


RESUM 

La transdisciplinarietat no és un fenomen nou, però la seva aplicació real en els 

camps artístics i educatius no té el seguiment ni la justificació que mereix. Aquest 

TFG analitza una proposta de creació col·lectiva transdisciplinària dins de l’àmbit de 

l’educació superior artística que pot servir de model per a aplicacions posteriors en 

altres àmbits. 

 

RESUMEN 

La transdisciplinariedad no es un fenómeno nuevo, pero su aplicación real en los 

campos artísticos y educativos no tiene el seguimiento ni la justificación que merece. 

Este TFG analiza una propuesta de creación colectiva transdisciplinaria dentro del 

ámbito de la educación superior artística que puede servir de modelo para 

aplicaciones posteriores en otros ámbitos. 

 

ABSTRACT 

Transdisciplinarity is not a new phenomenon, but it’s real application in the fields of 

education and artistic creation doesn’t have the following and the justification it 

deserves. This TFG analizes a proposal of transdisciplinary collective creation within 

the area of artistic university education. This work can be a model for further 

research in other areas and levels. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest TFG presenta l’anàlisi d’un procés de creació artística transdisciplinari amb 

un grup de treball creat expressament pel projecte.  

El treball conté una justificació i els objectius del projecte, seguits del marc teòric que 

engloba temes com la transdisciplinarietat, el paradigma de la complexitat, 

l’epistemologia i classificació de les arts escèniques i un seguit d’experiències 

històriques dins de les arts en que es barrejaven disciplines i s’utilitzava la 

improvisació com a tècnica de creació i exploració col·lectiva. 

Seguidament es troba el marc aplicat, que conté la justificació de l’enfocament de la 

recerca, les eines de recollida de dades i el disseny i l’aplicació de la intervenció. 

Aquesta ha estat el procés de creació col·lectiva transdisciplinari. 

En l’apartat 6 hi ha l’anàlisi de les dades recollides durant el procés i també la seva 

triangulació i interpretació.  

Per acabar, s’inclou un apartat de conclusions amb les limitacions de l’estudi i les 

perspectives de futur. Al final del treball estan indexats els annexos, que es troben 

en el DVD adjunt. 

He d’agrair la participació del Joan Codina, la Yadira Ferrer, la Marina Fita, la Laura 

Gutiérrez, l’Anna Puig, l’Oriol Roqué i la Lara Villodres. També agraeixo la 

col·laboració del Carles Muñoz, La Virgueria i del Luis García, director del TFG. 

Sense ells aquest projecte no hagués estat possible. 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Considero més valent el que conquereix els seus desitjos que el que conquereix als seus 

enemics, ja que la victòria més dura és la victòria sobre un mateix. 

Aristòtil (384 a.C.-322 a.C.)  

Aquest treball representa el meu punt de partida en la recerca, tant a nivell creatiu 

com docent, del que significa el treball transdisciplinar i els elements que hi 

intervenen. El projecte es basa en la premissa que en la creació artística, tot sovint, 

les fronteres disciplinàries són borroses. Així doncs, per què tendim a separar la 

docència de les disciplines ja des dels nivells inicials si en el món professional les 

fronteres són borroses? 

Per mi la transdisciplinarietat és un fet natural en l’expressió humana, sigui en l’àmbit 

que sigui. No podem entendre la realitat parcel·lada en petits bocins, sinó que és 

necessari entendre-la com una entitat complexa. Només d’aquesta manera el nostre 

coneixement podrà adquirir dimensions més globals.  

Treballar de forma pluridisciplinària o transdisciplinària no és nou dins de les arts 

escèniques, però segons quin tipus de llenguatge artístic no arriba al públic general. 

L’acte escènic contemporani no es centra només en una disciplina, sinó que les 

produccions sovint barregen diferents components disciplinaris. La música no deixa 

de ser una art escènica més, tot i que tradicionalment se la separa de les Arts 

Performatives com la dansa i el teatre. Per tant, ha de ser lícit plantejar un tipus de 

treball escènic a l’hora de fer música, sense que ens haguem de centrar en gèneres 

com l’òpera o el teatre musical. 

Dins de la meva trajectòria formativa i professional he treballat dins del món de l’Art 

Dramàtic, i m’és difícil plantejar-me un concert sense haver pensat en com 

s’escenificarà. No hem d’oblidar que quan fem un concert estem tocant davant d’un 

públic. I és imprescindible que es tinguin en compte aspectes com la comunicació, 

un dels elements essencials en les arts escèniques. O comencem a fer coses que 

puguin interessar al públic o alguns estils musicals acabaran sent un espectacle 

minoritari. 
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És evident que alguns estils de música, com la música popular, no tenen aquests 

problemes de convocatòria. Però a no ser que siguin grups consolidats amb una 

bona producció al darrera, l’escenificació que s’hi dóna no va més enllà de moure’s 

al ritme de la música i s’acaba convertint en una animació davant d’un públic més o 

menys passiu. 

Tot i això, el tema del meu treball no es centra pròpiament en l’escenificació de la 

música, sinó que vull iniciar una tasca personal d’investigació en l’àmbit de la 

transdisciplinarietat artística.  

La meva formació ha abastat els àmbits de la música, de l’art dramàtic i de la dansa, 

en menor mesura, dins de les arts performatives. M’he format en pedagogia i en 

humanitats, i he rebut formació relacionada amb les belles arts a l’Institut quan 

cursava el Batxillerat Artístic. Des del meu punt de vista és imprescindible que 

treballem perquè la transdisciplinerietat arribi a l’àmbit educatiu de manera forta i 

segura. 

Podem fer molta feina a nivell educatiu per tornar a revolucionar els llenguatges 

artístics, i per donar a les arts el pes que es mereixen dins de l’educació general dels 

ciutadans. En aquest treball vull iniciar un procés de creació on hi tinguin cabuda 

disciplines com l’art dramàtic, la dansa i el moviment, la música i el món de la imatge 

i el videoart. 

Durant el procés de creació es potenciarà que tothom pugui treballar a partir de la 

seva pròpia disciplina i que es pugui explorar les disciplines dels altres participants. 

El treball realitzat al llarg d’aquest procés s’estructurà per poder-lo representar 

davant d’un públic. L’objectiu és poder generar uns 30 minuts de material.   
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3. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Tenint en compte les idees exposades en l’apartat anterior, els objectius d’aquest 

projecte són els següents: 

℘ Establir un punt de partida per a la recerca dins de l’àmbit de la 

transdisciplinarietat a nivell educatiu i creatiu. 

 

℘ Reflexionar sobre el per què de la separació disciplinar en la formació artística 

en tots els nivells. 

 

℘ Investigar què vol dir la transdisciplinarietat i trobar possibles vies d’aplicació a 

nivell educatiu i creatiu. 

 

℘ Mostrar la importància que té la comunicació dins de qualsevol acte artístic. 

 

℘ Generar un procés de creació col·lectiva a partir del qual poder realitzar 

l’anàlisi.
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4. MARC TEÒRIC 

4.1. EL DOCENT COM A INTEL·LECTUAL CRÍTIC  

Com a docents no podem limitar el nostre camp d’acció i reflexió només a les 

situacions d’ensenyament-aprenentatge que es donen a l’aula. Hem de poder 

intel·lectualitzar la nostra feina i desenvolupar un pensament crític que ens permeti 

qüestionar-nos els conceptes actuals de societat, escola i ensenyament (Smyth, 

1987 a Contreras 1997). 

La tasca del docent no es pot veure limitada a concepcions tècniques, sinó que hem 

de poder transformar la realitat en la que ens trobem immersos més enllà del que 

passa a l’aula. Aquests processos de reflexió han de permetre analitzar i qüestionar 

les institucions a on treballem, per poder-les adaptar a la realitat social, econòmica i 

històrica en la que vivim  (Giroux 1991 a Contreras 1997). 

4.2. MÉS ENLLÀ DE LES DISCIPLINES  

Amb l’esdeveniment de la ciència clàssica al llarg dels segles XVIII-XIX va aparèixer 

la necessitat de classificar el coneixement en compartiments més o menys estancs, 

és a dir, en disciplines. Segons Morín (1995), el concepte de disciplina té una funció 

organitzativa. A més a més, indica una delimitació de fronteres que permet la 

especialització dels investigadors en l’ús de llenguatges, teories, tècniques i 

metodologies pròpies. Així, un enfocament disciplinar només permet conèixer una 

part o una perspectiva de la realitat, és una simplificació heurística que permet 

extreure lleis o propietats d’un univers complexa. 

Al llarg del segle XX, la ciència contemporània s’ha especialitzat fins al punt que als 

investigadors els hi era difícil poder tenir una visió global del problema que 

estudiaven degut a l’excessiva fragmentació de la realitat (García a Motta, 1999). És 

en aquest context que apareixen la interdisciplina, la multidisciplina i la 

pluridisciplina, com a reacció a la necessitat de reestructurar les formes de 

coneixement.  
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Diversos autors s’han encarregat de definir aquests nous enfocaments, entre ells 

Piaget, Basarab Nicolescu (1996 a Motta, 1999) i Edgar Morín (2012), però em 

centraré en les definicions que donen els dos últims autors.  

La interdisciplina transfereix els mètodes d’investigació d’una disciplina a una altra i, 

tot i que permet ampliar l’àmbit la disciplina a la que se li ha fet la transferència, no 

fuig del marc i dels objectius d’investigació disciplinaris. El prefix inter indica 

reciprocitat, cooperació, intercanvi, entre d’altres. És per això que la interdisciplina 

pot arribar a generar una nova disciplina de caràcter mixt. 

Ni Nicolescu ni Morín diferencien entre pluridisciplina i multidisciplina, però Eric 

Jantsch (1979) estableix una distinció dient que la multidisciplina té un caràcter més 

col·laboratiu, mentre que la pluridisciplina és tan sols la unió no integrativa de dues o 

més disciplines més o menys properes, que conserven els seus propis mètodes i 

models d’investigació. 

Morín, en la seva definició, equipara pluridisciplina i multidisciplina, mentre que 

Nicolescu només dóna la següent definició de pluridisciplina: és l’estudi d’un objecte 

propi d’una disciplina per vàries disciplines a la vegada. Morín afegeix que la 

pluridisciplina no altera els camps, els objectes d’estudi ni l’arsenal metodològic de 

cada disciplina, però les ajunta perquè cadascuna doni la seva visió específica sobre 

un camp determinat.  

Aquests dos últims enfocaments no aporten una dinàmica interactiva que pugui 

arribar a transformar recíprocament les diferents disciplines. No és fins a finals del s. 

XX, amb l’adveniment de la postmodernitat, que apareix un nou enfocament lligat al 

paradigma de la complexitat. El terme transdisciplina es genera en el camp de 

l’ensenyament per expressar la necessitat de transgredir les fronteres disciplinàries 

més enllà de les propostes que planteja la interdisciplina i la pluridisciplina 

(Nicolescu, 1998 a Tamariz, 2007). 

La transdisciplina comparteix amb la interdisciplina la necessitat d’integrar el 

coneixement i de generar relacions d’intercanvi, d’interdependència i de 

interpenetració (Motta, 1999). El mes de novembre de 1994 es celebra el Primer 

Congrés Mundial de Transdisciplinarietat al Convent d’Arràbida a Portugal a on hi 

participen Freitas, Lima, Morín i Nicolescu, entre d’altres. D’aquesta trobada va sortir 
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la Carta de la Transdisciplinarietat, un document que reuneix quinze articles sobre el 

que és aquest nou enfocament. A continuació destaco alguns dels articles que tenen 

més relació amb l’àmbit d’aquest treball:  

Artículo 1. Toda tentativa de reducir al ser humano a una definición y de disolverlo en 
estructuras formales, cualesquiera que sean, es incompatible con la visión transdisciplinaria. 

Artículo 2. El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad, regidos por 
diferentes lógicas, es inherente a la actitud transdisciplinaria. Toda tentativa de reducir la 
realidad a un solo nivel, regido por una única lógica, no se sitúa en el campo de la 
transdisciplinariedad. 

Artículo 3. La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario; hace emerger 
de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las articulan entre sí, y nos ofrece una 
nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La transdisciplinariedad no busca el dominio de 
muchas disciplinas, sino la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y 
las trascienden. 

Artículo 4. La clave de la bóveda de la transdisciplinariedad reside en la unificación 
semántica y operativa de las acepciones a través y más allá de las disciplinas. Ello 
presupone una racionalidad abierta, a través de una nueva mirada sobre la relatividad de las 
nociones de «definición» y «objetividad». El formalismo excesivo, la absolutización de la 
objetividad, que comporta la exclusión del sujeto, conducen al empobrecimiento. 

Artículo 5. La visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida que ella 
trasciende el dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su reconciliación, no solamente 
con las ciencias humanas sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia 
interior. 

Artículo 6. En relación a la interdisciplinariedad y a la multidisciplinariedad, la 
transdisciplinariedad es multirreferencial y multidimensional. Tomando en cuenta las 
concepciones de tiempo y de historia, la transdisciplinariedad no excluye la existencia de un 
horizonte transhistórico. 

Artículo 11. Una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción en el conocimiento. 
Debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. La educación transdisciplinaria 
reevalúa el rol de la intuición, del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión 
de los conocimientos. 

Una visió interessant sobre la transdisciplinarietat és la que dóna McDonel (1998 a 

Tamariz, 2007), ja que al treballar de forma transdisciplinària es genera un espai 

intel·lectual nou del que emergeix un llenguatge comú on termes de totes les 

disciplines son o poden ser expressats sense problemes. És per això que és 

necessari vèncer els límits de les estructures lingüístiques de les disciplines i crear 

un meta-llenguatge nou. 

Nicolescu és el primer autor que dóna fonamentació teòrica a la transdisciplinarietat, 

des de la seva perspectiva de físic teòric. Per ell es basa en tres principis bàsics 

relacionats amb la física quàntica: l’existència de varis nivells de realitat, la lògica del 
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tercer inclòs i la complexitat. La transdisciplina és una forma nova de veure la realitat 

partint de la base que el món real és complex, obert, multidimensional i 

multireferencial.  

Així, la transdisciplina és el que hi ha entre les disciplines, el que hi ha a través de 

les disciplines i el que hi ha més enllà d’elles, però sempre sense negar l’existència 

de les disciplines. (Nicolescu, 1998 a Tamariz, 2007). Implica un procés actiu i 

reflexiu que reconeix la pluralitat i la complexitat inherent de la realitat, transformant i 

integrant coneixements de camps i perspectives diferents. D’aquesta manera 

aconsegueix generar i incrementar coneixements nous i donar diferents alternatives 

d’explicació i solució als problemes (Tamariz, 2007). 

Són Morín i Freire els que donen una visió de la transdisciplinarietat, sempre unida a 

la complexitat, com a una forma de pensament racional i d’interpretar el coneixement 

des d’una perspectiva humana i de compromís social. És a dir, que aporten un 

enfocament des de les ciències socials. (Morín, 2012). 

4.3. EL PARADIGMA DE LA COMPLEXITAT 

“Lo simple no existe, solo existe lo simplificado” Gaston Bachelard (1884-1962) 

Els canvis produïts a nivell científic arrel de l’aparició de la física quàntica i els canvis 

socials i econòmics produïts en la postmodernitat han conduït a alguns autors a 

replantejar-se el paradigma de la simplicitat característic de la ciència clàssica 

(Pineau, 2007). Actualment, la realitat s’entén com un conjunt de relacions i 

possibilitats múltiples, i l’anàlisi d’aquesta realitat no pot ser fragmentari, sinó que 

s’ha de seleccionar una característica concreta d’aquesta realitat sense oblidar la 

totalitat del sistema (Mardones, 1994).  

“Estamos en una época de saberes compartimentalizados y aislados los unos de los otros. No 

es solamente especialización, es la hiperespecialización, que surge cuando las 

especializaciones no llegan a comunicarse las unas con las otras, y una yuxtaposición de 

compartimentos hace olvidar las comunicaciones y las solidaridades entre estos 

compartimentos especializados. Los especialitstas tratan con problemas recortados y olvidan 

que grandes problemas son transversales, transnacionales, múltiples, multidimensionales, 

transdisciplinarios y planetarios”. (Morín, 1998 a Motta, 1999) 
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Al parlar d’aquest nou paradigma trobem en Edgar Morín la figura clau del 

pensament complexa des d’una perspectiva de transformació social i dels processos 

d’ensenyament-aprenentatge.  

El terme complexa prové del llatí complexus que significa el que està teixit junt. La 

complexitat es dóna quan els elements que constitueixen un tot són inseparables, 

produint-se una unió entre la unitat i la multiplicitat. Així, la societat i l’ésser humà, 

entitats a on es centra el pensament de Morín, són dues unitats complexes 

multidimensionals (Morín, 1999).  

Per ell, el desafiament actual de la humanitat és la creació d’una civilització que es 

basi en aquesta idea d’unitat múltiple on es barregin les dinàmiques socials d’un 

món global i local a la vegada. I per aconseguir aquest canvi de paradigma, 

l’educació hi té un paper preponderant. El sistema educatiu necessita una 

transformació radical ja que es basa en valors d’un segle i d’un paradigma passats. 

L’educació del s. XXI ha de promoure una intel·ligència general, que no generalista, 

que afavoreixi una aptitud per poder contextualitzar, relacionar i globalitzar de forma 

multidimensional. (Morín, 1998 a Motta, 1999). Aquest és un dels grans reptes de la 

nostra societat actual. 

4.4. LA COMUNICACIÓ 

“És impossible no comunicarse” Paul Watzlawick (1921-2007) 

És complicat trobar una única definició del que vol dir comunicar o la comunicació ja 

que es tracten de mots polisèmics. Podríem dir que la comunicació és la interrelació 

de les ments humanes per passar-se informació. Però perquè es pugui fer el traspàs 

d’informació és necessari que hi hagi en un primer moment un emissor que codifica 

el missatge i un receptor que el descodifica i l’interpreta. Perquè la codificació es 

pugui dur a terme amb èxit, és necessari que tant l’emissor com el receptor 

comparteixin o coneguin un mateix codi de comunicació (Baylon & Mignot, 1996).  
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Goffman (Baylon & Mignot, 1996, pp. 259-265) planteja un concepte teatral de la 

comunicació en que les relacions i la comunicació entre individus es presenten com 

rituals amb una gramàtica implícita. Compara la vida social amb un escenari on els 

actors es mostren i interpreten un paper d’acord amb cada situació i context. Cada 

individu reivindica una identitat o imatge d’ell mateix que s’esforça perquè sigui 

acceptada pels altres, però ha de tenir en compte que els altres també projecten 

imatges pròpies de forma que és necessari que hi hagi cooperació entre les dues 

parts perquè hi hagi comunicació. 

Així, les interaccions que es donen en la vida social tenen els seus propis 

mecanismes de regulació per mantenir l’ordre. Però no podem oblidar que en els 

interaccions socials no només hi participa el llenguatge verbal. El llenguatge 

corporal, el respecta cap a l’altre, la confrontació de definicions del jo que cadascú 

reivindica i que ens són atribuïdes, entre d’altres, són aspectes que es donen en tota 

interacció. 

