
VÍDEO SESSIÓ PRÈVIA 

No poden assistir a la sessió ni l’Oriol ni la ballarina que al final no pot participar 

del projecte.  

Arriben a l’hora el Joan, la Marina i la Lara. L’Anna i la Yadira arriben 10 minuts 

tard. La VP arriba una mica més tard i la Laura pràcticament 20 minuts tard. 

No he començat a gravar fins a 30’ després de començar la sessió.  

Estem asseguts en cercle, en cadires, però en el vídeo només puc veure la 

cara de la Marina, la Lara i la Yadira i l’esquena de la Laura. No tinc prou angle 

per poder gravar les reaccions de tots.   

RONDA DE PRESENTACIÓ 

Es presenten entre ells per les parelles. L’ambient és relaxat i distès. Hi ha 

riures entre ells. Surten coses curioses, anècdotes. Es nota la diferència que 

genera entre els participants la manera de presentar als altres.   

El que presenta explica als altres el que recorda, però el presentat puntualitza o 

acaba d’explicar coses que s’han dit.  

La gran pregunta al final de la ronda de presentacions és: ja intuïu quina és la 

disciplina de cadascú, no? Més o menys ho tenen clar, però dubten amb 

algunes persones. Acaben presentant-se com el que són: 

- VP: violinista de clàssic que fa coses d’electrònica. 

- Yadira: Cantant i directora de cor. Un 80% pianista.  

- Marina: Actriu. Fa coses de producció. 

- Lara: Yo soy una mezcla: actriu i cantant. La resta són pequeñas 

pinceladas. 

- Anna: Pianista de jazz (més professora que concertista). Canta a la 

dutxa. 

- Joan: Actor. Pot cantar però no es considera cantant. Pot ballar però no 

és ballarí. 

- Laura: Balla, no diria que és ballarina. Estudia dansa i coreografia. 



- Cris: He estudiat teatre i estic fent Pedagogia general amb cant històric. 

Em defenso amb el modern.  

INFORMACIÓ SOBRE EL PROJECTE 

1. Projecte de pedagogia. No és concert i el que farem és la intervenció. 

2. Títol: Escena col·lectiva transdisciplinar. Escena perquè posarem algo en 

escena, ho presentarem. Col·lectiva perquè el treball que es farà és 

essencialment col·lectiu. No hi ha una figura de director. La base és el text, 

treballem a partir de la improvisació. El director simplement guia. Jo vull 

treballar amb vosaltres.  

La Marina pregunta si hi ha el text tal qual de base. La resposta és no té 

perquè. 

La Laura pregunta si vull treballar sobre la improvisació o que l’escena provoqui 

un joc d’improvisació o que la improvisació com una eina durant el procés de 

creació. La resposta és que improvisació serà una eina, però també pot ser que 

hi hagi trossos que siguin improvisats.  

La Laura pregunta si l’objectiu és fixar. La resposta és que sí que m’agradaria 

fixar alguna cosa, que no sigui rollo performance que anem allà i surti el que 

sigui, sinó que hi hagi un recorregut clar, i que algun tros es pugui deixar més 

lliure. Tot ho hem de generar nosaltres. El text és un punt de partida de tot.  

Transdisciplinar. Què enteneu per transdisciplinarietat? Respostes: 

- Barreja de diferents disciplines.  

- Elementos comunes de diferentes disciplinas. Aquello que las connecta.  

- Trans és com a través. No és multi. És un vehicle a través del qual… 

- Interdisciplinari quan apliques a una disciplina eines d’una altra 

disciplina, multi quan són varies disciplines que cadascuna no surt del 

seu àmbit, però fan una cosa en comú (exemple l’ESMUC). Trans és a 

través de per construir algo.  



Explico les diferents definicions de interdisciplinari (Psicopedagogia com a 

disciplina fusionada), multidisciplina i transdisciplina (idees que han dit ells, 

s’esborren les fronteres. No busca generar una nova disciplina. No nega les 

disciplines ni els especialistes). Lligat al Paradigma de la complexitat de Morín. 

Les coses, la vida, les relacions són complexes (exemple de fer els horaris de 

l’escola: punt de vista organitzatiu, didàctic, comú).  

