
VÍDEO SESSIÓ 6 

1. TREBALL ESCENA AMB ELS ACTORS 

Comencem amb els actors a les 9:15. L’Anna també ha arribat abans, està 

mirant-se el treball i fent un escalfament corporal.  

Es reparteixen els papers d’aquesta manera:   FLO           VI            RU 
                LARA     MARINA    JOAN 

Fem una primera passada per passar text i moviment. Tots menys la Marina ho 

fan de memòria. Poc a poc la Marina va deixant els papers. En el segon cop 

que ho fem es veu com van connectant i desconnectant del que estan fent 

quan no se'n recorden del text. Es nota la feina que hem fet a nivell corporal 

abans. A nivell corporal l’actitud de la Lara és diferent de la de la Marina i el 

Joan. El Joan diu que mira que són quatre coses, però que costa moltíssim. 

Fan una italiana amb text i moviment per repassar el text. La mirada la 

mantenen cap endavant. Corregim alguna cosa de dicció (que i què) o del 

fraseig de les frases. Els hi demano que facin els silencis, l’únic lloc on hi ha 

silencis és en les converses quan només són dos al banc. A la Lara li costa 

mantenir els silencis al principi, ha de resultar artificial i incòmode. També li 

demano més neutralitat. Funciona quan és molt rar.  

Els demano que tinguin en compte que els Oooh! han de ser tots diferents i que 

la frase de després digui més neutre. La veu ha de ser gairebé inaudible 

segons les notes. La Marina pregunta si ha de ser amb aire, com xiuxiuejant o 

sense. Quedem que sense aire, perquè sinó no s’entendrà res. Els demano de 

mantenir una distància similar entre ells, que no es tirin a sobre del company 

que tenen al costat (la Marina té tendència a fer-ho).  

Mantenir la neutralitat a la frase de després dels Oooh! és molt estrany. En 

realitat ha estat un error d’interpretació de les notes, ja que aquest és l’únic 

moment que pot tenir intenció. La Lara es passa de neutre, la seva neutralitat 

sembla que sigui un zombi, els moviments es tornen lents. Li comento que 

encara que la intenció sigui mantenir la neutralitat, que les frases han de tenir 

ritme. 



La Laura pregunta si el fer-ho tan neutral és intencionada o no. Jo penso que si 

tot ho fem amb tonicitat baixa es fa una mica pesat. Ella comenta que veu 

estrany el moment en que mantenen la imatge fixa després del Oooh! i el Shht!. 

No és igual fer-ho només amb moviment que amb text. Amb text tampoc cal fer 

el gest del Oooh!. 

Fem un últim passi abans de començar a treballar amb la resta. Hem trobat 

força la calma, el tempo, els silencis, la neutralitat. L’escena dura 5 minuts i 

encara la podríem fer durar més, sobretot el moment de donar les mans, quan 

prenem la decisió de fer-ho. Han fet molt bona feina.  

La Laura comenta si hem provat de fer l’escena amb un metrònom. Li comento 

que no crec que faci falta. També diu que el moviment cap al costat, en el cas 

del Joan i de la Lara, perd la neutralitat. L’escena és efectiva precisament 

perquè la neutralitat li dóna tensió. Discutim sobre si és convenient que tots 

tinguin una mateixa velocitat de moviment o si és més convenient prendre una 

decisió i moure’s.  

Al Joan li agrada que ja que tot és neutre, que en el moment del secret s’hi 

inclogui més el cos. La Laura diu que per ella falta més intenció corporal en 

aquest moment, que tingui més força perquè sigui més contrastat amb el 

moment de neutralitat.  

Després de totes aquests comentaris decidim fer un últim passi de l’escena 

sencera. Aquest passi és molt millor. Ells acaben fets pols, necessiten un 

moment de buidar. Parlem un moment de què fer amb les mans en els 

diferents moments, que és interessant mantenir la posició d’inici tota l’estona, 

que els que fan el secret només desfacin la posició per fer el Shht! i l’Oooh!, i 

que sigui només el que entra que recupera la posició d’inici al seure, mentre 

que els altres ja la tenen. 

La Laura proposa que al final, quan estan les mans agafades, enlloc de 

rebobinar el moviment a càmera lenta com estaven fent ells ara, que es deixin 

anar de les mans mantenint la posició dels braços. No ens acaba d’agradar 

gaire la idea un cop vista. El Joan proposa que es faci un fosc amb ells agafats 

de les mans.  



Hem treballat 50’ amb ells, en realitat volia fer uns 30-40’. 

2. PLANIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Li pregunto a la Laura si li sembla bé fer un solo de dansa en algun moment. 

Ella em pregunta si tinc alguna idea o en quin moment. Jo no ho sé. Els hi dic 

que avui vull començar a muntar l’estructura.  

La Laura diu que haurà de marxar una mica abans. Li dic que no pateixi, que 

tots hem de marxar a les 12:00h. Fem 5’ de pausa.  

Els hi pregunto si van rebre el correu electrònic que vaig enviar ahir amb el 

buidatge. La Yadira diu que ella s’expressa fatal per escrit i que li costa molt 

expressar la seva opinió en públic, que si no està en un escenari no és res, en 

referència al diari. 

Els hi mostro el document que els hi he enviat i repassem els elements que 

tenim. Parlem de la deconstrucció de l’espai, que de peu funciona millor que 

amb cadires. L’Anna pregunta com era amb cadires i la Laura ho explica. Jo els 

hi dic que no vull utilitzar cadires.  

Explico el que vam fer ahir, la Laura hi ha coses que no acaba d’entendre, 

necessita saber a on i com. La Yadira es treu un pes de sobre quan sap que el 

text el faran els actors. Parlem de l’exploració sonora amb instruments i el que 

vam fer ahir. Els hi comento una idea que he tingut arrel del que va dir l’Oriol de 

deixar els instruments desmuntats per l’espai: m’agradaria que nosaltres 

muntéssim la bateria en directe entre tots. 

Li explico a la Laura que de la mateixa manera que els actors fan el text, el seu 

solo s’integra dins de la idea que els especialistes de cada disciplina puguem 

explorar una mica més a fons la nostra pròpia disciplina. L’Anna pregunta si tot 

això ha de passar a la vegada. Li contesto que no té perquè ser així. Parlem 

dels blocs: trans – multi – trans.  

Ara hem de veure com organitzem les coses. La Laura pregunta si tots els 

elements que hem sit són els que han de sortit a escena. Diem que pot ser que 

apareguin. Ella vol que decidim ara quins sortiran i quins abans de començar a 



treballar. La Marina i jo diem que no cal decidir-ho ara mateix, que comencem a 

treballar i que ja s’anirà posant tot a lloc. El Joan diu que hem de treballar les 

transicions. Els hi dic que comencem pactant una estructura general. La Laura 

em pregunta que com comença.  

L’Anna diu que ahir vam estar parlant sobre si comença de petit a gran o al 

revés. La Laura fa la pregunta al revés: com acaba. El Joan diu que li agrada la 

idea de començar amb el tot per anar a la contenció. La Laura diu que el final 

podria ser el text. La Marina proposa que el final sigui el text llegit amb 

acotacions. Els hi agrada la idea de mostrar l’esquelet.  

La Laura planteja projectar el text línia a línia. Li dic que no ho sé, que com que 

estic tenint mínim control de les projeccions, que no tinc ni idea de què 

passarà. El Joan diu que ha de ser algo que s’acobli a nosaltres i no al revés. 

Estic d’acord amb ell. L’Anna diu que com és que no hi és? Li dic que no sé 

quan ve.  

El Joan vol comparar la nostra idea d’estructura amb una forma musical Ho 

intenta comparar amb una simfonia. Ell ho vol comparar amb la música. L’Anna 

diu que no ens hem de preocupar per això, que ja crearem nosaltres alguna 

estructura. La Laura diu que si haguéssim tingut una melodia des del principi 

ho haguéssim pogut treballar. L’Anna diu que simplement escolliria un motiu 

que fos la guia. 

La Yadira diu que això és el que hem estat fent des del principi. Que potser 

aquest no és l’objectiu final, però que això s’havia comentat des del principi que 

seria així. La Laura necessita expressar en veu alta el que tots havíem acordat 

de començar des de la dispersió per anar cap a la contenció. Comenta que 

anem al revés de l’entropia (li surt la vessant científica). (10’) 

Proposo començar per desordenar. Decidim començar pel que havíem treballat 

ahir de peu amb les diferents possibilitats. Li expliquem a la Laura, per 

demanda seva, que cadascú fa en que vol. El Joan proposa que això acabi 

amb la línia de Pina i l’Anna que ens anem coordinant de peu en algun 

moment. El Joan vol saber si hi posem alguna música de fons, però els sons 

que fem nosaltres ja són música. 



La Laura diu que el construir la bateria pot anar dins d’aquest primer bloc de 

caos, i que ens pot servir de pauta visual per passar a la següent cosa. Jo dic 

que hem d’establir un ordre per construir la bateria, i que al final ens durarà 

més de mitja hora. La Marina diu que potser haurem de tallar alguna cosa que 

no cal mostrar-ho tot.  