 

 

Fig. 1 La 
Comunicació 

(Baylon & Mignot, 
1996, p. 90) 
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Per acabar, Goffman defineix quatre tipus de rituals socials: 

, Rituals d’accés: marquen l’apropament o l’allunyament. Són les salutacions i 

els comiats. 

, Rituals de confirmació: permeten confirmar la imatge que es vol donar, per 

expressar l’atenció i l’interès que es té pels demés. També pot marcar la 

distància per no entrar en l’espai personal dels demés.  

, Rituals de reparació: es donen quan un incident pot pertorbar la relació entre 

més d’un individu. Tant es poden donar abans per prevenir l’incident o 

després del mateix. 

, Rituals quotidians: són el codi normatiu que facilita la comunicació i estructura 

les relacions socials. La transgressió del ritual és signe d’agressió. 

4.5. CLASSIFICACIÓ I EPISTEMOLOGIA DE LES ARTS 

“És impossible establir qualsevol tipus de criteri de l’art que sigui necessari i suficient, per 
tant, qualsevol teoria de l’art és una impossibilitat lògica” Morris Weitz (1957) 

Podem considerar i anomenar a la música una art performativa o escènica com 

passa amb la dansa i el teatre? La classificació de les arts es pot abordar des de 

diferents punts de vista. Si seguim una classificació sensorial, la música es classifica 

com a art auditiva, mentre que el teatre, la dansa i el cinema són arts visual-auditives 

(Campàs, 2012). En canvi, si proposem una classificació des del punt de vista 

espacio-temporal, la música i la literatura es consideren arts temporals mentre que el 

teatre, la dansa i el cinema són arts espacio-temporals (Escobar, 2009). Així doncs, 

si seguim aquestes classificacions podríem afirmar que la música és una art separa 

per les seves característiques del teatre i la dansa.  

Però el fet de classificar la música com una art només auditiva és una tradició pròpia 

del s. XX, amb l’aparició de mecanismes d’enregistrament. D’alguna manera s’ha 

oblidat que els músics quan toquen també estan immersos en un espai limitat que 

els separa dels oients, és a dir, hi ha la separació tradicional entre escena i públic. 

Per tant, podríem dir que la música és una art performativa o escènica més.  

Aquesta classificació encara pren més sentit si tenint en compte que en l’àmbit 

artístic s’ha produït un fenomen similar al que he comentat en l’apartat 4.2 (vegeu p. 
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9): les avantguardes i els nous corrents artístics postmoderns han desdibuixat les 

fronteres entre les diferents disciplines artístiques generant noves formes 

d’expressió híbrides com el teatre-dansa o la performance.  

Aquest canvi es pot veure en la definició d’art que donen dos artistes del s. XX: 

Marcel Duchamp (1987-1968) creador dels ready-made i Joseph Beuys (1921-1986) 

artista performatiu que pertany al grup FLUXUS. Pel primer l’art és la idea. Durant 

l’acte de creació, l’artista passa de la intenció a la creació a través d’una cadena de 

reaccions totalment subjectives. Duchamp ja inclou a l’espectador dins del procés de 

creació, ja que és ell qui finalment interpreta i dóna sentit a l’obra creada per l’artista 

(Duchamp, 2012, pp. 234-236).  

En canvi, per Beuys, l’art és l’acció, la vida. Aquesta segona posició s’acosta a la 

visió de l’art de la postmodernitat, més preocupada pel concepte que no pas per 

l’objecte. Amb l’eclosió de la performance l’espectador pot participar activament de 

l’experiència artística, transformant les propostes artístiques en art de context i 

interactiu. Aquesta interactivitat cada cop és més present amb l’ús de les noves 

tecnologies donant lloc a processos multimedials.  

El paper de l’artista ha canviat: ha perdut el caràcter sagrat de geni creador i cada 

cop es situa més al mateix nivell del públic, com un productor. El públic deixa de ser 

un espectador passiu i s’ha convertit en un espectador emancipat (Molina, 2013). 

4.5.1. LA PERFORMANCE 

“El teatre està a tot arreu” John Cage (1912-1992) 

La Performance és un gènere artístic que té les seves arrels en les avantguardes de 

principis del s. XX, acompanyat d’un canvi d’estatus de l’artista, la introducció de l’art 

corporal i la importància de l’acció. No és, però, fins als anys 60-70 que el gènere es 

consolida amb moviments com FLUXUS, al qual pertanyien artistes de diferents 

disciplines com John Cage (músic), Allan Kaprow (pintor), Nam June Paik (video-art) 

i George Maciunas (teòric), entre d’altres. Aquest moviment proposa un art d’acció 

on es combinen les diferents disciplines de forma vivencial i a on la improvisació hi 

juga un paper prominent. D’aquesta manera, vol donar a l’espectador la possibilitat 

de desvetllar la seva capacitat sensorial i perceptiva (Abellan & alt., 1988).  
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També apareixen altres corrents en les que l’artista passa de ser un productor per 

convertir-se en la pròpia obra d’art, que donaran lloc al body art. Totes aquestes 

propostes tenen en comú que qüestionen l’objecte artístic i posen èmfasi en la 

temporalitat, donant lloc a processos d’índole experimental, cognitiva i vivencial amb 

una relació més directa i espontània amb l’espectador, que hi pot tenir una 

participació activa. Tot i ser un gènere que s’inicia en les arts plàstiques ràpidament 

fa un salt cap a les arts escèniques (teatre, música i dansa) en les que provoca un 

qüestionament de la idea de representació i d’intenció narrativa .   

Es produeix una teatralització de les experiències, tot i que intenten difuminar les 

fronteres entre art i vida. Refusen la noció d’intèrpret canviant-la per la del performer, 

no buscant el virtuosisme ni la perfecció tècnica corporal d’actors i ballarins. 

Busquen cossos no entrenats i una bellesa més quotidiana. També desdibuixen els 

límits entre l’espai públic i l’espai escènic explorant espais no convencionals a on 

mostrar les seves propostes. Un altre tret característic de la performance és que 

dóna més valor al procés que al resultat (del Mármol & Sáez, 2013; Saumell, 2003).  

Aquestes característiques es poden relacionar amb la diferenciació que Tomás 

Motos i Francisco Tejedo fan sobre els conceptes de teatralització i dramatització. 

Pels autors, els dos conceptes impliquen dotar d’estructura dramàtica a alguna cosa 

que no la té, però existeixen diferències entre les dues paraules. La dramatització és 

un procés de creació en el que fonamentalment s’utilitzen tècniques del llenguatge 

teatral, mentre que la teatralització també implica un procés, però aquest té una 

finalitat estètico-artística i necessita que sigui efectiva, per això centre el procés en 

assajos i en la repetició per buscar un resultat final. També hi ha una diferència entre 

els rols que assumeixen els actors i el públic. Mentre que en la teatralització ambdós 

entitats són independents, en la dramatització els rols es poden intercanviar (Motos 

Teruel & Tejedo, 2007). 

Però la performance també es pot analitzar des d’un punt del punt de vista de les 

ciències socials ja que pot ser un agent de canvi cultural per qüestionar l’ordre 

establert a través dels símbols no verbals que conté (del Mármol & Sáez, 2013).  

!
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4.5.2. JOHN CAGE (1912-1992) I LA MÚSICA TEATRE 

“El coexistent oposat i necessari del so és el silenci”  

Músic experimental i filòsof nord-americà que va teatralitzar l’acte musical a través 

de l’exploració del so en la seva totalitat com un element aïllat d’intencions 

psicològiques. Per garantir la no intervenció de la racionalitat de l’individu en la 

composició de la seves peces va utilitzar processos aleatoris de base orientalitzant 

com l’I Ching. 

L’ús del silenci en les seves composicions, com a element oposat al so, és una de 

les característiques que defineixen la seva música. Dels quatre elements 

determinants del so (altura, timbre, intensitat i durada), el silenci només comparteix 

amb el so el determinant de durada. Explora les possibilitats del so i del silenci 

utilitzant sons aïllats, conjunts de sons, situacions més complexes en les que juga 

amb els sons i el temps i també explora sons amb altures definides o indeterminades 

(sorolls). 

Rep una gran influència de la música de Satie, compositor que juga amb la tonalitat i 

amb acords i melodies que no progressen. Satie no desenvolupa les seves idees 

musicals, genera repeticions sense variacions ni direcció, no contextualitza els 

motius musicals dins d’una tonalitat o lògica concreta i en la seva música sovint hi ha 

talls i no té transicions. Cage treballarà en una direcció similar a la de Satie, però 

preocupant-se més pels aspectes rítmico-temporals que no pas pels melòdico-

harmònics.  

La interpretació de la seva música té un fort component d’indeterminació, ja que 

obliga a l’intèrpret a implicar-se més enllà de la simple reproducció del que hi ha 

escrit. Però l’intèrpret no és l’únic a qui se li demana que tingui més implicació: el 

públic ha de ser actiu perceptivament. Per Cage, l’audició no és l’única manera de 

comprendre la seva música, ja que al tractar-se de música teatral, altres sentits com 

la vista agafen tanta importància com l’oïda. (Nyman, 2006) 

Cage treballa amb instruments modificats o amb objectes de la vida quotidiana per 

les seves performances. Però la seva música no és només visual: va col·laborar 

activament amb el ballarí de New Dance Merce Cunningham, donant-li valor al gest i 
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al moviment que es realitza en l’acte musical, no només com a conseqüència de la 

tècnica instrumental. Tot i que es donaran sincronies entra la música i el moviment, 

els tractaran sempre com a llenguatges autònoms. 

Cunningham va aplicar les idees d’indeterminació, de canvi i de l’ús de l’atzar en les 

seves coreografies, que buscaven provocar emocions amb imatges i moviments, no 

fer narracions. Va revolucionar l’ús de l’espai escènic en dansa i incorpora accions 

quotidianes, com córrer, caminar o saltar, en el seu vocabulari per trobar un 

moviment natural i minimalista allunyat de les referències figuratives de la dansa 

clàssica (Saumell, 2003). 

4.6. EL MOVIMENT DES DE DIFERENTS PERSPECTIVES 

La dansa moderna, i posteriorment la contemporània, han rebut la influència directe 

de François Delsarte (1811-1871) i de Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950), que tot i 

no ser ballarins, van explorar les relacions entre el moviment, les emocions i 

l’aprenentatge musical. 

Delsarte va dedicar la seva vida a explorar la relació entre la veu i el cos, fent un 

estudi de les lleis d’expressió del llenguatge gestual i els significats emocionals que 

se’n desprenen. Per primer cop, es demostra la relació entre la respiració, les 

accions i les sensacions i es dóna protagonisme al pes corporal i als desplaçaments, 

abandonant la negació de la gravetat que feia la dansa clàssica. Aquesta última idea 

influenciarà a Isadora Duncan (1877-1927), ballarina que va experimentar el 

moviment a partir d’un centre de gravetat baix relacionat amb el terra i amb la 

respiració. 

Per la seva banda, Dalcroze desenvolupa la seva Rítmica al comprovar que els seus 

alumnes del conservatori es preocupaven per aconseguir un virtuosisme 

instrumental, però tenien mancances a nivell d’audició interna i ritme. Va definir 

aquesta arítmia musical i corporal com la descoordinació entre el pensament que 

ordena, els nervis que transmeten ordres al cervell i els músculs que executen 

aquestes ordres. Això provoca una falta de coordinació entre la concepció del 

moviment i la seva realització. 
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Dalcroze vol musicalitzar el cos, desenvolupar la consciència cinètica de la música, 

per això molts dels exercicis que proposa en el seu mètode de rítmica es basen en 

improvisacions musicals associades al moviment. Els seu mètode es basa en tres 

pilars: Eurítmia, que consisteix en moure’s de forma harmoniosa i buscant la bellesa 

per relacionar el sentiment personal amb l’entorn, el Solfeig i la Improvisació, que 

esdevé objectiu d’aprenentatge. Així aconsegueix crear un mètode d’aprenentatge 

musical multidisciplinari (Alemany, 2013 & del Bianco, 2007). 

No puc deixar de mencionar a Carl Orff (1895-1982), que va desenvolupar una forma 

motivadora d’ensenyament per reformar la pedagogia musical tradicional. La 

Schulwerk també presenta un enfocament multidiscplinari que es basa en tres pilars 

fonamentals: el moviment, la música i la paraula. La combinació entre ells ens 

permet arribar a un coneixement més profund del fet musical a través de musicalitzar 

el cos tal com proposava Dalcroze. Orff i Keetman pensen que la dansa i la música, 

al ser dues arts vivencials, permeten enriquir la vida dels individus connectant amb la 

seva part emocional i convertint-se en mitjans de comunicació (López Ibor, 2007). 

Ni Delsarte ni Dalcroze ni Orff van ser teòrics dels moviment, però sí que van copsar 

la importància que té la connexió amb els cos dels individus per desenvolupar 

l’expressivitat, la creativitat i la musicalitat. 

4.6.1. RUDOLF LABAN (1879-1958) I LA TEORIA DEL MOVIMENT 

Laban és un dels fundadors de la dansa moderna i està considerat el teòric més 

important de la dansa del s. XX. Desenvolupa un sistema de notació del moviment 

que encara és vigent avui en dia. Com a teòric i com a docent va intentar fer la 

dansa accessible a tothom contribuint al desenvolupament del teatre-dansa, de la 

dansa educativa, la dansa comunitària i va ajudar a iniciar la dansa-teràpia. 

Laban considera que les relacions que els ballarins estableixen amb altres ballarins i 

amb l’entorn són molt importants i les treballa a partir d’improvisacions col·lectives. 

Aquestes poden tenir o no un acompanyament musical, però mobilitzen tot el cos i 

les decisions sempre es prenen de forma col·lectiva. La música no té perquè tenir 

relació amb el flux i el ritme del moviment.  
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La seva teoria de la dansa es basa en dos principis: la corèutica i la eukinètica. La 

primera estudia els moviments del cos en l’espai cosa que li permet definir els 

principis del moviment. L’espai, per Laban, és el lloc on el cos pot dibuixar formes 

diverses, ja que considera que no existeix l’espai buit. Crea una nova concepció i 

organització volumètrica de l’espai que anomena kinesfera, que no és més que 

l’àrea de màxima mobilitat de braços i cames en totes direccions. Separa tres 

dimensions o plans dins de la kinesfera: vertical, horitzontal i sagital que li permet 

definir dotze direccions bàsiques (Fig. 2). Però, a partir d’una combinació mixta 

d’aquestes direccions aconsegueix definir-ne vint-i-set. En la Figura 3 es mostra la 

representació gràfica en l’espai d’aquestes direccions junt amb la notació. 

 

 

 

Laban entén el moviment com el trajecte entre dues posicions. Darrera d’aquest 

trajecte s’amaga el moviment infinit i etern del món, ja que considera una fal·làcia la 

idea de repòs absolut. El color del moviment ve donat pel nostre estat interior, però 

l’expressió del moviment el donen l’espai, el temps i la força.  

L’eukinètica s’encarrega d’analitzar les dinàmiques i les qualitats del moviment, 

definint dues categories o models de moviment tenint en compte el punt d’origen del 

i la trajectòria del mateix. Els dos models són: 

, Recollir: els moviments són centrípets, tenen l’origen en les extremitats i van 

cap al centre del cos fent que aquest es reculli sobre ell mateix. 

, Dispersar: els moviments són centrífugs, tenen l’origen al centre del cos i van 

cap a les extremitats cap a l’exterior.  

Fig. 2 Dotze direccions (Laban, 1987)  Fig. 3 Vint-i-set direccions (Alemany, 2013, p. 103) 
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No és fins els anys 40 que descriu el concepte d’Effort o esforços. Aquests són 

impulsos intencionals que originen el moviment i que descriuen que el cos es mou 

en l’espai en funció de la combinació dels quatre elements bàsics o principis del 

moviment: flux, pes o energia, temps i espai.  

Cada element té dos pols oposats: el flux pot ser lliure o controlat, el pes pot se 

lleuger o pesat, el temps pot ser lent o ràpid i l’espai pot ser directe o indirecte. Així, 

es donen dues qualitats oposades: una primera que produeix una sensació de 

laxitud, d’abandonament (flux lliure, pes lleuger, temps lent i espai indirecte), i una 

altre que produeix un moviment condensat (flux controlat, pes pesat, temps ràpid i 

espai directe).  

A partir de la combinació de tres elements (pes, temps i espai) defineix les vuit 

accions bàsiques de moviment de la seva teoria dels esforços que divideix en 

accions pesants i lleugeres (Alemany, 2013): 

ACCIONS PESADES ACCIONS LLEUGERES 
Donar cops pesat, ràpid i directe Teclejar lleuger, ràpid i directe 
Pressionar pesat, lent i directe Lliscar lleuger, lent i directe 
Espolsar-se pesat, ràpid i indirecte Esquitxar lleuger, ràpid i indirecte 
Esprémer pesat, lent i indirecte Flotar lleuger, ràpid i indirecte 

 

  

 

 

!
!
!
!
!
!

Fig. 4. Els sis elements d’esforç i les 
vuit accions bàsiques d’esforç 
(Laban, 1984, p. 43) 

Quadre 1. Accions bàsiques de moviment Laban 
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4.6.2. PINA BAUSCH (1940-2009) I EL TEATRE DANSA 

“Tanz, Tanz sonst sind wir verloren!” Pina Bausch 

Ballarina que revoluciona el món de la dansa com a directora del Tanztheater de 

Wuppertal. Les seves propostes creatives i el seu procés de treball no van tenir una 

bona acollida immediata ni pel públic ni per alguns dels seus ballarins, com reconeix 

Dominique Mercy, que recorda a companys sentint-se incòmodes i molestos per 

haver de passar-se tanta estona asseguts parlant (Schlicher, 1993, p. 129).  

Ella desenvolupa un nou mètode de treball que no es basa en la reproducció del 

libretto original, sinó que genera preguntes i els ballarins els hi donen resposta a 

partir d’improvisacions. Al principi del procés no hi ha cap forma predeterminada, 

però a partir d’aquestes improvisacions separades es va generant material que es 

pot anar combinant i explorant. A partir de noves entitats amb sentit més gran es 

genera una estructura que acaba donant lloc a la presentació final. El que s’ha de 

tenir en compte és que aquesta presentació final no és més que una possibilitat 

entre les infinites possibilitats que hi havia d’ordenar el material. L’espectador només 

veu una selecció reduïda, però no arbitrària, dels materials generats en les 

improvisacions.  

Pina no segueix una estructura dramàtica tradicional, sinó que abandona les formes 

tancades per presentar materials fragmentats on les repeticions, la circularitat, els 

cànons i els canvis de perspectiva tenen un paper fonamental per representar 

fenòmens infinits amb mitjans limitats i moviments quotidians. Treballa amb la 

polifonia de moviments que pot desembocar tant cap a unísons com cap al caos. 

Però gràcies a les repeticions, que actuen com a material aglutinador, aconsegueix 

homogeneïtzar un  material heterogeni (Schlicher, 1993). 

