
VÍDEO SESSIÓ 4 

Comencem amb un escalfament corporal lliure. Estan el Joan, la Marina, l’Anna 

(estirada a terra) i la Lara. Sona Berserk. La VP arriba una mica més tard.  

ACTIVITAT GRUP I MIRADES PER PARELLES 

Arriba la Laura 15’ tard. Començo a explicar l’exercici amb A Spell (For Money). 

Els demano que es col·loquin per parelles en dues files, un davant de l’altre. 

Els hi demano que recordin les frases que havien escollit. Li demano a la VP 

que esculli una frase. Tria: Què no ho sap? 

La idea és mantenir la intensitat de la mirada tota l’estona i anar-nos movent 

cap endavant i cap enrere. La VP pregunta que com diem les frases, la 

resposta que li dono és anar-les dient. Els demano que comencin a poc a poc, 

primer des del lloc. La VP vacil·la al començar-se a moure, no ho tenen clar. Al 

principi he demanat de fer la rutina així drets, però després els hi he dit que 

millor que caminem enrere i ens separem, per després tornar-nos a ajuntar. 

Poso un exemple fent-ho jo. El moviment de la rutina l’afegirem després.  

Comencem amb les següents posicions:         

 
L’exercici el comença la Laura, és la primera que proposa. Els dos van repetint 

el text sense donar-li cap significat. Els altres (són tots actors menys l’Anna) 

treballen l’exercici des d’una altra banda. És curiós perquè les parelles Joan-

Lara i Anna-Marina es mouen enrere pràcticament a la vegada. La VP i la 

Laura comencen a moure’s just quan veuen que els altres s’han mogut. 

Després, paren i tornen a moure’s junts.  

Es nota molt la diferència entre com diuen el text els actors i la posició corporal 

dels actors i dels no actors. Amb la distància els no actors comencen a cridar 

més, els actors també, però no sempre criden quan diuen la frase. La VP 

segueix repetint la frase sense sentit. No parla quan té la necessitat de fer-ho, 



simplement parla i necessita afegir un gest amb el braç per remarcar el que 

està dient. Els altres es mantenen més neutres corporalment.  

La indicació de moviment que he donat és allunyar-se i tornar-se a apropar. La 

VP i la Laura són els primers que estan jugant a fer passes endavant i enrere. 

Els altres s’han allunyat fins al màxim que els hi permetia la sala abans de 

tornar a apropar-se. Després ho comencen a fer els altres. El moviment que fan 

té conseqüències en l’altre membre de la parella. La VP i la Laura juguen les 

dinàmiques segons si estan a prop o lluny, com més a prop més fluix. Els altres 

juguen més amb el marge dinàmic. Després de 5 minuts d’exercici la VP 

comença a estar dins de l’exercici, està més connectat amb el que diu.  

Comencen tots a jugar més i a oblidar les consignes de l’exercici. Tots estan 

actuant més i utilitzen el cos per expressar-se, ja no hi ha tanta neutralitat. La 

VP i la Laura han passat a trencar el moviment endavant i enrere en línia recta 

per fer línies corbes, trencant el estar un davant de l’altre.  

Quan veig que s’està descontrolant demano que poc a poc tornem a la posició 

inicial. L’Anna, la Marina, el Joan i la Lara es col·loquen junts en la posició 

inicial de grup. La VP i la Laura estan un davant de l’altre, però lluny del grup. 

Hi ha una baixada de tensió del so. Ens apropem a un final. De fet, el Joan i la 

Lara ja han desconnectat. La VP i la Laura segueixen al seu rollo, han 

començat una altra cosa. Els altres els segueixen i tornen a engegar. Ells dos 

no estan escoltant el grup. Torna a haver-hi un altre final del grup, però ells dos 

segueixen al seu rollo. (10’) 

Paro l’exercici perquè no sinó no hi haurà mai 

un final. Els hi pregunto si estaven a la posició 

d’inici. El Joan diu que ells sí, la Lara diu que 

ells estaven una mica més separats. La VP 

pregunta si era per parelles o tots junt. Contesto 

que la posició d’inici era tots junts. L’Anna diu que a la posició d’inici són sis, no 

dos. La VP diu que com que no interactuaven amb les altres parelles durant 

l’exercici, doncs que no han tingut en compte que eren un grup. Dic que jo no 



he dit en cap moment que no poguessin interactuar amb els altres, però que la 

mirada fixada en l’altre et donava un punt de fixar-te només en la parella.   