La Laura veu l’inici a les fosques, que hi hagi només so i el moviment de 

caminar. Els hi dic que potser seria interessant començar amb només so (Ooh!, 

Shht!) i que poc a poc s’incorpori el moviment. La Laura diu que cadascú pot 

estar en un lloc diferent de l’espai, perquè ja crea efectes sonors diferents. 

El Joan pregunta com estem quan entra el públic, què hi haurà a escena. Jo els 

hi dic que m’agradaria que el banc ja hi fos, que si els molesta. La Yadira diu 

que és el centre. La Marina diu que no podrem moure el banc perquè pesa 

molt, que és un bagul. La Laura diu que li agrada molt la idea de jugar amb els 

diferents plans del banc, però li diem que no es podrà moure el banc.  

Diem de passar del caos a la línia de la Pina. El Joan diu que es pot començar 

a incloure la bateria en aquest moment. L’Anna recorda el dia que la VP va 

començar a tocar uns acords al piano de forma repetida i que li va agradar la 

sensació que donava de cadena industrial. Els hi comento que lo ideal seria 

que l’Oriol toqués la bateria, però que fins a ara sempre ha dit que no volia fer-

ho. L’Anna diu que no volia perquè es perdia la interacció amb la resta. El Joan 

justifica l’ús de la bateria com a un moment disciplinar.  

La Laura pregunta quin és l’objectiu d’incloure la bateria en aquest moment. Li 

comento que ens pot funcionar com a metrònom. Ella pregunta si serà com a 

base rítmica o si tindrà protagonisme per ella sola. Si la muntem és perquè 

soni. No sé si val la pena que comencem explorant-la i que després es toqui bé 

o si fer-ho al revés tenint en compte l’estructura que estem pensant.  

No sabem si fer que la bateria vagi sonant poc a poc i que al final s’integri dins 

dels accents que marca la cadena. El Joan diu que podem fer entrar el piano 

també en aquest moment. L’Anna diu que ho hauríem d’estructurar bé. 



Pregunto si la cadena de Pina la comencem de peu. La Laura proposa que 

comencem asseguts per canviar de nivell. La Marina diu que poden passar les 

dues coses, que hi hagi gent asseguda i de peu, i que poc a poc es vagin 

introduint a la cadena.  

Aleshores comento que el piano no cal muntar-ho i li pregunto a l’Anna si vol 

tocar la flauta o no. Ella diu que no és una flautista excel·lent, tornem a discutir 

sobre la necessitat de saber tocar l’instrument o no. El Joan diu que li agrada 

més el piano que la flauta perquè la flauta és més melòdica i, en canvi, el piano 

pot ser més rítmic. L’Anna diu que poden aparèixer tots dos, que la Yadira pot 

tocar. L’Anna diu que el violí és molt orgànic i que la VP toca molt bé, però que 

si no ha vingut, no té cap sentit que faci res. La Yadira diu que ella pot cantar i 

jo també.  

Pregunto si desincronitzem ja o ho fem més endavant. El Joan diu que la Laura 

pot desincronitzar la línia i que això sigui el peu pel seu solo de dansa, mentre 

anem desincronitzant nosaltres. I que ella es mogui a nivell de terra. La Laura 

entén que al final la línia de Pina s’acaba sincronitzant, tot i que hi hagi gent 

que entri i surti. El Joan diu que ja només ens falta el moment de concert. 

La Laura diu que en el moment de solo podem tenir la línia amb gent asseguda 

per darrera i que els de darrera facin so. El Joan diu que li agrada la idea que 

sigui un engranatge circular. Apareix la idea que el solo de la Laura es faci amb 

les notes tingudes jugant amb consonàncies i dissonàncies. Ella diu que per 

connectar el seu solo amb el material que vingui després ella pot jugar a treure 

les persones del banc com si fossin fitxes de domino i que la veu vagi 

desapareixent. 

Arriba l’Oriol 1:20h tard. Tenia hora al metge a les 12:00h 

Al Joan li agrada molt la idea d’acabar llegint el text com si fos una lectura 

dramatitzada. L’Anna pregunta què fan els altres. La Marina comença afer 

broma amb preguntar al públic si saben què vol dir la transdisciplinarietat o fer 

com la dinàmica de presentació i fer grups segons els hi agradi la Coca-cola.  



