
VÍDEO SESSIÓ 3 

Anna i la Yadira arriben 10’ tard.  

Comencem fent un escalfament corporal a terra perquè no hi ha participants 

per començar a fer activitats. Cançons: Bang Bang, The Riverboat Song,  

La Yadira torna a fer un escalfament molt passiu a on està pràcticament tota 

l’estona estirada. El Joan i l’Anna estan més actius. En 5 minuts de música 

encara no s’ha aixecat del terra. Estan fent estiraments i mobilitzant les 

diferents articulacions. Dono la indicació que poc a poc comencin a incorporar 

el moviment dins de la rutina. Poc a poc van guardant les màrfegues que 

estaven utilitzant.  

No se’ls hi veu gaire ganes de moure’s. Sona Superman de Seymour i quan jo 

surto de la dinàmica per pujar la música ells paren el moviment i esperen. 

L’exploració de recursos de moviment és molt minsa.  

La Laura s’incorpora 20’ tard. Seguim estant col·locats en un cercle a on ningú 

ocupa l’espai del mig de l’aula. Dono la indicacions de jugar amb la mirada, que 

aquesta deixi de ser interior per passar a explorar als companys i l’entorn. La 

mirada ha de tenir una direcció.  

Comença a haver-hi més desplaçament per totes les bandes de la sala. 

Viborita de Lila Downs. Jugar amb la mirada interior conscient i la mirada 

exterior. Els músics utilitzen els braços de forma més desconnectada del cos 

quan es queden sense recursos. La sensació és que troben filons que els hi 

funcionen, però que un cop s’acaben els filons no saben fer-los evolucionar. Hi 

ha moviments que s’encomanen entre tots. Es comença a jugar amb els altres. 

(15’) 

Activitat del cercle de desinhibició i de comunicació i contacte amb els altres en 

cercle amb Travelers Song tal i com la vam fer la primera sessió. Es pot parlar i 

animar a qui està al centre. Es nota més participació. La Yadira és l’única que 

només entra un cop al centre a fer una proposta de moviment. (5’) 



Connectem amb l’exercici dels números de l’1-30. Fem un cercle més petit. 

L’explico un moment perquè l’Anna no hi era. Aconseguim fer-ho a la segona. 

La primera arribem fins al 20. Es fa sense pressa, però també sense pausa. (3’) 

Exercici de les boles de colors. L’única indicació que dono és fem el cercle més 

gran i començo a generar la bola blava i la passo al Joan, perquè sé ell 

entendrà la dinàmica i la seguirà des del primer moment. I així és. La bola 

arriba a la Yadira i ella li canvia el color. Sobre  la marxa li explico que només 

puc canviar el color de les boles jo, que si la bola és blava es manté com a 

blava. Seguim la dinàmica i introdueixo els canvis de ritme i de dinàmica. Canvi 

a la bola verda. 

Arriba l’Oriol 40 minuts tard. S’incorpora a la dinàmica sense problemes. Surt 

bola verda i entra una groga. Els músics sorprenentment es llencen a la piscina 

a l’hora de jugar amb l’expressió corporal i interpretar les característiques de 

les pilotes també amb la veu. Vull entrar una segona pilota dins la dinàmica, 

però l’Oriol treu la groga quan entra la blava. Entra la bola verda també. Per 

sort, el primer cop que una persona té dues boles li toca al Joan, que marca la 

pauta a seguir.  

Amb dues boles en joc la dinàmica es torna més ràpida i més histèrica, quan 

en realitat no cal que sigui així. Acabem envolicant-nos i parem un moment. (5’) 

Abans de tornar a començar l’Oriol comenta que només pots passar-li la pilota 

a qui t’està mirant. Jo li dic que has d’estar atent del que passa en tot moment 

a tot arreu.  

Tornem a començar una nova dinàmica. Introdueixo la bola groga i 

seguidament la blava. Introdueixo la bola verda. Es torna a tornar tot histèric. 