Treballar amb moviments quotidians no vol dir deixar de fer dansa. Per ella, la 

frontera entre el que és dansa i el que no és lo marca la consciència corporal i la 

manera com es crea una cosa. Per això, aplica els paràmetres compositius de la 

dansa definits per Laban (energia, forma, espai i ritme) en els moviments quotidians.  
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La música i el contingut són objectes d’anàlisi i esdevenen un mitjà escènic, 

temporal i espacial de creació, tal com passa en el teatre de Beckett o en les 

propostes escèniques de Peter Brook, on la sonoritat del llenguatge i el text recitat 

en diferents llengües agafa una entitat pròpia musical(Lehmann, 2013).  

Pina Bausch també explora les diferents possibilitats de l’espai escènic: transforma 

l’espai natural en espai artístic perquè la realitat pugui ser més perceptible i a 

l’inrevés. Transforma l’espai artístic en espai natural per aconseguir fer l’art més 

perceptible (Schlicher, 1993). 

És impossible entendre la dansa contemporània sense tenir en compte a Pina 

Bausch, que ha esdevingut una figura de culte des de la seva mort.   

4.6.3 L’EXPRESSIÓ CORPORAL DINS L’EDUCACIÓ EN L’ACTUALITAT 

L’expressió corporal va començar com una tècnica teatral, però a partir dels anys 70 

ha anat agafant entitat pròpia fins a convertir-se en un contingut en fase de 

consolidació de l’Educació física a les escoles. Es tracta d’una tècnica didàctica 

interdisciplinària que ha agafat procediments i tècniques d’altres disciplines 

artístiques o esportives i que es basa en la vivència. 

Etimològicament, expressió prové del mot llatí exprimere, que vol dir treure de dins 

cap a enfora. Això implica, que l’expressió corporal és el comportament exterior 

espontani o intencional que tradueix emocions o sentiments a través del llenguatge 

corporal. Però no només es treballen els plans emocional i corporal de les persones, 

sinó que també es fa feina per desenvolupar els plans social i cognitiu. Aquest últim 

és imprescindible perquè els alumnes puguin prendre decisions sobre quina és la 

millor manera per comunicar un missatge de forma corporal (Motos, 2001). 

Es poden separar cinc grans blocs de continguts de l’expressió corporal: la presa de 

consciència del propi cos, l’espontaneïtat i la tècnica corporal, la relació amb el medi 

i objectes que ens envolten, la relació amb els altres i la percepció i estructuració de 

l’espai i el temps.  

Així doncs, l’expressió corporal es converteix en un mitjà educatiu molt potent que 

utilitza el moviment per afavorir els processos d’aprenentatge dels alumnes, 

estructurar un esquema corporal per construir una imatge apropiada d’un mateix, 
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millorar la comunicació i les interaccions amb els altres alumnes i desenvolupar la 

creativitat. Tot plegat es realitza a través de jocs, de la improvisació, de 

l’experimentació i de la reflexió.  

Per poder desenvolupar la creativitat és necessari obtenir primer la tècnica que et 

permeti conèixer els diferents codis. Això implica començar treballant a partir de la 

reproducció de models ja existents per poder generar productes creatius nous com a 

resultat d’un repte personal. En el següent figura es mostra com es pot dur a terme 

un procés creatiu dins de l’expressió corporal (Motos, 2001): 

 

Actualment s’estan duent a terme moltes investigacions en aquest camp per poder 

establir una fonamentació sobre els processos creatius i un mètode didàctic propi 

per l’expressió corporal dins de l’assignatura d’Educació física (Coterón & Sánchez, 

2013).  

 

Fig. 5 L’expressió 
corporal i els 
processos creatius 
(Motos, 2001, p. 18) 
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4.7. SAMUEL BECKETT I EL TEXT 

“Amb aquesta llum no es pot veure gairebé res” Anar i venir 

Escriptor, dramaturg i director teatral nascut a Dublin el 1906 i mort a París el 1989, 

ciutat a la que s’instal·la el 1937. És un dels autors clau del Teatre Modern. El 1969 li 

atorguen el Premi Novel per les seves obres escrites en anglès i en francès (Beckett, 

1996). 

Beckett va renovar l’escriptura dramàtica creant un llenguatge escènic propi a on es 

donaven noves relacions entre els personatges amb l’espai i el temps. Sovint, 

aquests dos últims elements estan totalment indeterminats, creant realitats 

atemporals. Un tema recorrent de la seva obra, que introdueix a Tot esperant Godot 

(1952) serà la incomunicació entre els personatges, que tractarà en to grotesc, 

absurd i transcendent.  

El seu llenguatge escènic dóna pas a una nova manera d’entendre la representació 

teatral: redueix a l’extrem la forma deslligant la paraula del gest i, fins i tot, acaba 

separant la veu del cos (Saumell, 2003, pp. 266-267). 

Dóna molta importància als detalls estètics i s’acaba involucrant en el fet escènic 

com a director de les seves pròpies obres. Això el permet reelaborar i revisar els 

textos teatrals a través dels assajos, per aconseguir el balanç adequat entre text i 

imatge de cadascuna de les seves obres finals (Gontarski, 1998). 

En la seves últimes peces porta fins a l’extrem l’experimentació amb el text dramàtic 

donant molta importància al teatre de gest i per això fa un treball rigorós sobre 

l’economia i el ritme dels moviments dels actors a escena, ja que considera que el 

moviment en l’espai forma part de l’expressió dramàtica. La seva obsessió pels 

detalls i l’estètica de la representació el porten a considerar la llum com un 

personatge més (Saumell, 2003).   

Entén el teatre com a representació teatral i està d’acord amb la tesi de Peter Brook 

que l’espai teatral no és més que un lloc a on es donen descobriments creatius. 

D’aquesta manera trenquen amb la idea que l’espai teatral és un lloc a on reproduir 

textos acabats. Per això, Beckett creu que la composició, entesa com un acte 
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creatiu, no s’acaba amb la publicació del text o amb l’estrena de l’obra, sinó que és 

una realitat que es redefineix i canvia contínuament.  

Aquesta pràctica no sempre serà senzilla de dur a terme per Beckett, ja que s’adona 

que haver de publicar les seves obres, tot i ser necessari, no li garanteix que 

després d’uns assajos ja tindrà el text definitiu. Precisament l’obra escollida per fer la 

intervenció il·lustra tots els problemes que tenia Beckett amb la publicació dels seus 

textos: hi ha moltes versions inicials diferents, revisions fetes arrel del treball fet al 

teatre que donen versions diferents a les del text inicial i els reajustaments 

necessaris fets en el text per les diferents traduccions (Gontarski, 1998). 

Tot i així, molts crítics la consideren una de les peces més perfectes del dramaturg ja 

que és de les que més va revisar. El text original es va escriure en anglès el 1965 

amb el títol Come and Go, tot i que la primera publicació es va fer en francès el 

1966. No va ser fins un any més tard que es va publicar en la llengua original. Es va 

estrenar, sota la direcció de Beckett, al Schiller-Theater Werkstatt de Berlín el 14 de 

gener de 1966 amb el títol de Kommen und Gehen. Dos anys més tard es va 

presentar l’obra en la llengua original a Dublín i a Londres. 

La peça té entre 121-127 paraules, depenent de la traducció i està acompanyada 

d’unes notes sobre com ha de ser la representació que són gairebé més llargues 

que el text teatral. Actualment no s’acostuma a representar sola degut a la seva 

durada. La versió que utilitzaré per la intervenció és una traducció al català de Victor 

Batallé realitzada el 1996 amb el títol d’Anar i venir (Beckett, 1996). 

El text presenta una estructura circular dividida en tres segments de set línies en que 

un dels personatges surt d’escena i torna a entrar canviant de posició en el banc a 

on seuen. Cada personatge té un recorregut en el banc amb una posició d’inici i una 

posició final. La relació entre els personatges i el que es diuen a l’orelles les unes a 

les altres no s’explicita en el text cosa que ha portat a molts crítics a fer suposicions. 

S’ha escrit que són personatges es troben al final de la seva vida, que discuteixen, 

que tenen una història tràgica darrera, entre d’altres.  

El que queda clar per les notes és la importància que Beckett li dóna al conjunt 

estètic de l’obra ja que especifica com a de ser el moviment dels personatges, el 

color del vestuari, la forma de parlar i la il·luminació (Veure ANNEXE 1). 
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4.8. LA CREACIÓ COL·LECTIVA I LA IMPROVISACIÓ 

En els diferents apartats d’aquest marc teòric he explicat exemples de diferents 

creadors i pedagogs que utilitzaven la improvisació com a eina per generar 

processos de creació, que podien ser col·lectius o individuals.  

A nivell musical, Dalcroze va ser dels primers pedagogs que va incloure la 

improvisació com un mitjà per millorar les capacitats de l’alumne, creant 

automatismes i donant fluïdesa a la pràctica musical (Ginesi, 2011). Carl Orff també 

inclou la improvisació dins del seu plantejament educatiu per aconseguir que els 

individus generin un llenguatge musical intern que els permeti expressar-se 

artísticament i comunicar. Però a partir de l’ús de micro i macro estructures musicals, 

com motius que generen patrons més grans amb la repetició o bordons, la 

improvisació es converteix en un mètode de composició (Nykrim, 2011). 

Gino Stefani comparteix la idea que la improvisació pot ser una bona eina 

compositiva i educativa, ja que a través d’ella l’alumne aprèn nous coneixements. 

També pot ser un punt de partida per treballar l’anàlisi musical i té un efecte 

motivador clar en l’alumne (Ginesi, 2011). 

En el món de la dansa Laban proposa que tot el seu sistema d’anàlisi del moviment 

es treballi a partir de la improvisació. Però va ser Pina Bausch la persona que va 

instaurar un mètode de creació o de dramatúrgia de la dansa basat en la 

improvisació dels ballarins sobre un tema o una idea debatuda amb anterioritat.  

En l’ensenyament de l’expressió corporal i la dramatúrgia també s’utilitza la 

improvisació com a un eina en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge (Motos 

Teruel & Tejedo, 2007). Val a dir que el treballar a partir de la improvisació no és nou 

en el món del teatre i una primera aproximació la composició a través de la 

improvisació el trobem en la Comèdia de l’art. 

4.8.1. LA COMMEDIA DELL’ARTE 

És un gènere teatral còmic que apareix a Itàlia a mitjans del s. XVI i que s’estén per 

tot Europa fins a finals del s. XVIII. Els actors formen companyies itinerants i 

cadascun d’ells s’especialitza en representar un personatge estereotipat concret que 
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representen individus de la vida quotidiana de l’època. En un primer moment, es 

vulgaritzen personatges extrets de les comèdies d’autors grecs i llatins com 

Aristòfanes o Terenci.  

La feina dels actors no es centre només en representar els personatges, sinó han de 

ser tècnicament destres en la improvisació, ja que en les seves obres no hi ha un 

text per representar. Els actors memoritzen frases, monòlegs, cançons, metàfores 

que han d’inserir en la representació quan ells creguin convenient per aconseguir el 

favor i la comunicació amb el públic. 

La música, les acrobàcies i la dansa són presents a les seves representacions com a 

complement, no són elements essencials. L’estructura dramàtica està plena de jocs 

actorals o delazzi, com poden ser gestos desproporcionats i ridículs, acudits o 

escenes còmiques. Per aquests motius cada cop que els actors representen una 

peça aquesta és sempre diferent, ja que improvisen constantment al llarg del procés 

de creació-representació. 

S’ha conservat el guió d’algunes peces, i en ell no hi ha escrit cap diàleg. Només hi 

apareixen les entrades i sortides de cada personatge amb indicacions sobre 

l’assumpte de cada escena. També hi ha instruccions sobre què ha de fer i dir cada 

personatge. La resta era tot improvisat (Foguet F. , 2003, pp. 81-138). 

4.8.2. ENRIQUE BUENAVENTURA I LA CREACIÓ COL·LECTIVA 

Buenaventura (1925-2003) ha estat un dramaturg, teòric teatral colombià i director 

del Teatro Experimental de Cali a on va desenvolupar un mètode de creació teatral 

col·lectiva. Ell considera que el teatre és un instrument de transformació social. 

L’obra teatral és un muntatge, no una peça de literatura ja que el text només ha de 

ser una guia. Si l’obra de teatre és un muntatge, vol dir que l’obra no existeix fins que 

no s’escenifica. 

La Creació Col·lectiva és un mètode de muntatge que democratitza les relacions, 

tradicionalment jeràrquiques, entre dramaturgs, directors i actors a través de 

tècniques de creació col·lectives basades en la reflexió teòrico-pràctica, el debat i la 

improvisació (Watson-Espener, 2008). 
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La Creació Col·lectiva no només va referència a la feina dels actors i al text, sinó que 

engloba una presa de decisions artístiques conjuntes també a nivell escenogràfic 

(llums, vestuari, atrezzo, etc.). No és un procés nou ja que el teatre sempre ha estat 

un art col·lectiu que es construeix a partir de singularitats. El que fa que aquest 

mètode sigui diferent és que el resultat és producte d’un treball conjunt com a grup 

en el que convergeixen propostes individuals, però coordinades per un element 

unificador: el director.  

Els participants estan en igualtat de condicions, tenen els mateixos drets i deures al 

llarg del procés creatiu i el grup funciona sota unes normes de conducta 

preestablertes. Així doncs, és un procés col·lectiu plural a on es respecten les 

singularitats individuals i a on cada persona funciona com un ésser autònom 

(Rendón, 2008). 

La figura del director es desdibuixa i les seves tasques es comparteixen amb la resta 

de participants. Funciona com a guia i estimulador, però segueix tenint la 

responsabilitat de coordinar el procés perquè tothom camini cap a un objectiu comú. 

Els actors són executants i creadors a la vegada. Coordinen les seves pròpies 

propostes per convertir-se en agents transformadors de la realitat. 

La improvisació és converteix en l’eina fonamental de treball per trobar dramatúrgies 

pròpies. Es pot entendre com una habilitat tècnica que compromet l’agilitat, la 

creativitat, la imaginació i la intuïció de l’actor per reaccionar davant de diferents 

situacions. Però també podem entendre la improvisació com un camí per arribar a la 

dramatúrgia final. És per això que s’ha de tractar amb rigor i les improvisacions han 

d’estar preparades i analitzades amb detall.  

Així, el mètode de muntatge a partir de la improvisació parteix d’una idea o proposta 

inicial que pot fer el grup o un individu concret. Cada participant busca donar 

resposta a aquesta proposta de forma individual i col·lectiva generant diversos 

llenguatges expressius a la vegada. Finalment s’ha d’anar analitzant i seleccionant 

quines són les formes aprofitables que enriqueixen el camí per arribar a un text final 

col·lectiu (Rendón, 2008). 

Aquest procés de treball és molt similar al que va implantar Pina Bausch al 

Wuppertal, però aplicat al món del teatre, enlloc de la dansa. La gran diferència entre 
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un mètode i l’altre és que la creació col·lectiva vol transformar la realitat, mentre que 

la en el Teatre-dansa de Pina Bausch la transformació social no és una de les 

característiques principals. 
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5. MARC APLICAT 

5.1. JUSTIFICACIÓ DE L’ENFOCAMENT 

Tot i que la intervenció dissenyada pel TFG es basa en la transdisciplinarietat i es 

troba vinculada a les idees del paradigma de la complexitat (Morín, Los siete 

saberes necesarios a la educación del futuro, 1999) exposades en el marc teòric, el 

procés de recerca i l’anàlisi de les dades segueixen un altre enfocament.  

La investigació seguirà el paradigma interpretatiu fenomenològic amb intencions 

socio-crítiques. Encara que la intenció de transformar la realitat i de millorar la 

comprensió dels processos de creació col·lectiva hi és present, no puc dir que es 

tracti d’una investigació-acció perquè aquesta recerca no s’engloba dins d’un procés 

cíclic de millora i transformació (Latorre, 2014).  

De totes maneres, les intencions socio-crítiques hi són presents ja la recerca pretén 

generar coneixement pràctic a partir de l’acció (en aquest cas, la intervenció), i ser 

un procés reflexiu i participatiu(Latorre, La investigación acción: cambiar y mejorar la 

práctica educativa, 2007). Tal i com la defineix Elliott (1993 a Sandín, 2003), la 

finalitat de la investigació-acció no és acumular coneixements teòrics, sinó que ha 

d’aportar informació que ajudi a la presa de decisions i la millora de la pràctica 

educativa.  

La realitat que analitza aquest TFG és una construcció que depèn dels significats 

que li atribueixen els participants de la mateixa. Per això la metodologia de recerca 

serà qualitativa i interpretativa i seguirà la modalitat d’investigació fenomenològica. 

(Gómez, 1999). Segons Creswell (1998 a Latorre, 2014), la fenomenologia descriu el 

significat que una mostra de persones atribueixen a l’experiència d’un fenomen. El 

propòsit d’aquesta modalitat d’investigació és estudiar la subjectivitat, per tant, 

segueix una perspectiva èmica basada en l’experiència i la interpretació personal del 

fenomen per part dels participants.  

L’investigador necessita comprendre com els participants experimenten un fenomen, 

de manera que necessita suspendre el seu judici o les seves idees preconcebudes. 

Ell proposa unes qüestions d’investigació i demana als participants que descriguin la 
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seva experiència utilitzant entrevistes grupals per recollir la informació. Durant 

l’anàlisi identifica les dades i les agrupa en clústers de significat que el porten a 

poder donar una descripció general de com va ser l’experiència (Creswell, 1998 a 

Sandín, 2003). 

 Per poder analitzar aquesta subjectivitat de la realitat, seguiré les idees de 

l’Interaccionisme simbòlic, que basa la investigació en els significats subjectius que 

els individus atribueixen a les seves activitats i ambient. L’interaccionisme simbòlic 

de Blumer (1969) es basa en tres premisses: els ésser humans actuen d’acord amb 

el significat que els fenòmens tenen per ells. Aquest significat deriva de la interacció 

social que es té amb els companys i és un procés interpretatiu utilitzat per la persona 

per fer front a les diferents realitats que troba (Flick, 2007, pp. 31-33).  

5.2. PROGRAMA D’INTERVENCIÓ 

El projecte final està basat en l’anàlisi d’aquest procés de creació col·lectiva 

transdisciplinar. Aquest procés, al tractar-se d’una intervenció d’un projecte final de 

Pedagogia ha tingut unes característiques diferents a les d’un projecte professional. 

Tot i que sigui un procés grupal, jo mateixa m’he encarregat de dissenyat tot el 

procés i també de la producció del mateix. Segurament en un context artístic 

professional, la creació col·lectiva englobaria altres aspectes com la producció del 

muntatge o el disseny del procés creatiu. 

En canvi, en un context educatiu/docent, sí que hi hauria sempre una figura que 

guiaria i/o s’encarregaria de dissenyar el procés més a fons que la resta de 

participants.  

En aquest sentit, aquesta intervenció agafa un perfil híbrid entre un procés de 

creació col·lectiva professional i un procés emmarcat dins de l’àmbit educatiu/docent.  

5.2.1. DISSENY DE LA INTERVENCIÓ 

5.2.1.1. ASPECTES TEMPORALS 

En un primer moment vaig fer un sondeig a través del correu electrònic a diverses 

persones conegudes que treballen dins dels àmbits de la dansa, del teatre i de la 
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música per veure si estaven interessades a participar i quines eren les dates més 

propícies per poder fer la intervenció. 

