
VÍDEO SESSIÓ 1 

Joan i Lara primers a arribar. Marina després. Yadira, Oriol i VP més tard (10’) 

Falten Laura i Anna (justificat). 

No he pogut gravar els primers 10 minuts del vídeo perquè m’he oblidat de donar-li 

al play. 

A spell for money.  Tots estan ballant de forma individual. Quasi no es miren. 

DINÀMICA DELS NÚMEROS: 

VP, dubtes sobre la dinàmica de l’exercici, per què s’ha de mirar als altres? Joan 

contesta que és més difícil sense mirar. Jo li dic que hi ha una qüestió d’escolta i que 

no sigui previsible. Em diu que per què escolta? La Marina diu: del cos, de la 

respiració. Jo dic, és escolta sensorial. 

DINÀMICA DE GRUP: 

Jo estic al marge fent de jutge. 

Com s’interpreten les consignes. El Joan agafa la vena competitiva després de 

perdre el primer cop. 

Necessitat de regular el temps de pensar. Comprovar el que fa l’altre equip les dues 

primeres vegades. El jutge ha de fer de jutge. 

Oriol surt en la quarta volta perquè es troba malament. Entro jo i ell passa a fer de 

jutge. Per fer l’última consigna l’Oriol torna a entrar. 

Vigilar que l’altre equip no et copiï. Què ha passat? 

3 peus, 2 peus, 2 peus 2 ulls, 1 ull 1 peu,  cap peu 1 ull. 

PAUSA per beure aigua i anar al lavabo. (5’) 

Muntem dos grups de 3 cadires per assajar en dos grups, però només en farem 

servir unes.   



TREBALL MOVIMENT ESCENA DE BECKETT 

Joan, Marina i Lara es presten a ser el primer grup que treballa. Primer veiem com 

s’han de lligar les mans. Després ells fan l’escena mentre la resta llegim el text amb 

acotacions. Als músics els hi entendre com funciona un text teatral, la lectura es fa 

una mica feixuga a moments. 

Jo faig acotacions 

VI: Marina, Oriol 

RU: Joan, VP 

FLO: Lara, Yadira 

En cap moment es miren excepte quan es diuen el secret. (jo) 

Intentem només moviment sense text (ho fan Marina, Joan i Lara). Els altres mirem.  

Arriba Laura (a les 11:00h).  

Canviem persones que actuen: Yadira, Oriol i VP. Joan, Lara i Marina estan darrera 

de peu llegint el text i fent el moviment (la lectura és més fluïda, ells mateixos 

llegeixen les acotacions). 

Comencen a aparèixer els dubtes sobre com i quan mirar. La Laura comença a 

donar indicacions de moviment. Ells fan el moviment sense text. Em sorprèn 

gratament que la rutina de moviment els hi surti tan orgànica.  

Començar a experimentar amb la idea de persones intercanviables. Quan proposo la 

idea hi ha un cert esverament perquè no s’acaba de tenir clara l’estructura base.  

Dono indicacions per mantenir la calma. És important que tothom estigui atent per 

saber en quin lloc de l’estructura ens trobem. El primer i segon cop no canviem les 

persones en tota l’escena.  

Fins quan hem d’aguantar la mirada i la reacció de sorpresa? Fins que entra l’altre o 

abans. 



Fem un únic grup a on canvien personatges (40’ després de començar aquest 

exercici). Ens equivoquem, però molt aviat la dinàmica perd la neutralitat i els 

participants comencen a buscar diferents maneres d’entrar, sortir, moure’s.  

En aquest sentit la Marina és la més propositiva. La VP comença a gravar imatges 

per ordre meva. Es generen jocs entre nosaltres per entrar.  Hi ha canvis de ritme. 

Al cap de 10’ introdueixo la música Berserk de Blur. Comencen a jugar amb les 

emocions, a treballar movent les cadires i des de diferents nivells. Hi ha imatges 

boníssimes per a projeccions passant el moviment a càmera ràpida! 

Comencen a participar a generar la rutina no només les tres persones de dins de 

l’escena, sinó que hi ha més gent implicada. Es juga amb la resta de cadires, amb 

tenir-les cadires en diferents direccions, ens enganxem de les mans i dels peus. 