Es perd la bola groga. Amb dues boles aconseguim generar una dinàmica més 

lenta i on les boles tenen cadascuna una personalitat diferent. Tot i així, hi ha 

persones que tenen més tendència a seguir una dinàmica més histèrica. Trec 

la bola verda. Amb només una bola és torna a calmar tot i es juga més amb les 

possibilitats de la pilota. La trec per acabar l’exercici. (10’) 

2. EXPLORACIÓ SONORA 



Els que no estaven ahir han d’escollir una frase que no tingui ningú. Recordem 

les frases que té cadascú.  

Oriol: Com en el pati de l’escola de la Senyora Wade. 

Marina: És convenient que no parlem. 

Anna: Per Déu, no! 

Laura: Déu ens guardi. 

Lara: Pensar en l’amor. 

Cris: En el tronc. 

Yadira: Què en penses de la Vi? 

Joan: Amb aquesta lluny no es pot veure gairebé res. (5’) 

Exercici d’exploració sonora amb els Oooh! i Shht!. Les frases les podem 

començar a introduir un cop estigui assentada la dinàmica amb els primers dos 

elements. Dic que podem estar amb els ulls tancats si ho trobem necessari. 

Tothom els tanca menys la Yadira, que va obrint i tancant. La primera a fer una 

proposta és la Laura, sempre té tendència a fer la primera proposta ella.  

Estem asseguts al terra en cercle al centre de l’aula. Jo em moc al fer so, 

l’Anna també ho fa en algun moment. Alguns juguem a aconseguir diferents 

timbres posant-se les mans davant de la boca. Als 3’ introdueixo les 

paraules/frases. Hi ha molta escolta en aquesta exploració, també hi ha jocs 

entre nosaltres d’imitació i de pregunta/resposta. L’Oriol juga molt amb la 

sonoritat de les lletres de les paraules de la seva frase.  

La Yadira juga amb diferents altures per la seva frase. Juguem també només 

amb els Shht! Acaba havent un moment de silenci que és el final. Alguns ja ho 

entenen. (10’) 

Jo comento que a mi m’ha agradat jugar només amb dos elements. La Laura 

diu que donen joc. L’Anna pregunta si teníem por que fos massa musical el que 

fèiem. Jo dic que no, que pot ser-ho. Ella per musical vol dir que fos més 

regular, no més consonant. Jo contesto que ara mateix que estem explorant 

pot entrar tot, que som lliures de proposar coses i anar a altres llocs.   



Des del lloc on som proposo explorar improvisadament amb clústers i 

construccions harmòniques. El Joan diu que no sap què és un clúster. Intentem 

fer un exemple amb la veu els músics, però no ens surt exactament un clúster. 

Ho definim, entre els músics, com varies notes molt juntes que sonen 

assonants. Jo faig un exemple amb el piano.  

El Joan diu que és més fàcil fer clústers que construccions harmòniques. Els 

músics diem que no sempre és així. Jo marcaré els canvis entre una cosa i 

l’altra. Començarem amb un clúster. L’Oriol proposa que algú comenci amb 

una nota i que després entrem la resta. Comença la Yadira. Marco tres canvis, 

però només aconseguim que sonin clústers. Remarco que la idea és anar 

canviant de clúster a harmonia cada cop que marqui un canvi.  

El Joan pregunta si hi ha d’haver algú que faci algun canvi perquè canvií de 

clúster a harmonia. Jo li dic que jo marcaré quan fer el canvi. L’Anna diu que 

potser sense marcar res, si algú sap que modificant la seva nota allò sonarà 

harmònic, que no cal que hi hagi una persona que marqui els canvis. L’Oriol diu 

que al final estem parlant de fer consonàncies i dissonàncies.  