El Joan diu que encara no sabem com sortirà la música. L’Anna li diu que ja 

passarà, que no es preocupi. Diu que és inútil que parlem ara de la música, 

que ja sortirà. Anem a començar a assajar, però l’Oriol vol que li fem un resum 

sobre què hem decidit.  

Abans de començar, però ens ha d’ensenyar com es munta la bateria. L’Anna li 

explica el que havíem decidit. Tornem a discutir sobre com desincronitzem la 

línia i qui ho fa. L’Oriol es pensa que volíem muntar una bateria sencera, jo li 

dic que no, que només muntarem la caixa i el plat. El Joan pregunta si és fàcil 

muntar la bateria per qui no en té ni idea. Ens ho explica i ens repartim les 

peces. (20’) 

3. COMENCEM A MUNTAR 

No tinc gravat com l’Oriol ens explica com es munta la bateria. Directament 

passa a quan comencem a assajar l’inici tal i com havíem pactat amb la bateria 

desmuntada en el banc. 

Estem col·locats aleatòriament per l’aula amb el banc al mig.. El Joan demana 

on ha d’anar la primera peça del peu de la bateria. L’ordre de muntar és:  

Peu 1: Joan 

Peu 2: Yadira 

Aixecar braç: Marina 

Obrir suport caixa: Lara 

Posar la caixa: Oriol 

Posar suport plat: Anna 

Posar plat: Laura 

Posar cargol plat: Cris 

El primer cop estem molta estona esperant que la Lara posi la següent peça 

per poder seguir muntant. Se n’ha oblidat per complert. Dins de de la dinàmica, 

amb les indicacions que tenim hi ha persones que fan més moviment i d’altres 

que en fan menys. Un cop he posat el plat vaig a seure, jo seré la que marco 

l’inici de la transició.  Això funciona molt bé. 



Un cop estem tots asseguts, el moviment es para, segueixen havent-hi els 

sons. L’Oriol comença amb la bateria. Comencem el moviment d’engranatge, 

però tenim problemes per seguir el ritme que marca l’Oriol i també per veure 

quines posicions marquem dins del banc quan comencem la cadena, i si fem 

servir o no les puntes del banc. 

Diem de fer els de davant tararí tararà i Shht! i que els de darrera facin el 

Oooh!. Mirem de fer tres i dos amb un a cada punta. Però no ens funciona. 

Discutim com fer el gir. L’Oriol pregunta si que ell es posi a tocar és 

conseqüència que la gent estigui asseguda. 

Ho tornem a provar amb tres persones davant i quatre darrera. Els moments en 

que l’Oriol fa silencis ens costa molt seguir el ritme. Com que se n’adorna 

comença a marcar amb el peu la pulsació, com si tingués un bombo. Això ens 

dóna seguretat. Hi ha un moment en que ens descol·loquem i es perd l’ordre de 

posicions que havíem dit. L’Anna i la Laura comencen a desincronitzar, 

pregunta la Laura com fer-ho. El Joan diu que si encara tenim problemes fent-

ho sincronitzat, que no pensem a desincronitzar. La Lara diu que també encara 

tenim problemes de que la base de la coreografia encara no està neta del tot. 

Ho estem pensant en una forma de 4 i 4 perquè no sabem si la VP vindrà. 

Discutim si el desincronitzem la cadena mentre ho anem fent o si la Laura 

marca la desincronització quan marxa. La Marina i jo pensem que és una 

llàstima que es perdi la idea de cadena en línia, ella proposa començar en línia 

i desprès enroscar-la. La Laura, partint de la idea que tenia ella de treure a la 

gent del banc com si fossin fitxes de dominó, diu que es podria formar una línia 

després de la cadena. La Lara recolza la idea de desenroscar la cadena per 

convertir-la en una línia. La Marina proposa fer una línia gairebé sense 

desplaçament, només amb els mínims gestos.  

L’Anna diu que si volem fer una línia, que al principi, quan jo vaig a seure, 

podem fer una línia que s’enrosca. Fem el cercle, es desincronitza i la Laura 

marxa a ballar. La Marina proposa que després de la Laura hi aparegui la veu. 

També, la Lara proposa ajuntar lo d’enroscar-se sobre nosaltres mateixos.  

Es veu que tothom està molt cansat, els ànims estan baixos. 