Moviments impossibles des d’estar lligats. Ens posem a dalt de les cadires. Paro la 

dinàmica quan per part dels actors el treball degenera cap a una altra banda i es 

queda la Lara sola fent una improvisació a dalt de la cadira. La Marina comença a 

jugar amb el so de forma espontània. Si enganxa més gent. (treballem 1h en total). 

COL·LOQUI SOBRE EL TREBALL QUE HEM FET:  

Asseguts a terra en cercle. Marina comença a donar idea: “a vegades no sé si és tan 

necessari improvisar així i que passin moltes coses absurdes que no tenen res a 

veure. Després per tornar al moviment original i aprofitar algunes de les coses que 

poden estar passant”. 

Per mi han passat moltes coses que es poden utilitzar després: “al final, era aquesta 

la idea, començar més reservats i veure que ens portava a fer”. 

Apareix el Luis, demà podem tenir l’aula abans!  

Joan: “m’ha agradat molt la sorpresa de que aparegués algú nou dins de la rutina. 

Hi ha hagut un moment que m’ha aparegut una cadira al costat des de darrera. És 

guai, perquè apareix una realitat nova des d’un altre punt”.  

“No sé si m’ha ajudat a entendre més lo d’abans o a perdre’m encara més”. 



Marina: “el dia que entri música aquí jo em cago viva”. 

Oriol: “penso que més que pensar en música hauríem de pensar en so”. Tothom hi 

està força d’acord. “Podem picar amb les cadires, fer sons, etc”. 

Laura: “Si es pot mantenir més l’estructura sí que potser estarem més lliures i ens 

donarà més cohesió com a grup”.  “Mantenir la línia i l’atenció ens obligarà a estar 

més connectats entre nosaltres”.  

La Marina li explica les dinàmiques que s’han fet abans que ella arribi.  

Joan: “Si tots en sabem el text de tothom, ena ajudarà”.  

Oriol: “Text ens pot portar cap al so. Del text al cant no hi ha res.” 

Idees que se m’acudeixen: 

-‐ No tot ha de passar en línia, també podem jugar amb l‘espai i la disposició de 

les cadires a diferents llocs.   

-‐ Amb la música ha agafat tot una dimensió nova. 

-‐ Si juguem amb la idea de persones intercanviables amb el moviment, també 

la podem aplicar a la música. 

-‐ Treballar a partir d’una estructura súper clara i després destruir-la.  

-‐ Aprendre’s el text que sorgeixi com a part del procés, no com a obligació. 

Quedem per demà a les 9:00. Decideixen que prefereixen treballar les tres hores 

seguides i no fer pausa entremig per acabar abans. Enlloc d’acabar a les 13:30 

acabarem a les 13:00h. La Yadira marxa a les 12:00h. 

Vull començar a treballar la introducció al so i al moviment a partir de 

l’acompanyament del so (12:10h) 

Quan introdueixo la idea la Marina es posa nerviosa per la seva inexperiència. Li faig 

veure a la Marina que al final de la improvisació d’abans ella mateixa ha començat a 

posar so (ella els anomena sorollets). I ho lligo amb la idea que ha dit abans l’Oriol. 



Oriol: “al igual sí que és una bona manera per entrar al so, però si agafem dues 

idees i les lliguem al igual ja tenim una frase que pot generar un cicle o un ritme a 

partir del text”. 

Marina: “Potser cadascú podria triar una frase del text.” 

Joan: “El text ja està estructurat com una estructura cíclica que es va repetint. És 

molt rítmic”. “Trobo que està bé treballar-ho des d’un punt quasi d’autòmat amb zero 

emoció i després canviar-ho. Com si fóssim nòrdics quasi”. “Hi ha com un algo que 

és més el que es desprèn que el que tu fas”. “Tot funciona si ho dius des d’un lloc on 

no hi ha emoció”. “Penso que potser ens porta a un lloc abstracte. Aquest home ha 

volgut ser crític escrivint això, no és un vodevil. Tot i que té una estructura molt 

vodevilesca amb gent que surt i que entra i amb la idea de que ara que un no està 

rajo d’ell. Però el que es desprèn és en contra del text”. 

Oriol: “I al final, amb la frase de sento els anells es veu que hi ha un lligam entre 

ells, no? No sé si va per aquí la frase, però la simbologia de l’anell és com que uneix, 

suposo”. 

