amb a jugar 

amb l’intercanvi de persones en l’estructura de tres mantenint la idea de 

retorçar-nos en algun moment. Dins del groove que proposen costa incloure-hi 

la veu. Ens donen poc espai per poder fer propostes, tot i així, el groove dóna 

molt de joc per explorar el moviment.  

Fem una figura amb totes les persones que estàvem dins del moviment i quan 

es trenca marxem els que no actors i la música va desapareixent. Dono peus 

pel tècnic. Fan l’escena. Fosc i entra l’àudio. Hem de mirar com desapareixen 

els actors. La Laura proposa que marxin fent la croqueta o que surtin per 

darrera del banc i es quedin asseguts darrera d’ell. Una altra possibilitat que 

diem és que es desfacin per davant del banc cap al terra o que es quedin 

asseguts a sobre del banc. Ho hem de veure demà quan tinguem la pantalla i 

les projeccions. Ha durat 25’ el passi. (35’) 

NOTES I COMENTARIS FINALS 

La Lara ha de fer més pausa abans de la frase puc notar els anells.  

L’Anna diu que no tenim espai nosaltres per interactuar. La Yadira no s’ha 

sentit gens còmode i com que l’Oriol ha pujar el volum de la bateria, perquè jo li 

he dit, no se sentien les veus. La Yadira diu que li agradava més el que havíem 

fet abans. Jo els hi proposo que està bé que ell i l’Anna es quedin sols. L’Oriol, 

l’Anna i la Yadira segueixen parlant sobre què fer amb la música. Proposen 



començar amb el que han fet ara i després passar al que ha sortit abans en 

l’assaig de l’estructura perquè puguem treballar més amb les veus. 

El Carles em pregunta si em sembla bé el que ha fet amb els llums. Suggereix 

fer una baixada de llums en el moment que la Laura ens fa callar. La Laura li 

explica el peu. 

L’Anna diu que pot portar el seu teclat i el pianet demà per si un cas. Ella pel 

teclat necessita un ampli. El puc portar jo que el tindré en el cotxe del bolo 

d’abans. 

Els hi pregunto si volen assajar alguna cosa més o si ho deixem per demà. 

El moment intercanvi de persones ens ha agradat a tots com ha funcionat 

aquest cop. Quan no estem dins de l’estructura de tres seguim estant dins 

d’escena, no estem fora. El groove que estaven fent ara ens ha ajudat molt per 

fer que la improvisació caminés.  

Una idea que proposo jo és que comencem les veus amb el piano i que 

després s’afegeixi l’Oriol amb un patró de bateria més marcat, en aquest 

moment les veus desapareixen i només queden ell i l’Anna fent un groove (el 

defineixen com a reggae-funky pesat). Mentrestant, l’Oriol pot interactuar amb 

l’estructura de tres. 

El Carles ens confirma que quan ens apartem cap als costats i els actors fan 

l’escena no es veu a les persones que estan fora d’escena. 

Demà quedem que el Carles i la Marina estaran a les 11:00 aproximadament. 

Jo vindré a les 11:00-11:30. La presentació comença a les 13:30h. Amb la 

resta quedem a les 11:30 per començar a treballar a les 12:00 

aproximadament.  

Mirem a on pot seure el públic. Es proposa que seguin a les escales, però que 

poden seure en cadires sota l’escala, fent més espai apartant la taula del 

tècnic. He de fer un esdeveniment al facebook. El Joan no espera que vingui 

gaire gent perquè és una hora difícil i un dia difícil abans del pont de Sant Joan. 

Proposem convidar a directors d’Eòlia.  



La Laura pregunta si tindrem projeccions demà o no. Els hi dic que n’hi hauran 

segur, que ara vaig a muntar amb la VP. (20’) 

Mentre la Lara, el Joan i la Laura recullen el banc, l’Oriol i l’Anna segueixen 

parlant de la part musical. La Yadira marxa. El Carles, la Marina i jo parlem de 

temes de producció per la presentació de demà. 

Acabem abans de l’hora prevista. A les 11:45h. 

 

 

 