Vaig proposar tres possibles dates: el quadrimestre intensiu de gener, Setmana 

Santa i les primeres setmanes de juny després de la setmana d’avaluació i audicions 

de l’ESMUC. Finalment, vaig obtenir més respostes positives per poder-ho realitzar 

al mes de juny. Així que vaig començar el procés de producció per poder-ho fer en 

aquestes dates. 

Finalment es va decidir que la intervenció tingués una durada de vuit dies, treballant 

durant tres hores quatre dies cada setmana. A més a més, es va fer una reunió 

prèvia la setmana abans de començar el procés creatiu i finalment una presentació 

davant del públic de la feina feta l’últim dia de la segona setmana.  

Les dates i horaris marcats per a la intervenció van ser:  

Reunió prèvia de presentació: dijous 5 de juny 2014 (1,5h)  

Procés de creació col·lectiva: dies 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 de juny 2014 de 

10:00-13:30h. (3h i 30’ de descans) 

Possibles dates de presentació: divendres 20 de juny per la tarda o dissabte 21 de 

juny pel matí.  

Entrevistes grupals: setmana del 23 al 29 juny. 

5.2.1.2. ASPECTES ESPAIALS 

El procés de creació es va dur a terme a l’ESMUC a l’aula de formació corporal 

A401. Una de les raons per les que era més convenient fer-ho en aquestes dates era 

que la disponibilitat de l’aula era pràcticament total. Durant els semestres, mentre hi 

ha classes és pràcticament impossible poder encabir cap projecte dins de l’horari 

disponible per l’aula. 

A l’hora de presentar el muntatge tenia clar que volia un entorn que fos teatral, sense 

que hagués de ser específicament una sala de teatre. No volia presentar en una 

aula, ja que aquest tipus d’entorn em donava més sensació de presentar un procés 

inacabat. Vinc del món del teatre i els espais són molt importants a l’hora de 
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concebre un espectacle, ja que l’espai en sí ja parla. A més a més, no podem oblidar 

que la tècnica (il·luminació, so, projeccions) ajuden a crear un clima, per tant volia 

trobar un espai concret a on presentar el muntatge que m’interessés a nivell estètic I 

tècnic.  

Per aconseguir-ho, però, m’he trobat amb varis problemes: la meva primera opció 

era poder presentar el projecte a l’ESMUC. M’agradava molt la idea de poder 

mostrar la feina a l’espai del pati central, però si volia utilitzar projeccions la proposta 

s’havia de presentar de nit, i des de producció em van dir que era impossible utilitzar 

aquest espai per un problema de seguretat. 

L’altre opció d’espai dins de l’ESMUC era l’aula d’orquestra, ja que l’espai permet 

aconseguir una semi-penombra on poder projectar imatges de dia. Però, es veu que 

no es poden connectar focus a la xarxa elèctrica de l’edifici perquè no té prou 

potència i salta la llum. Per tant, si enfosquia la sala no podia il·luminar de cap 

manera l’escena. 

Tampoc era possible presentar el projecte final a cap sala de l’Auditori perquè com 

que es presentava més tard i les dates de la intervenció no es van decidir dins del 

període establert, el departament de producció de l’ESMUC havia esgotat ja totes les 

possibles cessions d’espais amb l’Auditori. 

Així que vaig haver de buscar una sala a on presentar per Barcelona dins les dates 

acordades pel projecte. Una primera opció era presentar el projecte a la Plataforma 

I+D de l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia. Em consta que ells estaven 

interessats en oferir la sala pel tipus de projecte que volia dur a terme, però la sala 

estava ocupada en les dates que es van marcar per la presentació. 

Finalment, vaig acabar amb tres sales on es podia presentar: una aula 

d’interpretació de l’Institut del Teatre de Barcelona, el teatre del Centre Cívic de Can 

Felipa (Poblenou) i l’espai d’assaig de la companyia de teatre La Virgueria.  

En un primer moment vaig escollir la sala de l’Institut del Teatre per veure si podia 

aconseguir un conveni de col·laboració entre el dos centres i poder presentar sense 

haver de pagar el lloguer de la sala, però al final per problemes de disponibilitat vam 

acabar presentant a l’espai de La Virgueria. 
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Trobo desconcertant que dos centres superiors d’ensenyaments artístics de titularitat 

pública no tinguin cap mena de conveni per la cessió dels espais més enllà de la 

col·laboració en algun projecte puntual. Com hem de potenciar la transdisciplinarietat 

si des dels ens formatius superiors no existeix cap mena de contacte? 

5.2.1.3. PARTICIPANTS 

Per obtenir persones interessades en participar en el projecte vaig enviar correus 

electrònics a actors que han treballat o estudiat amb mi, a músics companys de 

l’ESMUC i a ballarins amb els que he treballat en algun moment. Al final, però, vaig 

enviar també un correu al Conservatori Superior de Dansa (CSD) demanat 

participants pel projecte. 

Com que no tenia gaires contactes que treballessin amb vídeo i que tinguessin 

disponibilitat per fer el projecte, vaig acabar enviant també un correu demanant 

col·laboradors a la facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. D’aquest 

correu no vaig rebre cap resposta, però del CSD sí que es van interessar pel 

projecte dues persones, de les quals al final només n’ha pogut participar una.  

Pel que fa al vídeo, al no rebre cap resposta de la facultat de Belles Arts, el Luis 

García (director del projecte) em va recomanar que li demanés a un estudiant de  

violí Clàssic i Contemporani de l’ESMUC, si volia col·laborar en el projecte ja que 

últimament s’ha interessat per unir la música amb el vídeo, el teatre i la dansa.  

Així, la llista final de participants és la següent: 

Joan Codina (30 anys) Actor i cantant. Està diplomat per Eòlia ESAD en l’especialitat 

de Teatre musical i és llicenciat en Història de l’Art per l’UAB. A més a més, ha 

realitzat cursos de formació actoral al HB Studio de Nova York. Som companys de 

promoció d’Eòlia i l’any passat vam participar junts al Projecte Utopies (workshop 

internacional de creació teatral).  

Yadira Ferrer (32 anys) Cantant, directora de cor i pianista. Titulada superior de Cant 

clàssic i contemporani per l’ESMUC. També està graduada en Direcció de cor i com 

a professora de cant pel Conservatori José Maria Ochoa de Cuba. Té Estudis 

Universitaris al Instituto Superior de Arte de l’Habana (Cuba). Les dues col·laborem 
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amb la Orquestra Simfònica del Vallès en projectes de música comunitària. Estava 

interessada en veure com treballo tota la part escènica i de cos, per això s’ha 

implicat en el projecte. 

Marina Fita (33 anys) Actriu i productora de la companyia La Virgueria i Playground 

Visual Movement. Està diplomada per Eòlia ESAD en l’especialitat de Teatre de text 

i té la diplomatura en Comunicació empresarial i RRPP a la UB. Ha cursat tres anys 

de la llicenciatura d’Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra i ha realitzat un curs 

d’especialització en Shakespeare a The Royal Academy of Dramatic Arts de 

Londres. Va participar amb el Joan i amb mi al Projecte Utopies l’any passat. 

Laura Gutiérrez (30 anys) Ballarina, coreògrafa i biòloga. Estudiant de segon curs 

del Grau Superior en Coreografia i Interpretació al Conservatori Superior de Dansa – 

Institut del Teatre de Barcelona. També és llicenciada en biologia i actualment 

treballa de tècnic en un laboratori de genòmica de la Universitat Pompeu Fabra. No 

ens coneixem. S’implica al projecte arrel d’un anunci que envio al CSD. 

Anna Puig (27 anys) Pedagoga i pianista de jazz. És titulada superior en Pedagogia 

per l’ESMUC i va cursar el grau mitjà de Piano jazz a l’Aula de música moderna i 

jazz de Barcelona. També ha cursat el primer cicle de la Llicenciatura de 

Comunicació Audiovisual. Som companyes de promoció de Pedagogia de l’ESMUC i 

les dues treballem a l’EMM Montserrat Almirall de Sitges. 

Oriol Roqué (35 anys) Baterista de jazz i professor de música. Estudiant de quart 

curs de Bateria Jazz a l’ESMUC. Ha cursat els estudis de Cicle Mitjà de Bateria Jazz 

al Taller de Músics. Som companys de promoció de l’ESMUC i hem pogut compartir 

diverses classes junts.  

Lara Villodres (22 anys) Actriu i cantant. Estudiant de segon d’Interpretació musical a 

Eòlia ESAD. Ha cursat el primer cicle de Grau Professional de piano. Formava part 

del grup amb el que treballava a Eòlia durant el Pràcticum II i estava molt 

interessada en implicar-se en aquest procés. 
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Persona 1 (26 anys) Ballarina i coreògrafa. Estudiant de primer curs del Grau 

Superior en Coreografia i interpretació al Conservatori Superior de Dansa – Institut 

del Teatre de Barcelona. Té formació en dansa espanyola. No ens coneixem. 

S’implica al projecte arrel d’un anunci que envio al CSD. 

Persona 2 (36 anys) Intèrpret i professor de flabiol. És titulat superior en Interpretació 

de flabiol a l’ESMUC i llicenciat en Biologia per la Universitat de Girona. Ha treballat 

com a professor de secundària i compagina la docència del flabiol i la gralla amb la 

feina d’intèrpret. Som companys de promoció de l’ESMUC i hem pogut compartir 

diverses classes junts.  

Tots els participants són part activa del procés de creació col·lectiva en les diferents 

sessions. Les seves idees poden modificar el procés dissenyat prèviament, però no 

han participat en el disseny de la intervenció. 

Per poder dur a terme la part audiovisual del projecte compto amb la col·laboració 

d’una persona que anomenaré Vídeo Persona (VP) ja que no vol que el seu nom 

real aparegui al PFG. La resta de participants han donat el seu vist-i-plau per poder 

utilitzar el seu nom real i les seves imatges en la memòria del projecte. 

Vídeo Persona (23 anys) Violinista. És titulada superior en Interpretació del violí 

clàssic i contemporani a l’ESMUC. Ha realitzat cursos i masterclasses de 

composició, de teatre i de realització audiovisual a deferents centres. Som companys 

de promoció i hem coincidit en alguna assignatura, però és el Luis García qui em 

recomana la seva participació en el projecte. 

Per encarregar-se de tots els aspectes tècnics el dia de la presentació i de la 

possible edició del so tindré l’ajuda del Carles Muñoz. Adjunto una ressenya de la 

seva formació: 

Carles Muñoz (29 anys) Tècnic de so. És tècnic superior de so pel Centre Politècnic 

Villar. Ha cursat els estudis de Tècnic superior en Postproducció digital a l’escola 

superior MK3 de Barcelona i és titulat en Audio Engineering per l’American World 

University. Som parella i hem treballat junts en diferents projectes de teatre.  

Alguns dels participants es coneixen entre ells:  
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, El Joan, la Marina es coneixen.  

, L’Anna, l’Oriol, la persona 2 i la Yadira es coneixen. Més o menys saben qui 

és la VP.  

, La Laura i la persona 1 es coneixen.  

, La Lara no coneix directament a ningú, a part de a mi, però sap qui són els 

actors.  

, El Carles coneix al Joan, a la Marina, a l’Anna, a l’Oriol i a la persona 2. 

Adjunto un quadre amb els problemes de disponibilitat que alguns participants tenen 

per assistir a algunes sessions de la intervenció: 

Nom Disponibilitat 
Joan Codina Disponibilitat total 

Yadira Ferrer Pot tots els dies dins les 12:00h 

Marina Fita No pot assistir el dia 13 i un dia per confirmar 2a setmana 

Laura Gutiérrez Disponibilitat total 

Anna Puig No pot assistir el dia 10 i el dia 11 pot a partir de les 11:00h 

Oriol Roqué No pot assistir el dia 5 

Lara Villodres Disponibilitat total 

Persona 1 No pot assistir el dia 5 

Persona 2 No pot assistir els dies 5 i 11 

Vídeo Persona Faltarà algun dia, però no sap quan 
  
 Quadre 2. Disponibilitat dels participants abans de començar la intervenció 

5.2.1.4. LA DIRECCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

La intervenció no comptarà amb la figura d’un director artístic centrada en una sola 

persona, sinó que tots som executants i direcció artística al mateix temps. Per això, 

s’intentarà que no hi hagi diferències de rols entre els participants en el procés de 

creatiu.  

El que sí que hi haurà és la figura del coordinador del projecte, que assumeixo jo al 

tractar-se del meu TFG. Tot i així, formaré part activa del procés creatiu com un 

executant més. 
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Al tractar-se d’un TFG que es basa en l’anàlisi d’aquesta intervenció, jo 

m’encarregaré de recollir les dades durant les sessions i del disseny de les eines de 

recollida de dades que han de dur a terme els participants.  

Tal i com he fet amb la resta de participants, adjunto una ressenya curricular de la 

meva formació artística: 

Cristina Blanco (31 anys) Actriu i cantant. Sóc estudiant de quart curs de Pedagogia 

a l’ESMUC a on estudio cant històric com a instrument principal. Estic diplomada per 

Eòlia ESAD en l’especialitat de Teatre musical. He cursat el grau mitjà de violí 

clàssic i tinc el primer cicle i l’especialització en Estudis del Món Antic i Medieval de 

la Llicenciatura d’Humanitats (UOC).  

5.2.1.5. ACTIVITATS 

Tenint en compte que la majoria dels participants no es coneixen entre ells penso 

que és beneficiós poder fer una trobada prèvia a on es pugui donar un primer 

contacte entre nosaltres i a on puguem començar a reflexionar sobre el projecte per 

treure feina dels dies que tenim de creació col·lectiva. 

La intervenció està dissenyada per ser duta a terme en dues setmanes: al llarg de la 

primera setmana es plantejarà un treball centrat a generar grup i a poder explorar les 

diferents disciplines en un nivell inicial. Així mateix, durant aquesta primera setmana 

i durant el principi de la segona setmana es treballarà diferents exercicis que 

permetin generar materials de forma col·lectiva. Aquests s’estructuraran al llarg de la 

segona setmana per poder fer una presentació pública de la feina feta. La 

planificació concreta de la segona setmana es realitzarà a finals de la primera 

setmana. 

Com a punt de partida del treball he decidit utilitzar el text Anar i venir del dramaturg 

Samuel Beckett. Es tracta d’una de les peces més curtes i més críptiques de Beckett 

que conté unes indicacions molt precises pel que fa a la posada en escena i el 

moviment de la mateixa. Tot plegat ens ha de servir per treballar diferents idees que 

sorgeixin a partir del text. 
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5.2.1.5.1. Sessió prèvia (DIS-SES-PRE) !

5 de juny de 2014 de 10:00-11:30 a l’ESMUC.  

Aquesta sessió té els següents objectius: 

✓ Conèixer els diferents participants del projecte. 

✓ Explicar quin és el marc conceptual i procedimental en que s’emmarca el 

projecte i el procés de creació. 

✓ Generar un grup de discussió sobre les idees que apareixen al text. 

Les activitats que conformen aquesta sessió són les següents: 

1. Dinàmica de grup (20-30’). L’objectiu de la mateixa és trencar el gel i fer que els 

participants parlin sobre ells mateixos sense haver de passar per la tradicional 

explicació curricular. Per començar, m’interessa aconseguir separar-los en dos 

grups, i per evitar que es col·loquin en grups amb persones que ja coneixen, els 

grups es situaran un a cada banda de la sala en base a una o dues preguntes: 

- Pernil ibèric amb greix o sense greix? 

- Coca-cola normal o Coca-cola zero? 

Cada grup ha de trobar un argument comú que pugui exposar a la resta del per què 

de la seva elecció. Aquesta activitat hauria de permetre separar el grup en dues 

meitats més o menys similars.  

Seguidament, es demanarà als participants que busquin algun participant de l’altre 

grup que no coneguin gaire per presentar-se entre ells. Però les preguntes que 

poden fer a l’altra persona no seran lliures, sinó que se’ls hi donarà un paper amb les 

següents preguntes (Costales, 2004):  

- Nom i cognom. 

- Qui va escollir el teu nom i per què? 

- Recordes alguna cançó de la infantesa? La pots cantar? 

- Descriu el primer cop que vas tocar l’instrument/ballar/actuar. 

- Quina va ser la teva primera feina? Quants anys tenies? 

- Quina cançó et fa ballar actualment? 
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- Descriu-te amb 3 adjectius. 

Abans de començar la dinàmica és important avisar als participants que hauran al 

final de l’activitat hauran de presentar al company al que han fet les preguntes a la 

resta del grup. 

Aquestes dues activitats estan extretes de dinàmiques de grup fetes a la classe de 

Fonaments de l’Aprenentatge Musical amb el Luis García i amb l’Ignasi Gómez. 

2. Informació sobre el projecte (20’) Tot i que he parlat amb molts d’ells de forma 

individual en algun moment sobre la idea del projecte abans que decidissin 

participar-hi, penso que és important que tots rebin la mateixa informació en aquesta 

reunió i que es puguin aclarir dubtes. Vull parlar sobre els següents temes: 

- Projecte emmarcat dins de l’àmbit de la Pedagogia. Tot i que amb ells 

treballarem la part creativa, es tracta d’un projecte final de Pedagogia que ha 

de complir una sèrie de requisits i amb el que s’han de recollir dades. Per 

això, cal remarcar la importància que escriguin els diaris. Passaré les 

instruccions per correu electrònic. 

 

- La intervenció és la base del projecte. I aquesta, tal com diu el títol serà un 

procés escènic col·lectiu transdisciplinar. No es busca un resultat concret, 

sinó que jo faig l’aposta d’estar totalment oberta al procés que ells mateixos 

generin. És una aposta arriscada perquè el procés està totalment obert. No 

vull controlar en excés les diferents variables que vagin sorgint. 

 

- El treball de creació serà col·lectiu. Això vol dir que no existirà una figura de 

director artístic. El meu rol serà el de guiar/coordinar el treball en les diferents 

sessions. En aquest sentit, les opinions de tothom tenen el mateix pes. 

 

- Concepte de transdisciplinarietat. Quina idea tenen que vol dir? Explicació i 

comparació amb inter, pluri i multidisciplina. Enllaçar-ho amb el paradigma de 

la complexitat. 
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- Informació sobre les possibles dates i possibles espais a on presentar el 

muntatge. Encara està per definir. En aquest sentit penso que és necessari 

aclarir les dates definitives i els diferents problemes de disponibilitat de 

tothom. Remarco que és important una implicació real i l’assistència a les 

sessions de treball. Es tindrà el compte que el compromís està subjecte a la 

disponibilitat de cadascun dels participants. 

3. Treball sobre el text (30’) M’interessa que ells expressin les idees i sensacions 

que els hi ha donat una primera lectura del text. Si fes falta en podem fer una lectura 

en veu alta abans de començar a opinar. Vull que primer parlin ells perquè no 

m’interessa que agafin la meva opinió sobre el text com la que s’ha de seguir. A més 

a més, escoltar el que ells pensen m’enriqueix i em dóna idees sobre per plantejar el 

treball. 

Penso que és important assenyalar els següents ítems: 

- El text no serà l’eix vertebrador del projecte, però sí que serà la guia a partir 

de la qual començar a treballar. Fins i tot penso que no cal que es representi 

el text en sí. 