Parlem també de l’inici. Decidim fer això:  

1. Començar només amb so. (ooh! Shht!) 

2. Afegir moviment. La seqüència pot estar sencera o deconstruïda.  

3. Hi poden aparèixer tots els moviments (també la frase). 

4. No toquem la bateria mentre es munta. I estar atents perquè no duri molta 

estona (el Luis diu que tot i que sigui llarg, a ell no se li ha fet avorrit, que es 

nota des de fóra que ens estem escoltant i que hi ha molta varietat de coses) 

5. La Laura diu que pensem en les dinàmiques. Si començar més ràpid i baixar 

el ritme o al revés. Diem de començar amb més intensitat per concentrar 

després el ritme en el banc. (el Luis diu que tampoc ens preocupem molt per 

això perquè hi ha prou varietat de coses passant perquè no es faci avorrit). 

6. Anem a fer la fila en el banc mantenint els moviments.  

7. Fem la cadena sincronitzada i després desincronitzada. 3 davant i 4 darrera. 

8. La Laura fa el solo de dansa.  

L’Oriol pregunta què ve després del solo, però no ho sabem. L’Anna proposa 

que juguem més amb la idea de fluïdesa, que hi poden entrar el que fèiem de 

les notes tingudes i els clústers. L’Oriol pregunta si només ho hem de fer a 

nivell musical o amb més elements. Ell diu que hi havia la rutina amb els tres 

personatges asseguts i el que vam fer el primer dia d’improvisar amb diferents 

maneres de seure, etc.  

Provem de fer un assaig des de la cadena al solo de la Laura. L’Oriol primer 

només marca la pulsació, després comença a afegir el ritme. La Laura 

comença el solo. L’Oriol deixa la bateria i s’incorpora a la cadena, al cap d’una 

estona comencem a jugar amb els clúster i les consonàncies, però sense haver 

desincronitzat i sense haver deixat de fer el moviment. Parem i decidim que no. 

L’Oriol proposa que a partir del moment que fem una nota llarga ens aixequem 

i ens obrim per fer una línia o una mitja lluna.  



La Laura proposa que si ella manté un tempo intern, nosaltres podem canviar a 

alguna cosa més atemporal i que hi hagi contrast. La Laura i la Lara marxen a 

les 11:50h. La resta seguim treballant.  

Tornem a provar de quadrar la cadena per veure com anem a una altra cosa. 

La Yadira insisteix en que hi ha moments que no seguim el mateix ritme els 

que estem davant que els que estem darrera, a part de fer moviments diferents. 

El Lluis comenta que des del públic s’intueix que els de darrera fan el mateix, 

però que no es veu tan clar com en els de davant.  

L’Oriol pregunta si aporta que hi hagi gent a darrera, que potser és millor que 

simplement els que no estem davant ens esperem al costat fins que puguem 

incorporar-nos per evitar-nos el pas de davant a darrera, que és més complicat. 

El Joan necessita solucionar com fer el pas de davant cap a darrera. Decidim 

fer una volta abans de provar l’enllaç cap al solo. 

Ens perdem al intentar fer-ho sense comptar. Quan comptem no hi ha 

problemes. El Joan fa una cosa molt rara al passar d’un costat a l’altre. L’Anna 

la vol marcar com una corba. La Marina i jo diem que només has de caminar 

amb tota la tranquil·litat per estar a on et toca seure un temps abans de seure. 

L’Oriol no sap si val la pena que ell s’incorpori a la cadena un cop la Laura ha 

començat el solo. Diem que quan para la bateria és interessant que comencin a 

entrar alguna nota tinguda per poder fer un pas progressiu des de la cadena al 

solo de la Laura i passar a la línia. L’Oriol proposa que el que estigui dempeus 

un cop s’acabi la bateria comenci a introduir alguna nota llarga i que comenci a 

fer una línia. La Marina no ho veu clar, perquè considera que per alguns és 

més difícil. Proposem deconstruir l’espai una altra vegada per incloure les 

notes llargues. Tornem a estar quasi al mateix lloc que al principi, però amb 

menys moviment i amb notes llargues.  

Ens agrada, però no sabem si funcionarà amb el solo de dansa. Després d’això 

diem de començar amb la música. La Marina està preocupada per això. Ella 

s’anomena una intrusa musical. Diem d’afegir el que vam estar provant al 

piano. 



Provem el que vam fer ahir al piano, l’Oriol diu que el que estigui al baix faci el 

motiu al doble del que estan fent les veus més agudes. Ho provem i acabem la 

feina per avui. Més o menys tenim una part. 

Jo proposo que a partir d’ara estaria bé anar buidant l’estructura, que cada cop 

hi hagi més silencis. La Marina està d’acord. L’Oriol pregunta si ha de tenir 

alguna durada determinada el que presentem. Li dic que no, però li pregunta 

també al Luis per assegurar-se. (57’) 

 

  