-‐ Idea del passat.  

Laura: “Yo lo veo desde el punto de vista de que hay algun vinculo entre ellos pero 

que ahora no está. Está manifestado pero no se ve.” 

Oriol: “El que es veu és el contrari.” 

Cris: “I la desunió. Sóm amics? És una cosa del passat? Ara què hi ha? Hi ha una 

unió? És fals?” 

VP: “Lo que hacen al final es la única manera en la que estan todos tres mirando 

hacia el mismo lado. En círculo de mirarían entre todos porque són solo tres 

personas. Es la misma postura en que estaria en un círculo, hay connexión pero 

miran todos hacia el mismo lado”. Oposició del tres –vs- dos contra un. 

Oriol: “No crec que sigui un final feliç. Les parts defineixen una situació estàtica 

d’una relació. Entenc que no defineix tant el trajecte d’una relació com el moment”. 

“Hi ha un vincle però no ens mirem. Hay algo turbio”. 



VP demana de provar el final per veure si la postura de mans permet que estiguem 

en cercle. Ho proven la VP, l’Oriol i el Joan (ell va a buscar els nois directament per 

fer-ho). No és possible fer un cercle en el que tothom es miri. Sempre queda una 

persona d’esquena als altres. 

Joan: “De fet que un estigui amb les mans per sobre dóna idea de superioritat”. 

“També està tot el tema dels colors, que segur que hi ha un tema psicològic darrera”. 

“Segur que no és casual”. 

Buscar un diccionari de símbols. 

Lara: “Aquesta peça és de l’època després de la barbàrie (segona guerra mundial) a 

on es va qüestionar l’ètica de l’individu. Tot això es reflexa en el text perquè està 

qüestionant les relacions entre les persones.”  

De quina època és això dins de la dramatúrgia de Beckett? És abans o després de 

Tot esperant Godot? La Lara diu que és de la mateixa època, tot i que a Godot els 

personatges estan més definits. També l’espai ho està més. En aquest text no hi ha 

un espai concret, només el banc.  

VP: “els colors que diu són els colors bàsics de la llum?” 

Discutim quins són els colors primaris en la llum i en el pigment. Tampoc 

coincideixen.  

Moviments són neutres, que no es faci soroll al caminar. 

Lara: “És com si fossin fantasmes. Ell el que vol transmetre és l’interior, no la 

persona”. 

Cris: “Ho buida tot molt de tot significat. Es busca la neutralitat, que sigui eteri”. 

Joan: “Físicament es busca que siguin molt iguals”. 

Els noms diuen que són noms de flors. I fa un paral·lelisme amb els noms que surten 

al Rei Lear. També el principi comença de la mateixa manera. 



Lara: “Potser els colors tenen a veure amb les flors”. “L’original està escrit en 

francès.  Perquè ell creia que si escrivies en una llengua que no fos la teva eres més 

precís a l’hora d’expressar-te”. 

M’agradaria aconseguir-la en altres llengües per poder jugar amb la sonoritat del 

text.  

Oriol: “El que passa que si posem so i així, trenquem la idea aquesta de no fer soroll 

i les sabates de goma”. 

No busquem ser totalment fidels al text.  

Joan: “En el fons al fer-ho amb música ja ho estem fent en un altre idioma”. 

Laura: “Volviendo al tema de las relaciones, es como que el que sale es un punto de 

fuga. Para poder mantenerte en una relación necesitas también poder evadirte 

cuando las cosas te saturan”. “La unión de los dos que quedan es consecuencia o 

se refuerza por aquel que sale”. “El que marxa és el que uneix”. 

Lara: “El bé i el mal estan en la mateixa persona” Idea de dualitat. 

Joan: “Tampoc és que hi hagi dolents i bons. Hi ha tot un seguit de coses que no 

veiem del que li passa al que marxa fóra”. 

Oriol: “D’alguna manera les relacions més sòlides són les relacions d’amor-odi. En 

les relacions més profundes sempre hi ha parts positives i parts negatives. Potser el 

conflicte és el que fa que s’aguanti unida.” 

VP: “Es un ciclo, el que se va es siempre el que ha contado el secreto al otro, y el 

lado hacia donde se va le da pie al de ese lado a moverse hacia el medio y contar el 

secreto. Es muy guai. Es como que les deja el pie” 

Laura: “ Todo el tiempo lo que se está amasando es que relación existe entre ellos”. 