El Joan fa cara de no entendre gaire res, i mentrestant la Yadira ja comença a 

fer una proposta sonora. Comencem per dissonància. Hi ha canvis sense que 

jo marqui res. No hem canviat a consonància en cap moment perquè tothom es 

mou massa. Recomano que els que no tenen tanta experiència amb la música 

no es moguin tant. Els músics, com diu l’Oriol, ens podem moure més i saltar.  

La Laura no entén quan ha de fer el canvi de dissonància a harmonia. Proposo 

fer-ho més intuïtiu. L’Oriol recomana començar des d’un acord i l’Anna que 

quan jo marqui el canvi explorem fins a trobar la dissonància. El Joan proposa 

una nota amb la que construïm un acord major amb sèptima de dominant. 

Anem a fer dissonància, però després no podem tornar a fer un acord. La 

Yadira diu que sona a Bach.  

Jo comento que ho he provat amb gent que no són músics i que m’ha 

funcionat. Recomano que treballem més des d’un punt de vista sensorial i 

intuïtiu, més que no pas pensar quina nota estem fent. Comença l’Anna a 



proposar una alçada. Funciona millor aquest cop, però la manera de marcar els 

canvis no queda clara. Proposo fer el següents gestos amb les mans: 

 

El Joan pregunta què vol dir clúster. Suposem que vol dir grup. La Yadira diu 

que els termes en anglès no li agraden. L’Anna torna a proposar una alçada 

inicial. Comencem amb consonància amb un acord major amb sèptima i 

novena. Passem varies vegades per harmonies (sempre majors) i 

dissonàncies. Sempre necessitem un moment d’adaptació per muntar un nou 

acord.  

Quan acabem l’Oriol diu que l’últim acord que hem fet molt piano li ha agradat 

molt. L’Anna proposa que canviem un per un, com per ordre. L’Oriol diu que 

podríem fer un silenci. La Yadira diu que no perquè tornarem a tenir el mateix 

problema a l’hora d’entrar. Proposo decidir un ordre. L’Oriol diu que ell fa de 

baix. Faig notar que sempre estem majors. La Yadira diu que ara que ho hem 

dit tot serà major. El Joan diu que a ell li dóna la sensació que desafina més en 

el menor. L’Oriol diu que ell ha posat sèptimes menors en el major.  

Ho tornem a provar amb l’Oriol fent de baix i iniciant els canvis, mentre que la 

resta mantenim un ordre per anar canviant. Al final es perd el baix per 

moments. No funciona tan bé com abans, tot i que hi ha moments interessants.  

El Joan diu que no sap què està fent. La Yadira diu que està feta pols 

físicament, que no està acostumada a treballar així. Entrem en el debat de si 

sabem què estem fent en tot moment. Jo li dic que no es pensi que sempre 

som conscients de si estem fent una tercera o una sèptima. L’Oriol diu que 

potser si tens oïda absoluta sí que n’ets conscient, però que no sap si algú 

d’aquí en té.  

L’Anna comenta que el problema és que hi hagi algú marcant que hem de 

passar d’un lloc a l’altre, perquè això t’obliga a fer clics mentals constantment. 

Que segurament sense que ningú marqués res tot seria més fluid. L’Oriol diu 

que en l’exercici el que busques és trobar els extrems, de fer que soni el màxim 

de bé o el màxim de malament. L’Anna qüestiona si realment controlem això. 



El Joan diu que no sap diferenciar entre el que sona malament o bé, que les 

coses intermitges no les sap veure. Jo dic que a més a més, les dissonàncies 

ens sonen bé a nosaltres, no juguem amb desagradable-agradable o més o 

menys interessant. El que sí que hi ha és la sensació de repòs en una 

consonància en contra de la sensació de tensió de la dissonància.  

La Laura escolta. L’Oriol ho compara amb un so d’església. El Joan diu que 

associa un acord consonant amb els orgues. Parlem dels corals de Bach. Els hi 

comento que els hi portaré la cançó de Immortal Bach perquè vegin la idea que 

volia generar. (15’) 

3. RUTINA DE BECKETT 

Fem dos grups per recordar el moviment i que l’Anna pugui aprendre’s la 

rutina. Dic que vull treballar-ho amb les cadires un moment, però que vull 

aixecar el moviment per fer-ho de peu. 