Intentaré que tothom pugui passar per tot. Als actors els hi surt el riure nerviós. 

Jo parlo que hi ha moltes maneres de fer música, que no cal tocar un 

instrument en sí. Text és l’imaginari comú per tots 

Joan, li agrada el concepte de Parc d’instruments. 

3. On presentem. Opcions: Institut del Teatre (Laura m’explica les possibilitats 

que hi ha per reservar a l’Institut), Centre Cívic Can Felipa. La Laura dóna 

l’opció del Centre Cívic La Barceloneta. Canvi de dates de presentació no 

possible. La Marina parla de La Virgueria.  

4. Fer un mini diari de les sessions. Entregat al final del procés passat a 

ordinador. Jo passaré les pautes. .  

5. Coses que m’agradaria treballar. Treball d’escolta (exercici d’escolta i de 

grup) per generar dinàmica de grup. No m’invento exercicis nous.  

Vull incloure vídeo (potser en viu). VP em pregunta què vull exactament. 

M’explicarà després què pot fer ell amb el vídeo. M’agradaria gravar coses que 

interaccionin amb nosaltres (no conversa amb el vídeo), decalaix d’imatges.  

Idees que tinc: jugar amb el temps a nivell de moviment, auditiu. Estirar, reduir, 

més ràpid, més lent. Time Stretch. VP proposa l’electrònica de fons. 

Treballar idea minimalista: patrons curts que es repeteixen i que es sincronitzen 

i es desincronitzen. Phasing. 

Volen treballar cada disciplina per separat? Pensen que no fa falta, que si es 

proposa una línia cadascú aportarà des del seu bagatge. Es proposaran 



exercicis disciplinaris, però no volia dedicar uns dies concrets a treball 

disciplinar. 

La Laura pregunta pel planning: es dedicaran uns dies a fer recerca i uns altres 

a composar o des del principi tot el que passi és susceptible de ser la 

composició. La resposta és que sí, des del principi tot pot ser susceptible 

d’estar  a la composició final. Partirem molt de processos de grup i exercicis. A 

partir d’exercicis d’escolta es pot generar tot el material.  

La intervenció jo la he de vincular a la Pedagogia. He de justificar el procés, 

explicar els objectius dels exercicis, etc. El que no vol dir que el que fem 

nosaltres tingui un objectiu pedagògic.  

L’Anna diu davant de la por dels actors a fer música: “Tampoc busquem la 

perfecció”. No és un projecte d’interpretació que ha d’estar tot perfecte. 

Relaxem-nos, perquè en el món real tampoc és així. Rarament surt tot 

mil·limetrat.  

Idea de muntar 30 minuts. Les impressions de la Lara i de la VP és que mitja 

hora acaba sortint ràpid. La VP creu que fins i tot es pot fer més estona. No ha 

de durar més d’una hora. Potser al final només tenim 5 minuts. No hi ha cap 

pressió de temps.  

No anem a fer Beckett.  

Idees que m’obsessionen: nihilisme (negació de tot). La Laura diu que és 

contradictori amb un projecte transdisciplinar. La Lara diu que estem negant la 

classificació. Lletgisme (no buscar fer coses boniques). No és anar a buscar lo 

lleig i lo desagradable expressament.  

La Marina pensa a nivell de motor i emoció. L’Anna pateix per haver de posar-

se una emoció perquè sí. Explico el meu punt estètic ara mateix: no anar a 

buscar formes estereotipades, fetes, etc. La Marina ho defineix com trobar un 

punt més cru (bon adjectiu). Que cadascú que tiri per on vulgui.  



Pensar en atemporalitat. Ho penso com una cosa urbana, atemporal. Estètica 

urbana. La Marina parla de La nit just abans dels boscos (monòleg). La Laura 

parla de buscar una ubicació exterior. Ho he intentat, però no es pot.  

Problemes de les projeccions en exterior. El Joan suggereix projectar sobre 

nosaltres mateixos. Al VP li sembla bona idea (jo dic que ja ho havia pensat 

també, que anar vestits perquè es vegi). El Joan parla que estem molt venuts 

amb les projeccions. Que tant ens poden anar a favor com en contra. Poder 

projectar en un pati: al convent de Sant Agustí els preus són una burrada.  