VP: “¿Por qué se va? Por algo se va. ¿Por qué se va siempre el de enmedio 

después de hablar? 

Laura: “ Es un movimiento efectivo a nivel visual”. 



Oriol: “Al igual no té gaire sentit si ens anem canviant de personatge tota l’estona, 

no?” 

Joan: “Però si ho fas una vegada canònica, potser ja entens que això és una cosa 

que es repeteix. A mi em dóna la sensació que quan es donen de les mans això no 

és el final, sinó que torna a començar. Aleshores que es canviïn les persones no ho 

veig com tan greu. Perquè ja s’entén, no?” “Jo crec que això poques vegades es 

munta perquè ningú ho entén”. 

Oriol: ”Estem parlant de tres personatges concrets, no? Que porten uns colors 

concrets. Potser si som 3 persones de groc, tres de vermell, etc. no té sentit que ens 

canviem.” 

Lara: “Però potser cadascú pot encarnar algun aspecte d’aquests personatges 

sense haver d’anar vestits tots pels colors. Si trenques potser és més interessant, 

no?” 

La conversa s’estanca parlant dels colors del vestuari. Portem uns 30’ parlant sobre 

el text i sobre la improvisació. Han sorgit idees interessants a desenvolupar. 

Trenco la conversa per passar a treballar una altra cosa. 

INTRODUCCIÓ AL SO A PARTIR DEL MOVIMENT   

Exercici en parelles. Estan la Laura, la Marina, la Lara, l’Oriol, el Joan i la VP. 

Avanço que és un exercici que no té res a veure amb el que estàvem treballant del 

text. I ho aviso. Primer faig una mostra de la dinàmica de l’exercici. Jo em quedo fóra 

de l’exercici perquè puguem ser parells. 

Parelles:  

Oriol-Marina: Exploren des d’un altre punt. Quan l’Oriol porta el control proposa molt 

aviat moviments molt ràpids i fa anar a la Marina a l’extrem des del principi, després 

es calma. Acaben jugant entre els dos.  

Joan-Lara: experimenten el moviment des del lloc una estona abans de desplaçar-

se. No poden parar de riure. 



Laura-VP: comencen molt ràpid desplaçar-se. La Laura vol portar el control sempre, 

fins i tot quan no porta el control precipita moviments. 

Tornem a la tranquil·litat de moviments amb les mateixes parelles i acompanyem el 

moviment amb so.  

Oriol-Marina: Marina teatralitza i exterioritza molt el so.  

Joan-Lara: Lara intenta seguir el que li marca el Joan. Se’n van al vodevil.  

Laura-VP: més discrets. 

Ells exterioritzen molt més el so. (10’). 

IMPRO NOTES LLARGUES I CURTES ESCRITA A LA PISSARRA 

En cercle de peu en cercle fem 4 tons llargs, seguits de 10 tons curts i després un 

altre cop quatre tons llargs.  

Jo dirigeixo el canvi de to en els tons llargs, mentre que els curts cadascú ha de 

contar els seus. 

Després comencem amb els 4 llargs i després comença un de sol a fer 10 tons curts, 

un cop n’hagi fet 10 el que està a l’esquerra comença a fer els seus 10, i així 

successivament. Un cop comences a fer els 10 tons curts no pares de fer-ne fins que 

l’últim del grup n’hagi fet els seus 10.  

Aleshores tancarem els ulls i farem els 4 tons llargs que conduiran a una 

improvisació sonora. Hem de generar ambients entre tots.  

El segon cop que es fa la primera part de la impro és nota tot més tranquil. En la part 

d’exploració sonora, l’Oriol inicia l’ús de la percussió i de coses més rítmiques, el 

Joan i la VP segueixen molt aquesta idea.  

La Marina explora timbres diferents com d’animals i el riure.  

Veig com a mi el fer so m’involucra l’ús del cos i del moviment. Es veu com es van 

contestant entre ells. El Joan agafa patrons rítmics que va reproduint en diferents 

moments i diferents parts del cos.  



Al cap de 5 minuts la Marina s’estira a terra. Hi ha moments de més esverament i 

d’altres de més tranquil·litat. La VP i jo fem una aposta més melòdica que costa que 

es segueixi, aleshores es segueix i es produeix el silenci. (8’ d’improvisació). 