 

- Treballarem a partir de la improvisació per generar material i idees 

escèniques que després es puguin estructurar. Seran jornades d’exploració, 

tant disciplinar com transdisciplinar. 

 

- Conceptes amb els que m’identifico i amb els que m’agradaria treballar: 

        ·   Urbanitat 

        ·   Lletgisme 

        ·   Atemporalitat  

- Altres idees amb les que m’agradaria investigar durant el procés: 

 
        ·   Jugar amb efectes de time stretch de l’àudio o generar-lo amb la veu. 

        .   Frases curtes, loops i repeticions. 

        ·   Idea de desplaçament i circularitat (mans). 

        ·  Sincronia i desincronia (cànons i phasing). 
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        ·  El que es diu i el que no (idea sorgida del text, a on té més importància  

el que no es diu que el que es diu). 

        ·  Treball amb imatges, vídeo i projeccions. 

        ·  Treball d’escolta per generar grup. 

4. Dubtes i comentaris (10’). Un cop acabada la sessió mostraré als participants que 

no són de l’ESMUC l’espai a on assajarem i com s’hi arriba, per poder començar 

abans la sessió del primer dia. 

5.2.1.5.2. Primera setmana de treball 

Aquesta setmana té un caràcter de coneixença, d’experimentació i d’introducció a 

les diferents disciplines. Treballar la confiança, l’escolta i la desinhibició entre els 

diferents participants és fonamental ja que tots arribaran a les sessions amb un 

bagatge i una metodologia de treball diferent. 

Penso que és essencial realitzar exercicis que els permetin experimentar nocions 

bàsiques de les altres disciplines. He intentat que tots aquest exercicis estiguin 

lligats d’alguna manera amb el treball de creació, i que ens permetin ser més 

agosarats a l’hora de fer proposicions transdisciplinàries. No m’agradaria que 

l’entrada a experimentar amb una altra disciplina fos traumàtica per ningú, així que 

he intentat programar les activitats per l’èxit. 

Però no només s’utilitzarà la setmana per experimentar i per fer exercicis de 

generació de grup, sinó que al llarg de tota la setmana es treballarà ja de forma 

col·lectiva per anar generant material o idees que ens permeti crear una estructura 

per presentar. 

Pel que fa a la metodologia, intentaré respectar el meu paper com a guia i participant 

del procés. No vull explicar tots els exercicis de dalt a baix perquè penso que talla el 

procés creatiu. Sempre se’ls hi donaran les consignes necessàries perquè l’activitat 

es pugui dur a termes, però intentaré parlar el mínim possible i anar instaurant la 

consciència col·lectiva de que són ells els que tenen total llibertat per donar un pas 

més enllà i convertir-se en proposants i no només en executants. 

Així doncs, els objectius per aquesta setmana de treball són: 
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✓ Generar un grup de treball a partir d’exercicis d’escolta, de desinhibició i 

dinàmiques de grup. 

✓ Experimentar amb les diferents disciplines de forma aïllada i 

transdisciplinar. 

✓ Investigar sobre les diferents idees sorgides del text per generar material 

útil per una futura estructuració. 

La planificació de les sessions s’ha fet tenint en compte que es tracta d’un procés 

obert, així doncs, una part de les sessions queda oberta a les propostes que 

sorgeixin dels propis participants.  

QUADRE RESUM DE LES ACTIVITATS DE LA PRIMERA SETMANA 

A la següent pàgina hi ha una taula amb un resum de les activitats planificades per 

la primera setmana de treball ordenades per dia i per disciplina. 
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 DIA 1      10/6 DIA 2      11/6 DIA 3      12/6 DIA 4      13/6 

MÚSICA 

· Inici exploració sonora: 

- Primer moviment 
per generar so. 

- Impro free: 
ambients sonors 
amb ulls tancats 

· Explorar sonorament 
impro free: directe.  

· Posem so al moviment 
per parelles. 

· Uns ballen els altres 
sonen. 

· Patrons sense moviment: 
cànon. 

· Introduir instruments: 
com? Impro amb 
instruments. Patrons. 

· Impro ooh! Shht! 

· Patrons i impro sonora. 

· Introduir instruments. 

 

 

DANSA/ 
MOVIMENT 

· Ball d’inici per entrar en 
calor: desinhibició. 

· Moviment guiat per 
parelles amb les mans: 
escolta. 

· Ens desinhibim: ballem 
lliures, però hi ha 
persones al voltant. 

· Uns ballen els altres 
sonen. 

· Escalfament. 

· Buscar maneres de 
lligar-nos sobre nosaltres 
mateixos.  

· Escalfament corporal. 

· Moviment lligat a netejar la 
seqüència de Beckett. 

INTERPRETACIÓ/ 
JOCS D’ESCOLTA/ 

JOCS DE GRUP 

· Joc números 1-10, 15, 
20. 

· D’una banda a l’altre: joc 
d’equip amb consignes. 

· Frases o paraules text: 
escollir i moure-les per 
l’espai. 

· Biomecànica 1-10. 
Velocitats. Consignes 
espai.  

· Ens mirem. Mirall de 
moviment i frases Beckett. 
Distàncies. 

· Números: 1-30. 

· Boles de colors. 

 

VÍDEO / ALTRES  · Definir llocs a on 
gravar. 

· Gravació · Gravació (exteriors?) 

 

MUNTATGE 

· Explorar les possibilitats 
de moviment dels 
personatges. Primer tal i 
com és, després jugar a 
trencar. 

· Tornem a fer moviment 
rutina.  

· Com transformar-lo en 
l’espai i el temps. 

· Moviment sense cadires. 

· Desincronitzar rutina: 
cànon, phasing. 

· Netejar moviments. 

· Buidatge de material. 

·  
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SESSIÓ 1 (DIS-SES-1) 10 juny 2014 de 10:00-13:30h a A401 ESMUC 

MATERIALS: 

$ Àudios: Travelers’ Tune de Ocean Colour Scene, Tropicalia de Beck, Summertime 

de Janis Joplin i A Spell (for Money) de Blur per l’escalfament. Berserk de Blur pel 

treball de text. 

$ Màrfegues de l’aula A401. 

$ Nou cadires. 

ACTIVITATS 

1. Organització de les sessions de treball (10’). Donaré a tots els participants el full de 

contactes amb les dades de cadascú de nosaltres.  

2. Activitats d’activació i de grup. Serà el primer dia que treballem tots junts, així que és 

necessari que tots ens coneguem una mica. No treballarem a partir de la racionalitat, 

sinó que les activitats que es proposen són per conèixer-nos de forma física i sensorial. 

    2.1. Activitat d’activació (15’). De peu en un cercle. Les consignes són que tothom ha 

d’estar-se movent i que hem d’anar entrant a dins del cercle a ballar pels altres. Com 

a màxim hi podrà haver dues persones a dins del cercle ballant. Les persones de 

fóra poden animar a les que ballen dins. Treballarem l’activació, la desinhibició i la 

comunicació. 

 

2.2. Activitat d’escolta i concentració (màx. 15’). Sense deixar temps per descansar 

farem un cercle més petit i començarem una dinàmica de comptar de 1-10. Els 

números s’han de dir correlativament, però l’ordre de les persones que els diuen ha 

de ser aleatori. No es poden produir diàlegs ni ordenacions entre persones, ni 

tampoc pots dir un número si la persona del teu costat n’acaba de dir un. Si dues 

persones diuen el mateix número a la vegada es torna a començar des del principi. 

Si tot va bé, podrem comptar de 1-15 o de 1-20. 

 

2.3. Dinàmica de grup (30’). Aquesta dinàmica l’he extret d’una activitat feta a la 

classe de Música, moviment i rítmica I amb el Luis García. Es divideix el grup en dos 

grups amb el mateix nombre de participants que es col·locaran cadascun a un 



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

48 

extrem de l’aula. Es tracta d’una competició en la que on cada grup ha de treballar 

conjuntament per superar les diferents consignes que se li van donant.  

 

És convenient delimitar l’espai perquè tothom pugui tenir clar quins són els límits, ja 

que la dinàmica consisteix en anar des de la posició del teu grup a la de l’altre i 

tornar. Hi ha una persona que farà de jutge (en aquest cas seré jo). Les consignes 

poden canviar segons el nombre de participants que es tinguin, però jo demanaré 

que els grups facin el desplaçament amb aquestes consignes: 

 
- Només tres cames per grup. 

- Només dues cames per grup. 

- Només dues cames i tres ulls per grup. 

- Només una cama i dos ulls per grup. 

- Només una cama i un ull per grup. 

- Cap cama i només un ull per grup. 

Amb aquesta dinàmica es vol veure com es relacionen dins d’un grup per resoldre 

problemes concrets i com treballen en equip.  

3. Investiguem el text (40’). Treballarem el text a partir del moviment que descriu Beckett. 

La meva idea és que aclarim entre tots com ha de ser aquest moviment i què fan amb 

les mans els diferents personatges. Un cop estigui clar el moviment base, treballarem en 

tres grups de tres la dinàmica del moviment per veure què genera cada grup.  

Quan el moviment funcioni podem introduir altres idees, com la idea de persones 

intercanviables: quan una persona surt d’escena pot incorporar-se una persona nova al 

moviment. Així podem jugar amb la idea de crear loops. Per acabar introduiré música al 

moviment per veure si agafa una altra dimensió. Vull utilitzar la cançó Berserk de Blur. 

4. Introducció al moviment i al so (20’). Aquest exercici l’he extret d’una classe de 

didàctica del cant que vaig veure a l’Orff-Institut. He modificat l’exercici lleugerament, 

perquè sigui una introducció al so i al moviment per persones que no han treballat mai la 

improvisació dins d’aquests camps, mantenint el treball d’escolta. 

Ens col·locarem per parelles, un davant de l’altre, tocant els palmells de les mans de 

l’altra persona amb les nostres mans i els braços mig doblegats a l’alçada de les 
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espatlles (Fig. 6). Un dels membres de la parella tanca els ulls mentre l’altre guia el 

moviment amb les mans.  

                                         

Qui guia al principi treballarà amb moviments petits per permetre que l’altre participant 

agafi confiança i es deixi portar. Al cap d’uns minuts canviem els rols. 

En una segona variant de l’exercici, la persona que és guiada posarà so al moviment 

que li estan proposant. El so que faci és totalment lliure: tant poden ser onomatopeies, 

com jocs d’alçada i intensitat amb vocals o consonants o alguna cançó que s’inventi o 

que conegui. El que importa és que el so que faci tingui relació amb el moviment que se 

li proposa. 

5. Improvisació sonora (20’). Després d’haver introduït l’ús del so en l’exercici anterior a 

partir del moviment, ara treballarem la improvisació sonora de forma aïllada. Ens 

centrarem a crear textures i/o ambients sonors en grup. Per fer-ho seurem a terra en un 

cercle i tancarem els ulls per potenciar l’escolta i que els que no han treballat mai 

d’aquesta manera no es sentin violents. 

Aquest tipus de treball és molt similar al que es podria fer en el Free Jazz, jo he realitzat 

exercicis similars al combo de Contemporary Singers de l’ESMUC. Tot i això, l’exercici 

que proposo és una modificació de les idees recollides en aquesta classe. 

L’exercici partirà de l’escolta grupal, no podrem actuar només com a proposants sinó 

que ens de deixar modificar pel que passa al nostre voltant. Podem utilitzar els mateixos 

elements sonors que en l’exercici anterior i hi podem afegir algun element rítmic.  

Fig. 6. Posició per l’activitat 4 
d’introducció al so i al moviment. 
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En un primer moment no vull donar moltes indicacions per poder diagnosticar en quin 

punt es troben els participants que no són músics. Si són necessàries ja aniré donant 

indicacions al llarg del procés o pararé l’exercici i els músics donarem eines per 

continuar.  

6. Comentaris i dubtes (10’). A cada sessió deixaré un espai per poder parlar en conjunt 

del que ha passat, poder explicitar dubtes i idees que vagin sorgint al llarg del procés.  

SESSIÓ 2 (DIS-SES-2) 11 de juny 2014 de 10:00-13:30h a A401 ESMUC 

MATERIALS: 

$ Àudios: Nic Fit de Sonic Youth, The Riverboat Song de Ocean Colour Scene i 

Endless Nameless de Nirvana. 

$ Nou cadires. 

ACTIVITATS: 

1. Activitat prèvia (5’). Cadascú ha d’escollir una frase del text. No hi pot haver cap frase 

repetida. 

2. Activitats d’activació i de grup: 

2.1. Exercici de biomecànica (10-15’). Aquest exercici l’havia practicar molt a Eòlia 

durant els assajos del Projecte Final del nostre grup. És un molt bon exercici per 

donar consciència de grup des del moviment i l’escolta.  

Caminarem per l’espai de l’aula amb diverses consignes. Primer: s’ha d’ocupar tot 

l’espai i no es poden deixar espais buits. Segon: hem de trobar una velocitat al 

caminar que sigui comú per tots nosaltres. A aquesta velocitat l’anomenarem 5.  

L’exercici consisteix en passar per diferents velocitats, de l’1 al 10, on 1 és caminar 

molt lent i el 10 és córrer. Però les velocitats han de ser del grup, no pot ser que 

cada individu porti un ritme diferent. 

Els canvis de ritme els pot marcar una persona o es pot demanar al grup que els 

facin per ells sols (ja en un segon estadi). En aquest cas jo marcaré els canvis de 

velocitat. 
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Per acabar l’exercici, arribarem a zero i els hi demanaré que tanquin els ulls i que 

s’estirin i es tornin a aixecar del terra tots junts sense donar cap indicació. 

2.2. Activitat d’escolta i concentració (10’). Repetirem l’activitat de comptar els 

números de forma aleatòria en cercle. Aquest cop, de l’1 al 30. 

2.3. Ens tornem a moure! (15’). Ens mourem/ballarem lliurament per l’espai amb 

música enllaunada. És important remarcar que hi ha altres persones al nostre 

voltant, que no treballem sols. 

Un cop s’acabi la música seguirem ballant o movent-nos per l’espai i recuperarem la 

frase que hem escollit al principi de la sessió per moure-la per l’espai. La podem dir 

per nosaltres mateixos, li podem dir a algú en concret o a més d’una persona, 

podem jugar amb les repeticions, el volum, etc. 

3. Activitats d’exploració del so i del moviment (40’): Aquests exercicis els he tret 

d’activitats vistes a l’Orff-Institut de Salzburg i també les he treballat a la classe de 

Música i Dansa de l’ESMUC amb l’Ester Momblant. 

3.1. Acompanyament del moviment (10-15’). Ens posarem per parelles amb algú 

amb qui encara no haguem treballat. Un membre de la parella es mourà mentre que 

l’altre posarà so al moviment que està fent. Al cap d’uns minuts canviarem de rol. 

Es poden donar diferents rols dins de cada parella: pot guiar la improvisació el que 

sona o el que es mou o podem arribar a una simbiosi on tots dos proposen i tots dos 

es deixen portar per l’altre. Aquest últim punt és el més difícil de trobar. Cal que la 

parella treballi amb molta escolta i confiança. 

3.2. Improvisació grupal (30’). Entre tots delimitarem un espai escènic i on es 

col·locarà el públic. Un cop decidit, la dinàmica pot començar. Tots serem 

espectadors i executants a la vegada. La improvisació es basarà en el so i el 

moviment.  

Les consignes són les següents: no hi pot haver més de tres persones a dins de 

l’espai escènic. Podem tenir tres persones movent-se, tres persones fent so, una 

persona sola movent-se i dues fent so o a l’inrevés. També podem tenir una persona 

sola movent-se o fent so o que hi hagi duets.  
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No es pot canviar de rol un cop ets dins de l’espai escènic. Si has entrat fent so has 

de sortir i tornar a entrar per poder fer moviment. No treballem sols, sinó que les 

persones que tenim al voltant i les seves propostes ens influencien. La improvisació 

s’acabarà quan el grup decideix que s’acabi o quan l’espai escènic quedi buit sense 

cap proposta. 

4. Improvisació sonora (5-10’). Tornarem a treballar a partir de la proposta feta la sessió 

anterior, per veure com es va canviant al llarg de les sessions i les aportacions dels 

participants.  

5. Exploració de la rutina de moviment (60-70’). Repassarem la rutina de la sessió 

anterior en grups i experimentarem com podem transformar-la a partir d’introduir canvis 

en l’espai (espai més o menys reduït i la deconstrucció del mateix). Si funciona podríem 

introduir canvis en el temps (canvis de velocitat conscients, el cànon, la sincronia, etc.). 

El material no estarà consolidat encara, així que es possible que la situació sigui 

incòmode per alguns d’ells. M’interessa experimentar i desestructurar la rutina marcada. 

El material s’ordenarà sol.  

No marcaré els diferents estadis per on passarem en aquest exercici, ja que forma part 

del procés de creació col·lectiva i els hem d’anar decidint entre tots. 

Per acabar introduirem el so improvisat i les frases a la rutina de moviment. 

6. Comentaris i dubtes (10-15’). Començar a parlar a on i què podem gravar. 

SESSIÓ 3 (DIS-SES-3) 11 de juny 2014 de 10:00-13:30h a A401 ESMUC. 

MATERIALS: 

$ Àudios: Ancestors de Bjork, Bang Bang de Nancy Sinatra, The Riverboat Song de 

Ocean Colour Scene, Superman de Seymour i Viborita de Lila Downs. 

$ 9 cadires. 

$ Càmera de vídeo (VP). 
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ACTIVITATS: 

1. Activitats d’activació i de grup: aquestes activitats les he extret de diferents 

experiències teatrals que he tingut.  

1.1. Escalfament i joc de mirades (15’). Escalfament individual fet de forma 

col·lectiva. Cadascú es mourà al seu ritme amb música de fons. Primer ens 

centrarem a despertar el cos i a comunicar-nos amb nosaltres mateixos.  

Al cap d’una estona introduiré el joc de mirades. Cadascú treballarà amb la mirada a 

partir de diferents punts: miro cap a dins (treball centrat en mi mateix) o miro cap a 

fóra (obro la mirada a l’entorn i als companys).  

La mirada cap a fóra pot conduir a treballar amb algú altre, però no és obligat. 

Treballarem l’escolta i la comunicació visual. 

1.2. Joc d’activació en grup (10-15’). Jugarem a passar-nos boles de colors 

imaginaries. Només la persona que guia el joc pot introduir o treure les boles i ho ha 

de fer físicament de forma clara. 

Per passar les boles de colors als companys hem de jugar amb la mirada i amb el 

cos, ja que les pilotes no existeixen físicament. Els colors que es facin servir han de 

tenir com a molt una o dues síl·labes, ja que sinó és difícil de pronunciar. Es pot 

utilitzar el blau, el verd, el groc, el blanc, etc.  

La dinàmica començarà amb només una pilota d’un color. Quan tenim entre les 

mans hem de fer el gest de remenar-la a la vegada que repetim el nom del color. 

Quan tinguem algú a qui passar-la la passem dient el nom del color una vegada.  

En un primer moment es treballarà només amb una pilota. A mesura que els 

participants estan còmodes amb la dinàmica hi podem anar introduint més pilotes de 

diferents colors. Si en algun moment acabes amb dues boles a les mans has de dir 

el nom dels dos colors i passar-les per separat a persones diferents. Podrem jugar 

amb dinàmiques i velocitats per introduir matisos al joc. 