VP exposa problemes amb els vídeos. No es pot treballar a la vegada que el 

procés perquè és una feina artesana que s’ha de gravar i muntar. Jo responc 

que tinc previst dedicar un dia a poder gravar el material que creguem o anar 

gravant durant els assajos. Les sessions estaran totes gravades.  

La VP té idees per fer a partir del text amb el vídeo i l’electrònica. Modifiquen 

molt el que faci la resta. Per veure quant s’ha de muntar. La Lara diu que tot 

això s’ha d’anar veient al llarg dels assajos. La Laura parla que s’hi hi vull 

englobar tantes coses hauré d’acabar acotant. Per això considera que és tan 

necessari saber com s’organitzaran les sessions. Ella ho muntaria així: dues 

primeres sessions d’exploració i per veure com funciona el grup, i després 

agafar idees que hagin funcionat, etc.  

Li dic que no pateixi, que el que diu ella es farà, però que no em vull tancar les 

portes a que els primers dies d’exploració surtin coses que es puguin aprofitar.  

6. Problemes de disponibilitat. Per la presentació (tothom pot més o menys). El 

dia 20 no serà més tard de les 19h. Els assajos són a l’ESMUC.  

IDEES DEL TEXT 

No tots el tenen ni l’han llegit. 

Laura: el veu molt coreogràfic i a nivell espaial és mot concret. Interessant que 

els personatges no estan definits del tot. És molt concrets, però està difuminat 

a la vegada. Idea de bucle.  



Joan: Ho veu com una partitura. És molt críptic.  

Cris: Jo no em trencaria el cap buscant saber què vol dir. 

Lara: Tres etapes de Beckett. Primera molt recargolada, segona que comença 

a experimentar amb el minimalisme. Tercera etapa (a la qual pertany aquesta 

obra) porta el minimalisme a l’extrem i juga amb l’existencialisme després de la 

segona guerra mundial.  

Llegim text. Jo llegeixo les acotacions. Vi: la Marina. Ru: Lara. Flo: Joan. No 

llegim les notes finals. 

Idees que surten en una ronda ràpida. Anoto les idees que aporta cadascú. No 

l’ordre en que les han dit: 

- Marina: fantàstic que sigui tot xiuxiuejat. Que no sigui la idea de teatre. 

- Cris: No volia que el text donés més del que era necessari. Desfasar 

vídeo. Idea de desplaçament i de circularitat. Simbologia de l’anell.  

- Joan: Amb el text i el vídeo es poden fer moltes coses.  Efecte mirall. La 

repetició. Té un aire ritual (cada dia passa el mateix? Ho vincula a Dies 

Feliços de Beckett). Criatures asexuades.  

- Lara: Relacions entre les persones, quan una no hi és parla l’altre. 

Triangle. 

- Laura: Idea de bucle. Imatge de tribal unit. Alguna cosa que torna la 

mateix lloc. La repetició genera un ritme. Com són els silencis? 

Les mans estan maquillades, no porten cap anell. Laura pregunta si l’obra en sí 

és el que tenen.  

Joan diu que l’obra no té antecedents. Es fan poc, a vegades juntes.  

Cris: és una altra manera de replantejar-te com poses en escena les coses. Cal 

pagar 25€ per anar a veure una cosa? 

Marina: També et fa replantejar idea de públic. Què els hi passa? Què els hi 

comuniques? En aquest sentit ser transdisciplinaris és molt bo. 



Laura: té cabuda dins d’un esdeveniment performatiu. Dóna peu a la circularitat 

i a que es repeteixi. Coneix poc teatre.  

Cris: també entra dins d’un context musical. El que estem parlant es pot aplicar 

a la música perfectament. Buscant per internet diuen que són dones grans que 

tenen una malaltia terminal (cares rares per part de tothom…). No és de les 

obres en que els personatges són malalts mentals com a Fi de partida. És 

súper neutre. Podem donar-li nosaltres algo o seguir mantenint el neutre. 

Marina: Però no fa molt que no es veuen? 

Lara: Això a Tot esperant Godot també passa. Cada dia fan el mateix i diuen 

sempre que fa molt que no es veuen. No és literal.  