Explico que he donat poques indicacions al respecte, però que és impossible 

que no t’influenciï el que passa al voltant. En realitat això s’ha donat a 

moments, en que alguna frase es deia a partir de la influencia del que feia una 

altra parella. Quan he dit tornem a la posició inicial ho he fet perquè s’estava 

perdent la sensació de grup. Els hi demano si han notat que hi havia un final 

abans que jo parés. La Marina, la Lara i l’Anna diuen que sí. El Joan diu que ha 

arribat un moment en que ell ja ho tenia. Els hi dic que no he volgut dir res per 

veure si ells mateixos se n’adonaven i paraven, però que mentre el grup que 

estava junt ja havien acabat, la VP i la Laura seguien proposant mil coses més. 

La VP diu que ell ho hagués allargat molt més. Que ha estat conscient del 

moment en que baixava tothom, però que a ell li venia de gust seguir proposant 

i que ho ha fet.  

Jo li dic que hi ha una diferència entre treballat sol i treballar amb el grup. El 

Joan diu que sí que és veritat que treballaven tots junts en algun moment, però 

que s’ha oblidat també del grup perquè estava més per la seva parella. La VP 

diu que ha entès que el focus era la parella que tenies i que t’havies d’oblidar 

de la resta per connectar amb ella. La Laura ha dit que ho ha entès igual, i que 

ha tallat les influències que li venien dels altres. Demana que si l’exercici és 

més de grup s’ha de donar la pauta des del principi. 

Li dic que la meva opció era provar a veure què passava amb aquest exercici 

després d’haver estat treballant l’escolta de grup durant tota la setmana. Dic 

que no estic dient que una cosa estigui bé i l’altra malament.  

Arriba l’Oriol 30’ tard. 

2. CADENA DE MOVIMENTS 

Mirem els moviments per netejar. Recordo que ens falta acordar com ens 

desplacem. El Joan diu que anem a buscar un banc a alguna banda, la Laura 

diu que hem de veure si tindrem un banc el dia de la presentació. Discutim el 

material que hi ha disponible a l’Institut. Només vull un banc a l’escenografia.  



Demano qui té problemes d’horaris per divendres que ve. Els hi explico els 

problemes que hi ha per fer-ho dissabte i que una proposta per part del Luis és 

poder-ho fer dissabte a primeríssima hora del matí, cap a les 9:00h. Jo els hi 

comento que ho volia fer cap a les 11:00h per tenir temps de muntar tota la 

tècnica. Li demanem a la Laura si ella pot reservar una de les aules per assajar 

a l’Institut el divendres, però que s’esperi fins que els de l’Institut em contestin 

si podem fer-ho divendres o no.  

La VP diu que li va millor el divendres. El Joan proposa fer-ho a l’aula on estem 

assajant. La Marina pregunta si hi ha música en directe: hi ha el piano, però 

l’Oriol diu que ell no vol tocar la bateria, que tocarà el terra. La Laura pregunta 

si ho fem al teatre, però li dic que no perquè és molt car fer-ho allà. La Marina 

ofereix La Virgueria per presentar, que ha de preguntar la disponibilitat. Ella 

preguntarà si es pot divendres per la tarda o migdia. Demano als altres si 

poden fer-ho divendres al migdia. La Laura diu que ella té problemes el 

divendres.  