1.3. Activitat d’escolta i concentració (5’). Per concentrar l’energia del grup tornarem 

a fer l’activitat de comptar aleatòriament de l’1 al 30.  



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

54 

2. Improvisació sonora. Exploració d’ambients sonors i creació de grooves com a les 

altres sessions.  

2.1. Joc del mirall i mirades (10’). Ens col·locarem en dues files, una davant de 

l’altre, de manera que quedem en parelles. Farem un diàleg improvisat amb les 

frases que hauran escollit la sessió anterior. Aquest cop treballaran amb els ulls 

oberts mirant a la persona que tenen davant. 

Començarem a prop els uns dels altres, poc a poc, ens anirem distanciant de la 

nostra parella per tornar al punt de partida al final de l’exercici. El grup haurà de 

trobar el final. 

2.2. Improvisació de clústers i consonàncies (10’). Aquesta activitat l’he posada en 

pràctica en la intervenció del Pràcticum II. A l’ESMUC hem treballat en varies 

assignatures la creació de clústers. Jugar amb la idea sonora de dissonància -vs- 

consonància pot generar ambients sonors interessants que es poden lligar amb el 

concepte de Time stretching. 

Treballarem la creació de consonàncies i la dissonàncies a partir de la intuïció. Si cal 

aclarirem algun concepte, però l’objectiu no és que entenguin què és un acord o un 

clúster. Jo dirigiré els canvis de consonància a dissonància. Treballarem amb notes 

tingudes i sons vocàlics.  

3. Activitat de moviment (15’-20’). Partint de la idea del text d’agafar-se les mans, els 

personatges acaben amb una imatge on els braços i les mans estan entrellaçades com 

fent un nus.  

Explorarem la idea d’embolicar-nos sobre nosaltres mateixos o embolicar-nos amb altres 

companys sense estar asseguts a una cadira. Aquesta activitat ha de servir de pont per 

poder aixecar el moviment de les cadires. 
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4. Comentaris, dubtes o idees (15’).  

5. Exploració de la rutina de moviment i gravació (1h 15’). Treballarem les següents 

idees i anirem gravant el material que funcioni: 

$ Polir la seqüència de moviment marcada pel text. 

$ Explorar la seqüència de peu sense cadires i jugar amb diferents nivells 

$ Desincronitzar el moviment i intentar fer un cànon. 

SESSIÓ 4 (DIS-SES-4) 13 de juny 2014 de 10:00-13:30h a A401 ESMUC  

MATERIALS: 

$ Àudios: Berserk de Blur, A Spell (for Money) de Blur, Lust for life de Iggy Pop. 

$ Càmera de vídeo (VP). 

$ 9 cadires 

$ 1 banc 

1. Escalfament corporal (15’). Començarem amb un escalfament individual on tothom 

pugui preparar el cos per la rutina de treball. Poc a poc anirem aixecant-nos de terra i 

mobilitzant-nos una mica més perquè no es converteixi en un escalfament estàtic. 

Recordar que la mirada ha d’estar activa. 

2. Neteja de la rutina de moviments (1h 15’). Acabarem de polir els moviments de la 

seqüència i seguir explorant amb els elements que haurem treballat al llarg de la 

setmana.  

Fig. 7. Notes d’Anar i venir, Beckett (1996) 
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3. Introducció dels instruments (1h 15’). Explorarem com introduir instruments musicals 

al treball proposat al llarg de la setmana. Podem trobar una manera perquè tothom pugui 

fer música amb instruments? Cal que sigui així? 

4. Gravació del vídeo (1h). Seguirem gravant imatges que es puguin utilitzar en les 

projeccions. Com tot, decidir què gravem i com ho gravem és una feina col·lectiva. 

Podríem gravar a exteriors.  

5. Comentaris (15’). A part de parlar sobre el que ha passat utilitzarem aquesta estona 

per fer un buidatge del material treballat i per donar idees sobre cap a on explorar la 

setmana següent. 

5.2.1.5.3. Segona setmana de treball 

La planificació concreta d’aquesta setmana es va dur a terme al final de la primera 

setmana de treball. Degut a les característiques de la intervenció es feia difícil fer un 

disseny sense saber quines aportacions farien els participants i com seria el treball 

col·lectiu.  

Tot i així, aquesta setmana ens centrarem a estructurar el material en una seqüència 

que es pugui presentar davant del públic. Seguirem treballant algunes activitats de grup, 

però explorarem a partir de l’estructura que es decideixi col·lectivament.  

Els objectius de la setmana són:  

 Aprofundir sobre les diferents idees sorgides del text per generar material 

transdisciplinar útil per una futura estructuració. 

 Estructurar col·lectivament el material generat al llarg de les sessions de treball. 

 Crear moments on els especialistes de cada disciplina puguin treballar només a 

partir de la seva disciplina. 

 Generar una escena col·lectiva transdisciplinar d’uns 30 minuts de durada. 
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SESSIÓ 5 (DIS-SES-5) 16 de juny 2014 de 9:15-12:15h a A401 ESMUC 

MATERIALS: 

$ Àudios: Immortal Bach de Nystedt (juga amb la idea del Time Stretch) i el segon 

moviment del Drumming de Steve Reich (juga a fer phasings i amb la repetició de 

patrons curts). 

$ 1 banc. 

$ Instruments.  

ACTIVITATS: 

1. Escalfament individual (10-15’).  

2. Buidatge col·lectiu del material treballat (5-10’).  

3. Espai de reflexió col·lectiva (45’). Cadascú podrà expressar idees, sensacions que ha 

viscut i donar la seva opinió sobre el procés. Les idees que m’agradaria tocar en algun 

moment de la reflexió són les següents: 

- Com estructurem el material? La transdisciplina no nega les diferents disciplines, 

així que podríem incloure moments de solo disciplinar (els músics fent música, els 

actors actuant i la ballarina ballant). Generarem un discurs de la transdisciplina –

vs- la pluridisciplina. 

- Com introduir els instruments? Cal que tothom els pugui tocar? 

- Muntatge: no mostrarem una cosa acabada, un resultat final. Simplement 

mostrarem un seguit de materials ordenats. El treball no estarà enfocat cap al 

resultat, sinó cap a l’exploració. 

- Introduir la idea que podem treballar des de l’error. 

- Introduir consignes concretes per l’exploració del so i del moviment. En el cas del 

moviment podem treballar a partir dels paràmetres espai, durada i energia (Laban, 

1984). Pel que fa al so, els paràmetres a modificar són el timbre, la intensitat, la 

durada i l’altura. 

- Per estructurar potser ens funciona la forma de tema amb variacions. O anar del 

caos a l’ordre o a l’inrevés. 
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4. Treball d’idees pendents de moviment (45’): 

4.1. Rutina de moviment de Beckett. Aixecarem el moviment de les cadires. Si 

funciona li podem aplicar els paràmetres de moviment de Laban.  

4.2. Ens lliguem sobre nosaltres mateixos. Descrita a DIS-SES-3 (Pàg. 52). 

4.3. Cànon de peu. Desincronitzar la seqüència drets per poder arribar a fer un 

cànon en un altre nivell.  

5. Treball d’idees pendents de so i moviment (35’): 

5.1. Investigar diferents sonoritats. A partir del material sonor generat fins ara (ooh!, 

shht!, consonància –vs- clústers, frases, línies melòdiques o rítmiques curtes), 

intentarem jugar amb diferents timbres i intensitats per generar textures o ambients 

sonors. 

5.2. Síntesi de tota la feina realitzada. Explorarem a partir del moviment i les textures 

sonores treballades en aquesta sessió. 

6. Introducció als instruments (20’). Com inclourem als no músics a tocar els instruments 

que tenim disponibles (teclat, flauta, violí i bateria).  

SESSIÓ 6 (DIS-SES-6) 17 de juny 2014 de 9:15-12:15h a A401 ESMUC 

MATERIAL: 

$ 1 banc. 

$ Instruments. 

ACTIVITATS: 

1. Treball de l’escena amb els actors (40’-1h). Treballarem l’escena respectant al màxim 

les indicacions que dóna Beckett. Ha de ser un moment atemporal, tranquil però a la 

vegada molt intens. 

2. Estructurar (2h). Començarem a buscar l’estructura.  
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SESSIÓ 7 (DIS-SES-7) 18 de juny 2014 de 9:15-12:15h a A401 ESMUC 

MATERIAL: 

$ Àudios: llista de temes poc coneguts de Blur Woodpigeon Song, Theme from 

Retro, Essex Dogs + Interlude i Optigan I. 

$ 1 banc. 

$ Instruments. 

ACTIVITATS: 

1. Escalfament individual (15’). Escalfament amb àudios de progressiva intensitat per 

activar als participants. 

2. Estructurar (1:45h). Seguirem treballant i explorant el material de la presentació. 

Incloure les projeccions. 

3. Solo disciplinar de dansa (30’). Cal treballar-lo per separat o la Laura l’improvisa a 

partir d’unes idees? 

4. Solo disciplinar de música (30’). Treballarem conjuntament els quatre músics per 

explorar idees que puguin enllaçar-se amb l’estructura. 

SESSIÓ 8 (DIS-SES-8) 19 de juny 2014 de 9:15-12:15h (Espai per definir) 

Aquesta sessió serà l’assaig general, per això comptarem amb el Carles Muñoz, que ens 

farà durant la presentació. Si podem assajar a l’espai a on es farà la presentació 

intentarem començar a muntar i provar els aspectes tècnics (so, llums i projeccions). 

MATERIAL:  

$ Projector i projeccions. 

$ Àudio final editat. 

$ Instruments. 

$ 1 banc. 

$ Vestuari. 
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ACTIVITATS: 

1. Muntatge tècnic del so, de les llums i de l’escenografia. Les llums es faran només si 

s’assaja al mateix espai a on presentarem. 

2. Acabar de polir l’estructura (40’).  

3. Assaig general (40-50’). Amb tota la part tècnica.  

4. Comentaris (30’). Deixaré un espai per poder comentar i solucionar problemes que 

hagin sorgit.  

5.2.1.5.4. Presentació (DIS-SES-PRES) 

20 o 21 de juny de 2014. L’horari i la sala estant per determinar.  

MATERIAL: 

$ Material tècnic (projector, pantalla, llums, equip so i llums, ordinadors). 

$ Projeccions i àudio final. 

$ 1 banc. 

$ Vestuari. 

$ Programa de mà. 

$ Àudio per l’escalfament: Travellers Tune d’Ocean Colour Scene. 

ACTIVITATS: 

1. Muntatge tècnic del material (1h). A realitzar abans que arribin els participants entre el 

tècnic i jo mateixa.   

2. Activitat d’escalfament grupal (5-10’). Farem un escalfament individual per acabar fent 

el cercle d’animació i desinhibició amb el que hem treballat les primeres sessions. 

Seguidament farem l’exercici de comptar de l’1 al 30 de forma col·lectiva i aleatòria.  

3. Aclarir alguns ítems de la presentació i passi tècnic (45’). És imprescindible que fem 

un passi sencer amb llums, so i projeccions. Si no tenim temps de fer-lo complert podem 

fer un passi tècnic perquè tothom tingui clar què ha de fer en cada moment.  
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4. Preparació de la sala (màxim 10’). Haurem de preparar la sala perquè hi pugui haver 

públic i també hauré de preparar les càmeres per poder gravar la presentació. Repartiré 

els programes de mà abans de començar. 

5. Presentació (30’). Faré una intervenció per explicar que el que veuran no és una feina 

acabada, sinó que és una mostra estructurada del treball que hem fet. Treballem en 

base a la improvisació, per això el material pot ser diferent cada cop que es fa. 

5.2.2. APLICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

En aquest apartat he inclòs diferents aspectes relacionats amb l’aplicació real de la 

intervenció com és un control de l’assistència dels participants, el seguiment de les 

diferents sessions amb les activitats que es van dur a terme cada dia i la descripció 

d’algunes d’elles.  

També he inclòs un apartat a on es fa una descripció dels rols que van assumir 

cadascun dels participants al llarg de les sessions de treball, com es relacionaven amb 

els altres i amb la metodologia de treball proposada.  

Les dades s’han obtingut dels enregistraments diaris de les sessions en vídeo i de les 

anotacions que vaig anar fent al llarg de la intervenció. 

DISPONIBILITAT I ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS 

A la primera sessió es va tornar a demanar als participants la seva disponibilitat concreta 

per assistir a les sessions. El següent quadre mostra la disponibilitat que van donar un 

cop començada la intervenció: 

Persona Disponibilitat 
Joan Disponibilitat total 

Marina No pot el 12 ni el 18 o el 19 
Yadira No pot a partir de les 12:00h. 
Oriol Disponibilitat total 
Lara Disponibilitat total 
Anna No pot 10 i 11 pot venir a partir 11:00h 
Laura Disponibilitat total 

VP Col·laborarà, però vindrà 4-5 dies. 
 
          Quadre 3. Disponibilitat dels participants un cop començada la intervenció 
 
 



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

62 

La persona 1 i 2 van avisar durant el cap de setmana abans de començar la intervenció 

que els seria impossible assistir per incompatibilitat horària, per això no els he inclòs en 

el quadre anterior.  

En el següent quadre es mostra la llegenda de les taules d’assistència a les diferents 

sessions. Hi ha una taula per la sessió prèvia i la primera setmana de treball i una altra 

taula per la segona setmana de treball i la presentació.  

 Sessió 

% de disponibilitat dita prèviament 

Hora d’arribada Hora de sortida Nom del 
participant 

% d’assistència en relació a la disponibilitat 

 
     Quadre 4. Figura explicativa del contingut dels quadres d’assistència. 

Per calcular els percentatges d’assistència he comptat que totes les sessions eren de 

180 minuts, menys la sessió prèvia (90 minuts) i la presentació (120’). D’aquesta manera 

puc obtenir l’assistència real de cada participant en la intervenció segons la disponibilitat 

que havia donat prèviament cadascú. 
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QUADRE 5 ASSISTÈNCIA SESSIÓ PRÈVIA I PRIMERA SETMANA  

 Sessió prèvia Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 Sessió 4 

100% 100% 100% 100% 100% 
10:00 11:45 10:00 13:00 9:00 12:00 9:15 12:15 9:15 12:15 Joan 

100% 100% 100% 100% 100% 
100% 66,6% 100% 100% 100% 

10:10 11:45 10:10 12:00 9:20 12:00 9:25 12:00 11:15 12:00 Yadira 
89% 91,6% 89% 94,5% 33,3% 

100% 100% 100% 0% 100% 
10:00 11:45 10:00 13:00 9:00 12:00 - - 9:15 12:15 Marina 

100% 100% 100% 100% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

10:20 11:30 11:00 13:00 9:15 12:00 9:35 12:15 9:30 12:15 Laura 
78% 66,6% 91,5% 89% 91,5% 

100% 0% 33,3% 100% 100% 
10:10 11:45 - - - - 9:25 12:15 9:15 12:15 Anna 

89% 100% 0% 94,5% 100% 
0% 100% 100% 100% 100% 

- - 10:00 13:00 - - 9:40 12:15 9:45 12:15 Oriol 
100% 100% 0% (malalt) 77,7% 83% 
100% 100% 100% 100% 100% 

10:00 11:30 10:00 13:00 9:00 12:00 - - 9:15 12:15 Lara 
89% 100% 100% 0% (malalt) 100% 
0% 

- - 
Pers. 

1 
100% 

BAIXA 

0% 
- - 

Pers. 

2 
100% 

BAIXA 

100% 100% 0% 100% 100% 
10:15 11:45 10:10 13:00 - - - - 9:25 12:15 VP 

83% 94,5% 100% 0% 94,5% 
#
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QUADRE 6 ASSISTÈNCIA SEGONA SETMANA I PRESENTACIÓ 

 Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 Presentació 

100% 100% 100% 100% 100% 
9:15 12:15 9:15 12:15 9:15 12:15 9:15 12:15 12:30 14:30 Joan 

100% 100% 100% 100% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

- - 9:30 12:00 9:15 12:00 9:15 12:00 12:30 14:30 Yadira 
0% (avisa) 100% 100% 100% 33,3% 

100% 100% 0% 100% 100% 
12:15 9:15 9:15 12:15 - - 9:15 12:15 11:30 14:30 Marina 

100% 100% 100% 100% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

- - 9:30 11:55 9:15 12:15 9:15 12:15 12:30 14:30 Laura 
0%  87,8% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 
9:25 11:05 9:15 12:15 - - 9:15 12:15 12:30 14:30 Anna 

66,6% 100% 0% 100% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

9:25 12:25 10:35 12:15 9:30 12:15 9:25 12:15 12:30 14:30 Oriol 
94,5% 51,5% 91,5% 94,5% 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

9:15 12:15 9:15 11:55 9:00 12:00 9:15 12:15 12:30 14:30 Lara 
100% 89% 100% 100%  100% 

0% 0% 100% 100% 
- - - - - - - - VP 

100% 100% 0% 0% 
No participa 

100% 100% 
9:15 12:15 11:30 14:30 Carles No cal que vingui 

100% 100% 
#
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5.2.2.1. SESSIÓ PRÈVIA (APL-SES-PRE) 

5 de juny 2014 de 10:00-11:30h a A203 de l’ESMUC.  

No pot assistir a la sessió l’Oriol, la persona 1 ni la persona 2. Els participants que no 

són de l’ESMUC els he convocat 10 minuts abans al hall de l’edifici per pujar junts 

cap a l’aula. Jo m’he encarregat de preparar l’aula per que tothom pugui seure a una 

cadira.  

L’Anna, la Yadira, la VP i la Laura arriben tard. Mentre van arribant comencem a 

parlar una mica sobre el projecte, sense entrar en gaires detalls. Un cop hi som tots 

comencem amb les dinàmiques de presentació: 

1. Dinàmica de grup.  

Preguntes per separar el grup en dues meitats equilibrades: la primera pregunta no 

ha funcionat ja que han quedat dos grups molt poc equilibrats. La segona pregunta 

sobre la Coca-cola ha funcionat molt millor i s’ha partit el grup com m’esperava.  

A l’hora de trobar un argument, en els dos grups sempre hi ha hagut una persona 

que ha agafat el paper de portaveu sense haver de decidir qui parlava. Tot i això, els 

altres membres del grup han parlat per donar algun matís més si ho consideraven 

necessari.  

A partir dels grups formem parelles per fer l’entrevista amb les preguntes que els hi 

passat. Des del principi se’ls indica que hauran de presentar l’altra persona als 

demés i que tenen 10 minuts per donar-se la informació. Les parelles resultants són: 

1. Joan i Anna 

2. Marina i Lara 

3. Yadira i Laura 

4. VP i Cristina 

Seiem en cercle a les cadires i comencem la roda de presentacions. L’ambient és 

distès i els participants es mostren riallers i amables amb els companys. El que 

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

desenvolupa més profundament algunes de les coses que es diuen.  



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

66 

No es presenten els dos membres del grup a la vegada, sinó que de forma natural 

cada parella presenta un membre i es passa a la següent parella. Surten anècdotes 

curioses que no haguessin sortit amb una ronda de presentació del tipus curricular.  