Joan: No es veuen les cares perquè estan tapades amb barrets, la il·luminació 

és tènue. L’edat te la dóna la veu (la Laura fa que sí amb el cap). La roba 

anul·la el cos. 

Ja està. Marxem. 

Laura: una altra idea, és que pot funcionar sol o que es presenti com que 

alguna cosa ho està movent. Tres personatges que fan la seva rutina i 

personatges externs que guien l’escena. Ho veus des de dins o des de fóra. 

Pots utilitzar els espais intermitjos. Dóna moltes opcions a nivells d’espai.  

Joan: el silenci és un personatge més.  

Laura: són les tres teixidores del destí, però pot haver algú que estigui 

conduint-les.  

La Lara ha de marxar. 

Idees de la VP pel vídeo: idees de la repetició i com evoluciona. Agafar imatges 

d’arxiu de programes del cor i posar a càmera lenta mirades i riure molt falses 

amb so greu de fons. Fer leitmotivs de cada personatge que es repeteixin. 

Jugar amb la frase i que es repeteixi amb electrònica. Contrapunt entre el que 

es diu en real, en l’electrònica o el vídeo. No jugar amb l’estaticitat que té el 

text, sinó que donar una direcció.  



Cris i Marina: No és estàtica. 

Laura: Es como comedida. Sobrio. Es muy dinámica. Pasan cosas.  

VP: No s’imagina que tingui ritme. Es molt estàtica, però tens.  

Joan: Jugar amb el fóra camp. Què passa amb el que està fóra? 

Cris: El que es diu i el que no es diu.  

Anna: El que no surt és el més important, no? El que està escrit és el que ha de 

veure el públic.  

Joan: El que passa darrera dóna significat. El fóra camp. 

Marina: A nivell conceptual, la fa pensar en: colors dels abrics (vermell, grana i 

groc) l’associa amb la República. Lectura més política de la història: té molt 

contingut. Segur que l’últim tema segueixen sent les relacions humanes, la 

gestió del poder, etc. La circularitat del text és la història que es repeteix, el pas 

del temps. Quantes lectures se’n poden treure d’aquí. Voluntat de reacció meva 

i del públic. Què em fa sentir estar repetint la mateixa coreografia? 

La Yadira pregunta com ho farem. Si serà tan contingut com es diu en el text o 

si ho podem moure.  

Cris: idea per un exercici. Què ens dóna repetir la coreografia al llarg de mitja 

hora? Ho fem per grups a veure com afecta a cada grup. 

Anna: com poder traduir això a la música. Una peça gravada que sempre és 

igual podria ser el sistema. Una persona que interpreta la peça, si sona 

simultani a la gravada hi hauria un moment de desfase, que portaria a fer un 

joc guapo.  

Joan: La música marca els diàlegs d’ells. Harmonicitat –vs- inharmonicitat.  

VP: distancia entre el públic i escenari. Que entrem com a públic. Tota la gent 

està participant de l’escena.  

Marina: idea de reemplaçar. Depèn del teatre que es faci.  



Anna: Fer molt explícit al públic dins de l’escena. Que es vegin projectats a ells 

mateixos a la pantalla.  

7. HORARIS 

La Yadira fins les 12:10h té disponibilitat. 

L’Anna dimarts no pot i dimecres no arriba fins les 11:00h. 

Demano que m’enviïn les dificultats d’assistència per correu. Podem començar 

abans de les 10:00h.  

Mentre marxem VP insisteix amb la diferència del vídeo. Com abans es faci 

millor. És més difícil adaptar les altres coses al vídeo que al revés.  

Li demano la disponibilitat per la setmana següent i m’ofereixo a quedar tots 

dos per planificar-ho. No sap quins dies podrà venir.  

Penso que de l’exercici de la coreografia repetida, si ho gravem, es poden 

extreure imatges interessants.  

Quedem el proper dimarts a les 10:00h, sinó dimecres podem quedar a les 

9:00h.  

Em pregunten qui hi haurà de músics i qui falta. Falten tres persones dic: l’Oriol 

(bateria), l’altra ballarina i un flabiolaire. 

 

 