Els hi demano que em diguin la disponibilitat concreta. La VP diu que no veu 

viable fer-ho el dissabte pel matí a primera hora si s’han de muntar llums i 

vídeo. Li diem que si ho fem a La Virgueria, que és més fàcil perquè o ho 

deixem preparat el dia abans o entrem a muntar abans. Pregunta pel projector i 

li dic que el portaré jo. La VP diu que té el divendres tot lliure, que el dissabte li 

va pitjor i que veu més viable trobar una franja en que tots puguem el 

divendres. La Laura diu que ella té coses durant tots els dies i que va fent 

puzle. Demano si us plau que em diguin horaris concrets per no perdre més el 

temps. Sento enfadar-me, però és que estic cansada de fer les coses 30 

vegades per culpa dels altres. 

Franges no disponibles pel divendres: 

Oriol: Divendres no pot de 15:00-19:00h treballa. Dissabte matí sí. 

Laura: Divendres no pot a partir de les 16:00. Dissabte sí. 

Lara: Pot dos dies. 

Anna: Divendres tarda treballa de 16:00-20:00h. Millor dissabte. 



Marina: Pot dos dies. 

Joan: Pot dos dies. 

VP: Divendres sí. Dissabte no pot a partir de 11:30-12:00h. (Això no ho havia 

dit mai. Té un assaig.) 

Cris: Divendres puc a partir de les 12:00h. Dissabte sí.  

COMENCEM MOVIMENT CADENA 

Sóm 8 posem 5 cadires. El Joan bateja el moviment com a Pina Bausch. Ens 

col·loquem els que érem ahir. Posicions de mans i peus. Tenim el moviment 

quantificat per dosos. Aquesta és la posició inicial: 

 

El tararí tararà del secret el fem inclinant-nos cap a la persona de la dreta, 

mirant-lo i fent el gest de secret amb la mà esquerra, mantenim la mirada i fem 

el shht! tirant el cap enrere.  

L’Oriol diu que teníem una altra possibilitat: fer el secret mirant cap endavant 

creuant amb la mà dreta i el shht! mirant i inclinant-nos cap a la persona de la 

dreta. El Joan i jo fem una demostració de com seria el moment del secret amb 

el ooh i el shht! en parella. 

Esquema del moviment: 

                      

 



Les mirades van així: 

Tararí tararà: els dos miren endavant. 

Oooh!: Es miren els dos. 1 s’inclina cap a la dreta. 

Shht!: 1 segueix en la posició d’abans i 2 s’inclina cap a 1. 

La Marina pregunta com ho hem de fer això, i li diem que la cadena va sorgir 

per netejar els moviments. Els hi dic que vagin entrant els que no ho han fet 

mai. La Laura neteja el moviment que fa el 2 en el moment de l’Ooh!. Diu que 

fem a la vegada el moviment de mà i cap. El Joan surt per mirar des de fóra 

com va el moviment, va entrant i sortint. L’Anna també surt. 

La Laura canvia una cadira per posar-la a part per fer de 1 en el moment de 

l’Oooh. Ella fa de 1. Les cadires estan col·locades així:  

 

El Joan i l’Anna es mantenen fóra de la rutina mirant una bona estona. La gent 

va entrant i sortint de la cadena quan volen. Hi ha moments que queden 

cadires buides entremig i és una imatge bonica. El Joan proposa accelerar el 

ritme. La Marina posa un metrònom que té en el mòbil. En un primer moment 

marca compassos de quatre temps i ens molesta. Parem un moment per 

canviar a un compàs de 1. La resta segueixen aclarint dubtes del moviment. La 

Laura explica com jugar amb els canvis de pes al girar.  

Amb el metrònom fem una seqüència en que la persona que està a la cadira 

separada fent de 1 va rotant en cada volta.  

Tothom vol proposar diferents opcions per mecanitzar el moviment. Li demano 

a la VP quanta estona necessita per gravar. Ell diu que amb 15 minuts estarà 

fet. Li dic que com a mínim necessitem 15 minuts. Discutim a on fer les 

gravacions. Tots diem que ens agradaria fer-ho a fóra de l’aula en el terrat. 

L’Oriol diu que no és convenient perquè és una prova en contra meva. La 



Marina proposa de gravar al lavabo. El que queda clar és que hem de tenir el 

moviment molt clar perquè la gravació sigui ràpida. 