Al final de les presentacions es pregunta als participants si intueixen quina és la 

disciplina de cadascú. Ho tenen més o menys clar, però dubten amb algunes 

persones. Cadascú acaba presentant-se als altres d’aquesta manera: 

- 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: És una barreja: actriu i cantant, majoritàriament. 

- 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, tot i que no diria que és ballarina. Estudia dansa i coreografia. 

- Cristina: Actriu i cantant. Curso Pedagogia amb cant històric. Em defenso 

amb el modern.  

Dediquem uns 25 minuts a aquesta activitat.  

2. Informació sobre el projecte. Aquests són els ítems dels que he parlat a l’hora de 

presentar el projecte: 

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

que es basarà la part escrita. Jo m’encarregaré de justificar cada exercici que 

fem i de tenir clars els objectius. Ells són participants de la intervenció i 

creadors del muntatge final. 

2. Títol: Escena col·lectiva transdisciplinar. Escena perquè farem una proposta 

escènica que presentarem. Col·lectiva perquè el treball serà essencialment 

col·lectiu. No hi ha una figura de director, sinó que el meu paper és el de guiar 

el treball. El material base que utilitzarem és el text i treballarem a partir de la 

improvisació.  

 

En aquest punt comencen a sorgir algunes preguntes, sobretot per part de la 

Laura. Vol saber si la improvisació serà una eina o si partirem de l’escena 
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perquè es generi un joc d’improvisació. La resposta que li dono és que 

utilitzaré la improvisació com a eina i que pot formar part del muntatge final.   

 

Em pregunta si l’objectiu és fixar i li dic que sí que m’agradaria fixar alguna 

cosa i que tinguem un recorregut clar, però que hi pot haver trossos més 

lliures. El text és el punt de partida de tot, però el material l’hem de generar 

nosaltres. Encara no hi ha res fixat. 

 

Transdisciplinar. Els hi pregunto què entenen que és la transdisciplinarietat. 

Aquestes són les respostes que em donen: 

 

- Barreja de diferents disciplines.  

- Elements comuns de diferents disciplines. És allò que les connecta.  

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

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

disciplina, multidisciplinari és quan són varies disciplines que 

cadascuna no surt del seu àmbit, però fan una cosa en comú (posen 

per exemple l’ESMUC). Trans és a través de per construir alguna cosa. 

Explico les diferents definicions de interdisciplina (posant la Psicopedagogia 

com a exemple de disciplina fusionada), multidisciplina i transdisciplina (idees 

que han dit ells més alguna altra idea). Destaco que la transdisciplina no 

busca generar una nova disciplina ni es neguen les disciplines ni els 

especialistes.  

Lligo aquesta idea amb el Paradigma de la complexitat (Morín, Los siete 

saberes necesarios a la educación del futuro, 1999, p. 19). Les coses, la vida, 

les relacions humanes són complexes. La intenció és que tothom pugui 

experimentar amb totes les disciplines. Als actors el fer música els posa una 

mica nerviosos. Parlem que hi ha moltes maneres de fer música, que no cal 

tocar un instrument per fer-ne.  

3. Opcions a on presentar el projecte i possibles dates: Institut del Teatre (la 

Laura m’explica les possibilitats que hi ha per reservar a l’Institut), Centre 

Cívic Can Felipa. No és possible fer un canvi en les dates de presentació (20-
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21 de juny). El dia 20 no pot ser més tard de les 19:00h. La Marina ofereix la 

sala de La Virgueria. Els assajos són a l’ESMUC.  

4. Diari de les sessions. És important que el facin tots per poder tenir dades per 

fer la recerca del TFG. Jo passaré les pautes concretes (mirar pg. 138) i s’ha 

d’entregar al final per correu electrònic en un document de Word o de PDF.  

Hem necessitat uns 15 minuts per aquesta fase. 

3. Treball sobre el text. Començo explicant alguns aspectes metodològics i algunes 

idees amb les que m’agradaria treballar al llarg de les sessions: treball d’escolta per 

generar sensació de grup, incloure el vídeo (potser també en viu i que pugui 

interaccionar amb el que passa a escena), jugar amb el temps a tots nivells (auditiu i 

motor. Time stretch, sincronia i desincronia), minimalisme (patrons i loops), cànons i 

phasing. 

La VP proposa poder incloure l’electrònica al muntatge. Hem de veure quan i com 

perquè ja són moltes coses diferents per un muntatge que ha de durar uns 30 

minuts. La Lara i la VP pensen que en un parell de sessions podem tenir el material 

a punt per presentar. 

Sorgeixen alguns dubtes sobre com serà la planificació del projecte per part de la 

Laura. Necessita saber si es diferenciarà entre dies dedicats a la recerca i dies 

dedicats a la composició o si ja des del principi tot és susceptible d’entrar en el 

muntatge final. Fa una proposta de planificació. Des del principi tot pot entrar en el 

muntatge final, tot i que els primers dies dedicarem més estona a experimentar i 

explorar amb les diferents idees. No creuen necessari dedicar sessions complertes a 

treballar les disciplines per separat.  

Vull que quedi clar que no anem a fer Beckett, el text només és una guia.  

Parlem sobre els conceptes amb que m’identifico últimament: nihilisme (crea 

controvèrsia. Alguns ho troben contradictori a la transdisciplinarietat), lletgisme (no 

anar a buscar fer una cosa lletja, però tampoc bonica. La Marina ho defineix com 

presentar el material en cru), estètica urbana i atemporal. 

Sorgeix la idea de presentar en un espai exterior o projectar sobre nosaltres 

mateixos, però és complicat. A l’ESMUC no es pot fer i en altres espais jo no puc 
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assumir el cost. El Joan té força respecte a treballar amb les projeccions. La VP 

comença a exposar la idea que el vídeo és una disciplina que funciona diferent de 

les altres perquè es tracta d’una feina artesanal individual.  

Hem dedicat 15 minuts a parlar d’aquests ítems. Els últims 15 minuts els volia 

dedicar a parlar del text, però al final hi hem dedicat quasi 30 minuts, passant-nos 15 

minuts de l’hora d’acabar la sessió. La Lara ha hagut de marxar a les 11:30h. 

La Yadira no pot quedar-se fins més tard de les 12:10h en les sessions de treball i 

tots estan d’acord en començar a les 9:00h. Hem quedat que dimarts comencem a 

les 10:00h perquè jo pugui parlar amb els participants que no han vingut a aquesta 

sessió i que dimecres ja canviarem l’horari. Els hi demano que m’enviïn els 

problemes d’assistència per correu electrònic per poder acabar de planificar les 

sessions. 

No tots portaven el text ni se l’havien llegit, per això hem fet una lectura en veu alta. 

Jo he llegit les acotacions, la Marina ha fet de Vi, el Joan de Flo i la Lara de Ru. 

Aquestes són algunes idees que han sorgit a nivell general en un primer moment: 

$ Text críptic i molt coreogràfic. Idea de repetició i circularitat. 

$ Etapa de Beckett que juga amb el minimalisme extrem i l’existencialisme 

després de la Segona Guerra Mundial. 

$ Replantejament de l’idea d’escena i de públic. 

$ La il·luminació, la roba, la posada en escena anul·la l’edat dels personatges, 

només queda la veu. 

$ El silenci com a un personatge més. 

$ Poden ser els tres personatges que es mouen o que hi hagi algú que els mou 

des de fóra. Escena des de dins o des de fora. 

En un primer moment parlen només les persones acostumades a treballar i analitzar 

textos teatrals. Aquestes són algunes idees que aporta cadascú de forma 

personalitzada:  

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

tots tenim. 
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- Cristina: No volia que el text donés més del que era necessari. Desfasar amb 

el 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: Imatge del tribal unit. Alguna cosa que torna la mateix lloc. La repetició 

genera un ritme. Com són els silencis? 

Això és tot el que parlem fins a les 11:30h, però després que la Lara marxi queda un 

petit grup de discussió a on participen les persones que encara no havien parlat i a 

on surten les següents idees: 

- VP dóna idees pel vídeo: idea sobre la repetició i com evoluciona. Agafar 

imatges d’arxiu de programes del cor i posar a càmera lenta mirades i riures 

falsos 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 i en vídeo. No jugar amb 

l’estaticitat que té el text, sinó que donar una direcció. Pensa que l’escena no 

té ritme, que és estàtica. 

- Què passa amb el que està fora? Jugar amb el que es diu i el que no es diu. 

- Associació dels colors dels abrics (vermell, violeta i groc) amb els colors de la 

bandera Republicana. Lectura política: gestió del poder, relacions humanes, 

els pas del temps i la repetició. 

- Què et fa sentir a nivell emocional repetir una mateixa coreografia durant 

molta estona? I al públic?  

- Simultaneïtat entre música gravada i en directe. 

- Harmonicitat –vs- inharmonicitat. 

- Límits entre l’escena i el públic. Fer-los partícips a través de projeccions en 

directe. 

Per acabar la VP diu que treballar amb vídeo és diferent, que és necessari començar 

a planificar què volem fer ja perquè l’escena s’adapti al vídeo. Li demano la 

disponibilitat per la setmana següent i m’ofereixo a quedar tots dos per planificar-ho. 

No sap encara quins dies podrà venir.  
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Amb els participants que no són de l’ESMUC (Joan, Marina i Laura) anem a veure 

com arribar a l’aula A401.  

5.2.2.2. PRIMERA SETMANA DE TREBALL 

SESSIÓ 1 (APL-SES-1) 10 de juny 2014 de 10:00-13:00 a A401 ESMUC 

No pot assistir l’Anna. La Laura avisa que té una tutoria a l’Institut del Teatre i que 

arribarà tard. La Yadira i la VP arriben 10 minuts tard. Comencem la sessió quasi 15’ 

més tard del previst.  

1. Organització de les sessions de treball. Reparteixo un full amb els contactes de 

tots els participants. Ja els hi havia enviat per correu (no ho recordava). Demano que 

em concretin quins dies tenen problemes per assistir (veure quadre 2, pg. 61). 

Decidim començar a les 9:00h a partir de la sessió 2 per poder treballar 3 hores tots 

junts. (5’) 

2. Activitats d’activació de grup. Fem les activitats que estaven previstes seguint el 

mateix ordre. M’agradaria destacar algunes coses de cadascuna d’elles:  

2.1. Activitat d’activació. Als no actors els hi costa seguir la dinàmica d’entrar a 

dins d’un cercle a fer alguna proposta de moviment. Precisament no es diu com 

ha de ser aquest moviment per no crear expectatives o prejudicis. L’Oriol i la 

Yadira entren poc en acció, sempre es mantenen a refugi en la línia del cercle 

mirant cap a terra. Falta comunicació visual entre els participants.  

Hem utilitzat els àudios previstos. Com que veig que la dinàmica no acaba de 

funcionar els demano que comencin a moure’s individualment sense mantenir el 

cercle a partir de la tercera cançó. Segueixen sense mirar-se. (15’) 

2.2. Activitat d’escolta i concentració. Començo just després de l’altre activitat 

perquè tothom estigui cansat, tot i que al explicar com funciona la respiració de 

tothom torna a calmar-se. L’exercici funciona força bé amb aquest grup, arribem 

a comptar fins l’objectiu inicial de força ràpid. El primer cop alguns participants 

busquen una estratègia per saber quan els hi toca dir un número, de manera que 

no treballen des de l’escolta, sinó que ho fan des de la racionalitat.  
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Es generen dubtes sobre per què s’ha de mirar als altres i quin tipus d’escolta 

estic treballant. Amb ajuda de la Marina i el Joan es resolen aquests dubtes. 

Aconseguim comptar del 1-20. (10’) 

2.3. Dinàmica de grup. Com que som imparells jo em surto de la dinàmica per fer 

de jutge i proposar les consignes. Fem dos grups de tres persones: Joan, Lara i 

VP (grup1) –vs- Marina, Oriol i Yadira (grup 2). Hi ha un moment que l’Oriol ha 

de sortir perquè no es troba bé i ens intercanviem els papers. 

Comença guanyant el segon grup amb propostes més eficients a l’hora de 

solucionar les consignes que se’ls hi donen. Això activa l’esperit competitiu del 

Joan. A partir d’aquell moment el grup 1 fa propostes que donen millors 

resultats. 

Les consignes que es donen per fer el recorregut canvien, ja que hi ha tres 

participants menys, i són les següents: 

$ Només tres peus per grup. 

$ Només dos peus per grup. 

$ Només dos peus i dos ulls per grup. 

$ Només un peu i un ull per grup. 

$ Només un ull i cap peu per grup. 

Les primeres vegades que es fa la dinàmica els dos equips s’expliquen quina 

estratègia han fet servir per agafar idees dels altres. Després cada equip treballa 

sol. (20’) 

PAUSA (5’)  

3. Investiguem el text. Muntem dos grups de 3 cadires per assajar, però al final 

treballem amb un sol grup. Comencem a muntar el moviment segons les acotacions 

que hi ha en el text. Primer mirem com s’han d’agafar les mans al final, l’ordre en el 

que estan asseguts els personatge i com funciona l’intercanvi de llocs.  

Comencem fent una lectura amb el Joan, la Marina i la Lara representant el que 

llegim els altres. La lectura s’ha fet una mica feixuga perquè als músics els hi ha 

costat entendre l’estructura del text. Ens dividim els personatges d’aquesta manera: 
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$ Acotacions: Cristina. 

$ VI: Marina (escena) i Oriol (lectura) 

$ RU: Joan (escena) i VP (lectura) 

$ FLO: Lara (escena) i Yadira (lectura) 

Decidim que els personatges en cap moment es miren, excepte quan es diuen el 

secret. Intentem que els actors facin la rutina de moviment sense el text. Els altres 

miren. Un cop ha sortit això canviem les persones que actuen perquè tothom pugui 

aprendre’s el moviment. Els actors es mantenen darrera de les cadires de peu fent 

una lectura dramatitzada del text.  

Arriba Laura (a les 11:00h) i s’incorpora a la dinàmica de treball donant indicacions 

de moviment. Comencen a aparèixer els primers dubtes sobre com i quan mirar a 

l’altre en el moment del secret. Fins quan hem d’aguantar la mirada i la reacció de 

sorpresa? La mantenim fins que la persona que està fora d’escena entri? 

Quan tothom té més o menys clara la rutina de moviments comencem a 

experimentar amb la idea de persones intercanviables. Quan proposo la idea hi ha 

un cert esverament perquè encara no es té clara l’estructura base. Demano calma i 

que tothom estigui atent del que està passant en escena per saber en quin lloc de 

l’estructura ens trobem. (40’) 

Treballem en un únic grup amb persones intercanviables. Hi ha errors, però no 

parem la dinàmica. Aviat perdem la neutralitat i comencem a buscar diferents 

maneres d’entrar, de sortir, de moure’ns, de seure. Es generen jocs entre nosaltres, 

ja no treballem tan sols. I hi ha canvis de ritme. La Marina és molt creativa i fa moltes 

propostes diferents.  

La VP s’aparta de la dinàmica de moviment perquè li demano que comenci a gravar 

imatges. Al cap de 10’ minuts introdueixo l’àudio de Berserk de fons. Es percep la 

influència de la música en el que fan: comencen a jugar amb les emocions, a moure 

les cadires per l’espai i a utilitzar diferents nivells. La rutina no només la generen les 

tres persones que estan dins d’escena, sinó que és una acció grupal. 



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

74 

S’incorporen altres cadires a la rutina i es comença a jugar a tenir-les col·locades 

mirant cap a diferents direccions. També busquem diferents maneres de fer el 

moviment final lligant-nos amb les mans o els peus.  

La Marina comença a jugar amb el so de forma espontània i algun altre participant la 

segueix. Paro la dinàmica quan els actors porten la rutina cap a fer una escena que 

no té res a veure amb el text ni amb el treball que estàvem fent. (15’) 

Seiem a terra en un cercle per comentar el que ha passat. Comento que segurament 

el que hem fet ens ajudarà a que la rutina de moviment original sigui més orgànica. 

La Marina segueix preocupada per haver d’incloure música, però l’Oriol li diu que 

pensi més en fer sons que en fer música. Es pot fer sonar les cadires, el cos, etc. On 

és el límit entre aquestes dues idees?  

La Laura està preocupada perquè hem desmuntat l’estructura massa aviat. Opina 

que mantenir la línia i l’atenció ens ajudarà a connectar amb nosaltres mateixos i 

com a grup. La Marina li explica tot el que s’ha fet abans que ella arribés, que ja 

anava en aquesta direcció. 

Idees que recullo: 

$ 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 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 molt clara per després destruir-la.  

$ Aprendre’s el text ha de sorgir com a part del procés, no com a obligació.  

$ El text ens pot portar a la música molt fàcilment. 

La Yadira ha de marxar. La resta prefereixen treballar les tres hores seguides i no fer 

una pausa de mitja hora per poder acabar abans. Es farà així tots els dies. (10’) 

4. Introducció al moviment i al so. Quan presento l’activitat la Marina es posa 

nerviosa. Amb l’Oriol li fem veure que ella ja ha jugat abans amb el so en la 

improvisació que acabem de fer. Que només agafant un parell d’idees que es 

repeteixen podem generar una frase musical.  
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Parlem sobre l’estructura cíclica del text i el ritme que té. La Marina suggereix que 

cadascú podria triar una frase del text. El Joan relaciona l’estructura del text amb el 

vodevil, tot i que el resultat final no tingui res a veure amb aquest gènere.  

La por de la Marina s’acaba convertint en un moment d’anàlisi del text. Com que ha 

sorgit de forma espontània, i veig que tenen coses a dir, no paro la dinàmica. 

Aquestes són algunes de les idees que sorgeixen: 

$ Simbologia dels anells: hi ha un vincle però passat. Ara no es manifesta. Què 

hi ha ara? Unió –vs- desunió. 

$ Cercle de connexió amb les mans. Provem d’arribar a un cercle en el que els 

tres personatges es mirin des de la posició final. És impossible, sempre 

queda un dels personatges mirant cap a la direcció contrària.  

$ El del mig dóna les mans per sobre dels altres. Idea de superioritat. 

$ Oposició 3 contra 2. Punt de fuga, d’evasió. El que marxa provoca que hi 

hagi unió. 

$ Simbologia dels colors. Són colors primaris? No coincideixen. 

$ Situació cronològica de la peça dins la dramatúrgia de Beckett: després de la 

Segona Guerra Mundial. Està escrita en la mateixa època que Tot esperant 

Godot (l’espai i els personatges estan més definits en aquesta peça). 

$ Qüestiona l’ètica de l’individu, les relacions personals. Situació estàtica d’una 

relació.  

$ No hi ha un final feliç. 

$ Neutralitat: es buida de significat visual, els tres personatges són molt iguals. 

Es vol transmetre l’interior. Els moviments i l’escena són eteris. 

$ Els noms es relacionen amb noms de les flors que Ofèlia reparteix a Hamlet  

(Shakespeare, 1988, p. 112). Els colors tenen a veure amb les flors?  

 
There’s fennel for you, and columbines.  

There’s rue for you, and here’s some for me; we may 

call it herb of grace o’ Sundays. You must wear your 

rue with difference. There’s a daisy. I would give  

you someviolets, but they withered all when my father 

died. They say a’ made a good end –  

[Sings] “For bonny sweet Robin is all my joy”.  
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$ El principi de l’obra es relaciona amb l’inici de Macbeth (Shakespeare, 1996, 

p. 19). La primera frase dita per les tres bruixes és: Quan tornarem a 

veure’ns, doncs?  