Demano tres voluntaris per mostrar la rutina a l’Anna i a l’Oriol. Ho fan el Joan, 

la Yadira i el Joan. Demano a l’Oriol que entri mentre, entre tots, li expliquen a 

l’Anna com funciona la rutina i com vam acordar que anaven les mans i els 

peus. Ho fan l’Oriol, la Yadira i el Joan.  

Entra l’Anna i fa la rutina amb l’Oriol i la Yadira. Corregim errors que van sortint 

i posicions de peus i mans. Els faig canviar de posició per provar-ho des d’un 

altre lloc. L’Oriol pregunta qui és el primer que comença. La Laura contesta que 

el que marxa sempre és el del mig. L’Oriol puntualitza que qui és el primer que 

comença a parlar. La Laura explica que es mou és el que li ha passat per 

davant el que marxa.  

Quan proposo aixecar el moviment l’Oriol planteja un dubte. Quan estem 

asseguts cap a on va la mirada? Hem d’estar tots igual? El Joan demana que 

tots mirin un moment a un mateix punt (a una ampolla), i diu que és molt millor 

si tots miren a un mateix punt i que només es mirin entre ells en el moment del 

secret. Que inclús quan parlen, sense que hi hagi secret, que no es mirin.  

Jo proposo que al que li diguin el secret no miri a l’altre fins que no faci l’Oooh! 

L’Oriol vol posar un exemple, i l’Anna li diu que ho facin. Quan comencen, jo dic 



que estaria bé que els dos que fan el secret mantinguin la mirada fins que 

l’altre no entra. El Joan comenta que hem de veure com fer el canvi de cadira. 

S’ha d’anar polint tot.  

El Joan diu que estaria bé que hi hagi una estructura molt fixa que puguem 

trencar després, però que no té cap sentit començar a trencar-ho des del 

principi. L’Oriol diu que com que l’estructura del Ooh! i del Shht! És tan curta, 

que hem d’anar més ràpid al entrar perquè tingui sentit. La Laura, el Joan i jo 

diem que la idea de quedar-se com congelat en el temps és interessant. 

La Laura diu que ho podríem pensar més neutre una altra vegada, perquè 

estem entrant en la dinàmica d’interpretar el secret. Comento jo que l’Ooh és 

de les úniques coses que el text diu que poden tenir intenció i que diu que han 

de ser tots diferents. El Joan diu que tot hauria de ser igual per tots. L’Anna 

comença a aixecar-se quantificant. L’Oriol vol començar a ordenar els 

moviments per causa-conseqüència. El Joan diu que encara no s’han mirat mai 

entre ells, que no té sentit el que proposa.  

La Laura diu que podríem plantejar el secret mirant cap endavant i inclinant el 

cos, enlloc d’anar a dir-li alguna cosa a l’altre a l’orella. El Joan i jo discutim 

sobre sí es miren de veritat en algun moment els personatges, que en el text no 

diu res. Però que la part del secret és l’únic moment no neutre. L’Oriol proposa 

una opció neutre també per aquest moment. 

Llegeixo una part de les notes. (10’) Al llarg de l’activitat que hi ha gravada el 

Joan, la Laura i jo assumim un rol més de direcció, sobretot perquè estem fóra 

de l’acció i podem aportar una mirada externa al moviment que s’està produint. 

Tot i això, totes les veus són escoltades en tot moment i l’exploració és 

conjunta.  

A partir d’aquí s’acaba el vídeo. La targeta no va gravar el final de la sessió 

perquè no havia esborrat bé els vídeos de les sessions anteriors. Només he 

pogut gravar 1:14h enlloc de les 3h de la sessió.   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   