COMENTARIS SOBRE L’EXERCICI 

Demano l’opinió a les persones que havien treballat menys la improvisació sonora. 

Joan: “Jo anava a fer coses que sentia que feien els altres. I era una lluita de dir: no, 

no, jo vaig lo meu”.  

Oriol: “El que te’n vagis amb algú de fet té a veure amb el que fèiem al principi dels 

números. Lo normal és que tu aportis algo o experimentis, però que se’n vagi cap a 

alguna banda.“ 

Cris: “Hi ha hagut moments en que cadascú anava a la seva bola, proposant sense 

escoltar”. 

Lara: “Hi ha hagut un moment que era com un caos perquè tothom anava a full amb 

la seva proposta”. 

Laura: “Necesito saber un poco qué está pasando”. 

Oriol: “Quan fem improvisació amb instruments tipus free o free jazz, sembla que al 

començament es tracti d’omplir, i t’oblides de jugar amb els silencis, no? Podria 

passar que al mig de la peça hi hagués un silenci. O explorar dinàmiques cap a dalt, 

però també cap a baix.”  

Joan: “A vegades et quedaves escoltant alguna cosa que deies: ai qué bonito! Però 

t’oblidaves de fer lo teu”. 

VP: “Hay algo de sólo hacer cuando creas que puedes aportar o cuando te surja la 

iniciativa. Lo que decías al principio de ir cada uno a su bola, es tu con tu idea, pero 

escuchando también. Saber todo lo que está pasando y a la vez seguir con lo tuyo”. 

Joan: “Hi ha hagut un moment en que tu (Cris) has començat a fer com una melodia 

i de sobte era tot com més comprensible. Era de sobte com una frase, com… 

comença una cançó”. 



Cris: “El que hem fet amb el so és extrapolable al que hem fet abans amb el 

moviment. Hem passat d’una cosa més estructurada a una altra més 

desestructurada”. 

Oriol: “I passa el mateix que amb el moviment. Si estem tots fent la nostra al final no 

passa res. O passa tant que, en realitat, no passa res o és massa dispers”. (4’) 

CONCLUSIONS FINALS 

Parlo sobre el treball que farem, que estarà basat molt en l’escolta, tal i com hem fet 

avui. 

Pel que fa a la introducció del so anirem molt per aquesta línia, no entrarem en 

tecnicismes. (Li pregunto a l’Oriol què pensa perquè està donant-li voltes al cap) Sí 

que, evidentment amb la gent que és músic podem generar coses que vagin més 

enllà.  

Simplement que no tingueu por (mirant a la Marina i al Joan). 

Marina: “La por l’heu de tenir vosaltres de que ens hi fotem”. 

Oriol: “Bueno, i al revés. Jo em fico al vostre terreny i amb peus de plom”. 

Cris: “I a la dansa som tots un poco intrusos. Fem el que podem, fem veure que 

ballem”. 

Demà a les 9:00 aquí. Acabem a la 13:00 perquè no hem fet pausa. La idea és 

treballar tres hores. 

Joan pregunta si sé algo del dia que presentem i a on. Jo encara no he tingut temps 

d’anar a veure les sales. Parlo de la carta al director que he d’entregar per intentar 

fer un conveni amb l’Institut del Teatre i que la data final depèn de la disponibilitat de 

les diferents sales. I l’assaig general el podem fer a un lloc. 

Quedem en que passo les dades concretes que vull que hi hagi al diari per correu 

electrònic a tots. No vull que m’expliquin els exercicis ni que m’expliquin qüestions 

espirituals.  



Em demanen què vull concretament que incloguin, que posi un exemple: els hi dic 

que em serveixen comentaris com els que han anat sorgint al llarg de la sessió, que 

em diguin si hi ha alguna cosa que els ha sorprès o si estan totalment en contra amb 

el que estem fent o amb opinions meves o el meu procés. No m’interessa que em 

diguin que han sentit un nus a l’estómac quan seien a les cadires, per exemple. 

Tothom riu i està sociable, però la cara de la Laura al acabar la sessió no pot ser 

més seria. De fet, no es relaciona amb ningú. Simplement marxa. 

 

 