La Lara proposa anar a gravar a fóra a diversos llocs. Li dic que aquesta era la 

meva idea. La VP em pregunta que què vull gravar (ho té escrit en un correu 

electrònic que li vaig enviar!). Li dic que vull gravar la cadena, el rutina de 

Beckett i els primers plans fent el gest de silenci. Ell diu que vol incloure altres 

imatges al muntatge, que no només sigui això. Li dic que ok, però que ho 

mirem entre els dos perquè no se’n vagi de la línia. La Marina li diu el violinista 

contador.  

Acordem fer la cadena sense un metrònom exterior. Intentem fer-ho sense dir 

el tararí tararà, només el ooh! i el Shht!. La VP comença a fer de metrònom 

amb el piano tocant acords amb un ritme marcat.  

La VP i l’Oriol discuteixen sobre l’ús de la música en el muntatge ells dos sols. 

L’Oriol no té clar quin paper tindrà la música. Provem de fer el cànon amb dos 

grups de tres cadires. El Joan diu que li va bé tenir una base rítmica, tornem a 

posar el metrònom. Provem en dos grups, però discutim com desincronitzar-ho, 

sí fer una desincronització de tot el grup respecte l’altre o dins de cada grup. 

Acordem desincronitzar dins de cada grup mantenint una volta tots coordinats. 

Sense el tararí tararà costa de fer. No funciona gens el primer cop. Hauríem de 

ser 4  en cada grup com diu la Laura.  

La VP proposa fer un cànon per augmentació. La Marina diu que ella encara no 

té la base, que  li costa fer la resta. La VP baixa el tempo del metrònom. És 

massa lent. Acaba funcionant només un grup fent el cànon a dos temps. Mirem 

com és millor entrar.  

Provem de fer només un grup, fent una volta sincronitzada i després 

desincronitzar a quatre temps. Acabem fent-ho a dos temps, que és més 

natural. L’Anna i l’Oriol fan un grup a part a on juguem a desincronitzar amb el 

Ooh!. L’Anna diu que li agrada la idea de tenir dos grups que cada grup sigui 

un personatge tal i com han provat ells ara. 



Provem de fer la cadena a una fila amb la cadira sola per l’1, però 

desincronitzant a 2 temps. Discutim sobre cap a quin costat a de sortir la 

persona que fa d’1. Pugem el ritme del metrònom. Quan comencem a 

desincronitzar, el tararí tararà ajuda a situar-te dins de l’estructura. El Joan té 

molta por a perdre’s i s’aparta del cànon en el primer moment que s’equivoca. 

Necessita veure-ho des de fóra.  

Funciona molt bé en alguns moments. Necessites molta concentració (Oriol). El 

Joan proposa que s’ha de poder fer que sigui caòtic. L’Anna vol provar de 

desincronitzar dos grups entre ella a 5 temps. La Marina avui està una mica 

dispersa. La Laura proposa fer un joc en que quan el del teu costat s’aixeca tu 

t’asseus. L’Oriol proposa que la desincronització no sigui quadrada sempre a 

dos temps.  

Discutim una estona sobre com desincronitzar. Dic que ens hem de centrar ara 

en com gravem. La VP no sap quan pot venir a tornar a gravar, ni quan pot 

muntar. La Lara s’ofereix a buscar algú que pugui ajudar a muntar. La VP diu 

que el problema no és muntar, sinó gravar més coses dels assajos.  

Vull provar de practicar la rutina un cop abans de posar-nos a gravar perquè no 

hi ha temps. La VP diu que amb el fondo blanc de l’aula es poden gravar 

coses, que quedarà bé (per fi, abans no ho volia fer). L’Oriol pregunta que això 

que volem gravar per què és? Si ha de sortir en el projecte…. (1:10h) 

Comencem a gravar a l’aula. A partir d’aquí s’acaba el vídeo. Només tinc 1:48h 

de la sessió gravats.   

 

 