$ Aconseguir l’obra en altres llengües per jugar amb la sonoritat del text. Fent-

ho amb música és com si ho féssim amb un altre idioma. 

$ No busquem ser totalment fidels al text. Es pot mantenir una vegada l’escena 

de forma canònica per després trencar-la. Ja s’entén la repetició.  

$ Dualitat entre el bé i el mal, l’amor i l’odi.  

$ Per què marxa sempre un personatge d’escena abans del secret? 

$ Són tres personatges concrets amb tres color diferents. Té sentit jugar a 

intercanviar les persones? No passa res per jugar a intercanviar les 

persones, amb la repetició s’entén. 

La conversa s’estanca parlant dels colors del vestuari. Trenco la conversa per 

començar a treballar amb el so (30’). 

Exercici per parelles d’acompanyament del moviment amb so. Aviso que l’exercici no 
té res a veure amb el que estàvem treballant del text. Després de mostrar com 
funciona l’exercici, jo em quedo fora de la dinàmica perquè puguin ser parells. Es 
formen tres parelles que acaben tenint personalitats totalment diferenciades:  

$ Oriol-Marina: Exploren des de la quotidianitat. 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, 

fins i tot quan no porta el control precipita moviments. 

Primer es fa l’exercici sense so i després fan la mateixa dinàmica acompanyant el 

moviment amb so. Ells tenen tendència a exterioritzar més el so utilitzant molta 

intensitat. La Marina teatralitza els sons (és amb el que es sent còmode). La Lara ha 

de seguir com pot el ritme que li marca el Joan i quasi acaben fent un vodevil. La 

Laura i la VP són més discrets. (10’) 
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5. Improvisació sonora. Fem un cercle per provar de fer una improvisació guiada per 
unes consignes però que s’emmarcaria dins de l’àmbit de la free impro extreta del 
llibre Sing Your Story (Clayton, 2001, p. 49). Hem de començar fent quatre tons 
llargs, seguits de deu tons curts i acabar amb quatre tons llargs una altra vegada. 
Cadascú escull l’alçada amb la que vol començar. Jo dirigeixo el canvi de to en els 

tons llargs, mentre que els curts cadascú ha de contar els seus. 

El segon cop afegim una variant. Comencem tots amb els quatre tons llargs. 
Seguidament una persona comença a fer els seus deu tons curts. Un cop els ha fet, 
la persona que està a la seva esquerra comença a fer els seus deu tons curts. I així 
successivament. Un cop comences a fer els teus deu tons curts no pares de fer-ne 
fins que l’últim del grup hagi fet els seus deu tons.  

Aleshores tancarem els ulls i farem quatre tons llargs conjuntament. Aquesta variant 
ens ha de servir com a introducció per a començar una exploració sonora 
improvisada en grup. L’objectiu és crear ambients sonors entre tots. 

El segon cop que fem la improvisació de la Jay Clayton el resultat és més seré. Pel 

que fa a l’exploració sonora hi apareixen diversos elements: l’Oriol introdueix l’ús de 

la percussió (corporal i contra el terra) i fa proposes més rítmiques que el Joan i la 

VP segueixen. La Marina juga amb recursos tímbrics imitant sons d’animals i el riure. 

Hi ha canvis dinàmics i cap al final sorgeix una aposta melòdica que acaba conduint 

al silenci. (8’) 

Alguns comentaris que sorgeixen després d’haver fet l’exercici: 

$ Pots decidir proposar o no, però sempre s’ha d’escoltar el que està passant al 

teu voltant. 

$ No només s’ha d’omplir, els silencis també són importants. 

$ És interessant jugar amb les dinàmiques, però no només anar cap a buscar 

fer fortes. Els pianos també tenen molta intensitat. 

$ No cal fer sempre, potser és més interessant fer quan creus que pots aportar 

alguna cosa o quan tens la necessitat de fer-ho. Això es pot aplicar a les 

demés arts. (5’) 
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6. Comentaris finals i dubtes. Com que ja hem anat parlant després dels diferents 

exercicis aquests comentaris finals es centren més en aspectes organitzatius.  

El Joan pregunta si ja sé a on es farà la presentació. Encara no he anat a veure les 

sales, però ho sabran aquesta setmana. Depèn d’on es faci podrem fer un assaig 

general a la sala el dia abans o no.  

Quedo que els hi passaré per correu electrònic les pautes que vull que segueixin a 

l’hora d’escriure el diari. Els hi dic que no necessito que m’expliquin els exercicis que 

hem fet ni qüestions espirituals.  

Finalment, els hi dic que el treball que farem al llarg de la setmana seguirà bastant la 

línia del que hem fet avui, treballant molt a partir de la improvisació i l’escolta. Com 

que sé que la Marina està força preocupada per la part musical li dic que no 

entrarem en tecnicismes, que el treball de so seguirà bastant aquesta línia. La gent 

que es senti més segura ja aprofundirà més en la disciplina. 

La Marina diu que els que hem de tenir por som els músics de que entrin a la 

disciplina sense conèixer-la. L’Oriol li contesta immediatament que tots estan en la 

mateixa situació amb alguna disciplina, que no es preocupi. L’ambient entre els 

participants és distès i tothom es mostra sociable. 

SESSIÓ 2 (APL-SES-2) 11 de juny 2014 de 9:00-12:15h a A401 ESMUC. 

La VP i l’Anna han avisat que no podien venir. L’Oriol m’ha avisat abans de 

començar que no es troba bé i tampoc vindrà. La Laura i la Yadira arriben tard.  

Mentre les esperem decidim començar les properes sessions a les 9:15h ja que a mi 

m’és impossible recollir la càmera abans de les 9:00h perquè no hi ha ningú al Parc 

Audiovisual.  

Com que falten participants i els que han arribat primer ja han començat a escalfar el 

cos, canvio l’ordre de les activitats que tenia planificades. 
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1. Activitats d’activació i de grup: 

1.1. Ens movem per l’espai. Cadascú ha de moure’s o ballar per l’espai de 

manera lliure. La Laura pregunta com ho han de fer, li responc que té total 

llibertat per decidir el que vol fer.  

Poso la llista d’àudios planificada. Amb Nic Fit tothom està de peu movent-se 

erràticament i saltant. Amb el segon àudio, The Riverboat Song, arriba la Yadira 

que s’incorpora estirant-se a terra amb moviments més estàtics. La cançó canvia 

la dinàmica dels moviments dels altres que passen a utilitzar un nivell més baix i 

a centrar-se a fer un escalfament corporal. 

Amb Endless Nameless tothom està molt parat, dono la consigna que podem 

interactuar amb altres persones. Es torna a generar més moviment i finalment 

s’ocupa la zona del centre de la classe. (10’) 

Sense parar la dinàmica surto del grup per fer un canvi de música, quan torno 

estan tots en un mateix punt amb els cossos entrellaçats. Poso Ancestors de 

Björk. La Laura fa moure als altres. S’experimenta amb qualitats de moviment 

més lentes i moviments més petits i repetitius. També juguem amb el no 

moviment.  

Per acabar torno a fer sonar Travellers’ Song. M’interessa tornar a animar el 

grup i que es cansin abans de començar els següents exercicis. Hi ha més 

desplaçaments i ja no s’utilitza tant el nivell de terra. Experimentem amb salts, 

moviments de les extremitats, jocs de contraris i dissociació del moviment de les 

articulacions. Trobo a faltar que hi hagi més contacte visual entre nosaltres. (10’) 

1.2. Exercici de biomecànica. Quan para la música els demano que segueixin 

caminant ocupant l’espai i buscant una velocitat comú de moviment. Els hi dic 

que poden saludar als altres quan es trobin per l’espai. D’aquesta manera puc 

explicar l’exercici sense parar la dinàmica.  

Un cop tenim una velocitat comú l’anomanem 5 i començo a jugar amb les 

velocitats cap amunt (fins al 10) i cap a baix (fins al 1) primer de forma 

correlativa i després saltant d’una velocitat a l’altre. No cal donar cap explicació, 

l’exercici s’entén perfectament. Acabem baixant paulatinament fins al 0. (9’) 
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2. Improvisació sonora. Els hi demano que tanquin els ulls i enllacem amb 

l’exploració d’ambients sonors, tal i com vam fer la passada sessió. Juguem amb 

percussió corporal, amb el so de les esses, de les vocals i amb efectes tímbrics com 

el xiular. (5’)  

3. Activitats d’exploració del so i del moviment. Es realitzen tots els exercicis tal i 

com es tenia previst.  

3.1. Acompanyament del moviment.  Es formen les següents parelles: 

$ Lara i Cristina. Els moviments són quotidians i la Lara tendeix a il·lustrar 

una història amb el moviment. Juguem amb onomatopeies. 

$ Joan i Yadira. Barregen moviments de dansa i moviments més quotidians. 

La Yadira canta i quan sona a clàssic, el Joan fa passos de dansa 

clàssica. Generen histories sonores. 

$ Marina i Laura. La Laura comença amb moviments de dansa que es van 

tornant quotidians. Juguen amb onomatopeies, canvis d’intensitat i de 

velocitat. Quasi acaben fent teatre de gest. 

Canviem de rol al cap d’uns minuts d’exercici. Paro l’exercici i els hi demano si 

tenen alguna cosa a dir. No hi havia una persona que proposava i una altra que 

el seguia, sinó que han generat un diàleg entre les dues parts.  

La Yadira comenta que quan balla es queda sense recursos molt ràpid. Li diem 

que no pensi que està ballant. La Laura comenta que simplement ha de deixar 

que el cos reaccioni. Els actors troben més fàcil accedir al so a través del 

moviment. (10’) 

3.2. Improvisació grupal. Dono les següents consignes: pot haver-hi un màxim 

de tres persones a escena, però només dues poden ballar o fer so alhora. Poden 

haver-hi solos de moviment o sonors. Hem de mantenir el mateix rol mentre 

estiguem a escena, per canviar s’ha de sortir i tornar a entrar. 

Demano que decidim entre tots com volem que sigui l’espai escènic. Finalment 

es decideix que ens situem en cercle i que l’interior del mateix serà l’espai 

escènic. És un escenari multifocal. Quan algú tingui una proposta a fer pot 

començar la improvisació. No hi ha cap pressa per començar. 
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Es generen diferents improvisacions grupals dins del cercle. Es pot delimitar el 

principi i el final de cadascuna d’elles: 

$ Entra la Laura amb moviment. L’acompanya la Yadira fent una melodia. Al 

cap d’uns minuts s’incorpora el Joan fent sons (percussió i sons vocàlics). 

Ell i la Yadira comencen a jugar junts. La Laura marxa i la Yadira també. 

$ El Joan es manté fent sons i entren la Cristina i la Marina a fer moviment. 

Marxa el Joan al cap d’un minut i el reemplaça la Lara. Juga amb 

onomatopeies per acompanyar el moviment. Marxen la Cristina i la Lara. 

$ Entra la Laura a sonar. Al cap de poca estona la Marina marxa i entren la 

Cristina a fer so i el Joan a fer moviment. El Joan marxa i la Lara el 

reemplaça. La Cristina també marxa. 

$ Estan la Laura fent so i la Lara fent moviment. Entra la Marina a fer so i la 

Laura marxa. La Yadira torna a entrar a fer so. Hi ha un moment en que 

es teatralitza el moviment. Marxa la Yadira. 

$ Entra la Cristina buscant una altra manera de caminar de puntetes com 

estava fent la Lara. Hi ha joc de nivells contraris entre les dues. La Marina  

i la Lara marxen.  

$ Entra la Yadira a fer so. Juga amb glissandos, a percudir el terra amb 

diferents velocitats i intensitats. Hi ha un moment de silenci i comença a 

jugar amb l’aire, genera un nou ambient sonor que afecta a la qualitat del 

moviment.  

$ Entra la Laura a fer moviment. La Yadira marxa. Duo de Contact a nivell 

baix i mig. Marxa la Cristina.  

$ La Laura fa un solo de moviment. Marxa. 

La improvisació s’acaba de forma natural. Ningú tenia cap més proposta a fer i 

tothom ha entès que era el final de l’activitat. (20’) 

No comentem res d’aquesta activitat. Tots hem explorat els dos rols possibles menys 

la Yadira que només ha fet so.  

PAUSA (10’) 
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5. Exploració de la rutina de moviment. Abans de començar a treballar preparem 

l’espai amb dos grups de tres cadires de la mateixa alçada i demano que cadascú 

esculli una frase que els hi agradi del text. Escullen les següents: 

$ Marina: És convenient que no parlem. 

$ Joan: Amb aquesta llum no es pot veure gairebé res. 

$ Lara: Pensar en… l’amor.  

$ Cristina: En el tronc. 

$ Laura: Déu ens guardi. 

$ Yadira: Què en penses de la Vi? 

Comencem a treballar en dos grups aïllats per repassar la rutina que vam marcar en 

la sessió anterior. Els grups de tres que es formen són: Joan, Laura i Cristina per 

una banda, i Yadira, Lara i Marina per l’altre. Els grups s’han format de forma 

aleatòria. En la següent figura es pot veure la disposició de cada persona dins de 

cada grup. A partir d’ara utilitzaré la inicial del nom de les persones en els 

esquemes. Per diferenciar la Laura i la Lara faré servir també la inicial del seu 

cognom. Així la Laura serà LG i la Lara LV.  

  

La idea és repetir la rutina en un loop per anar-la integrant i poder jugar amb el ritme 

i l’espai. Aquest cop no cal que busquem anar sincronitzats amb l’altre grup, però sí 

que m’interessa que intentem treballar des de la neutralitat.  

Treballar des de la neutralitat fa que ens sentim força despullats. Tot el que fem de 

més es nota molt des de fora, sobretot en el moment del secret, que és quan hi ha 

més tendència a il·lustrar l’escena. La Marina comença a buscar diferents espais des 

d’on entrar. 

A partir de la segona volta anem cometent cada cop més errors. Paro la dinàmica 

per aclarir dubtes que han anat sorgint. Decidim fer un passi tècnic amb un sol grup 

per aclarir l’esquema de moviment. La persona que comença al mig acaba en la 

mateixa posició. En canvi, les persones dels costats comencen a la posició contrària 

d’on acaben. Pel que fa al moviment cap a la posició central del banc en el moment 

Fig. 8. Posició inicialactivitat d’exploració 
de la rutina de moviment 
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del secret, veiem que sempre es mou la persona que està en el costat cap a on 

marxa el que estava al mig. És com fer una trena. 

Demano fer un passi on els dos grups facin la rutina sincronitzats. Abans, proposem 

una posició base igual per tothom de mans i peus: els peus els posarem en paral·lel 

amb tota la planta recolzada a terra. Les mans les mantindrem agafades sobre la 

falda amb la mà dreta per sobre de l’esquerra. 

Com que la sincronia funciona bé els demano que provem de jugar amb la idea de 

persones intercanviables mantenint els dos grups. No paro la dinàmica per explicar 

això, aprofito el moment en que estem amb les mans lligades. Hi ha persones que 

s’agafen la consigna al peu de la lletra i sempre que entren canvien de grup i n’hi ha 

d’altres que ho fan quan ho creuen convenient.  

A la quarta volta de la rutina els hi demano que incrementin la velocitat. Es perd la 

sincronia però la Marina introdueix un so per la sorpresa (Oooh!). Comencen a 

sentir-se Shht! acompanyant el gest de silenci. Finalment intentem fer una volta molt 

ràpida. El Joan comenta que hi ha un problema de recorregut i de distàncies que fa 

difícil mantenir la sincronia, però es pot solucionar si busques altres recorreguts 

d’entrada o de sortida que no siguin exactament el que diu el text. (20’) 

Introducció a l’exploració de l’espai. Seguint amb la rutina reduïm l’espai a un racó 

de l’aula posant les cadires en fila unes davant de les altres i deixant l’espai just al 

mig per poder passar. A més a més, delimitem l’espai exterior amb màrfegues. Els 

grups de tres amb els que comencem són: Yadira, Lara i Laura, i Joan, Marina i 

Cristina. Són els mateixos amb els que hem acabat abans. Els hi demano que 

juguem amb el canvi de velocitats sense estar pendents de la sincronia entre grups. 

                   

Fem dues voltes a la mateixa velocitat. A la tercera el Joan comença a introduir 

canvis de ritme. Hi ha moments que pels errors se’ns escapa el riure, però no 

Fig. 9. Posició inicial de l’exploració de 
l’espai reduït  
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molesta pel funcionament de la rutina. Com més ràpid anem més s’utilitzen els sons 

de sorpresa i silenci. Es fan tres voltes més. 

L’ambient és distès i les cares dels participants estan relaxades, no hi ha ningú que 

faci cara de preocupació. Hi ha riures, concentració i ganes de treballar. 

Introduïm les frases que s’han escollit del text a la rutina. Es fan varies voltes de la 

rutina. La Marina comença a jugar a dir només un tros de la frase. La rutina es 

sincronitza i es desincronitza de forma natural. El final acostuma a ser sempre 

sincronitzat entre els dos grups. Fem quatre voltes de la rutina, i introduïm una altra 

consigna.  

Juguem amb l’intercanvi de persones. Mantenint el lloc per on es surt i es torna a 

entrar i sense que els que estan fora es diguin a on seuran. Es mantenen força bé 

tots els elements amb els que hem estat jugant, però es perd el canvi de velocitats. 

Aquesta consigna ens obliga a tenir tota l’estona present el que està passant en els 

dos grups.  

Per acabar, provem de fer la rutina amb els ulls tancats mentre estem asseguts. 

Només els obrim per desplaçar-nos o quan som fora d’escena. Les altres consignes 

es mantenen. La rutina s’alenteix i ens costa mantenir l’estructura. Fem quatre 

voltes. (17’) 

Deconstrucció de la línia en l’espai. Arrel del que va anar succeint la sessió passada 

en la improvisació que va sorgir de la rutina, vull experimentar les possibilitats que 

ens dóna no mantenir les cadires en una fila. Primer, hem de decidir la forma com 

les col·loquem. Els grups són: Lara, Laura i Cristina, i Joan, Yadira i Marina. Acabem 

muntant els grups en dues diagonals. 

Abans de començar es presenten alguns dubtes: la Laura demana on està la dreta i 

l’esquerra de l’espai escènic. La Marina suggereix seguir el sentit de la cadira, de 

manera que cadascú té una realitat escènica diferent. Aquesta idea crea 

desconfiança en alguns d’ells. Decidim mantenir l’ordre dels personatges, les línies 

són diagonals així que és fàcil delimitar qui és qui. La persona que ocupa el centre 

de les diagonals en l’inici de la improvisació està marcada amb un quadrat a 

l’esquema. La fletxa indica cap a on mira la cadira on seu cada persona (Fig. 10).  
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Comencen a sortir diferents opcions per solucionar 

com agafar-nos de les mans en el moment final: la 

Laura proposa remarcar que estem lluny intentant 

allargar-se per poder agafar a algú del grup. L’altre 

grup estira els braços en l’espai sense pretendre 

arribar a tocar-se. Més endavant, alguns comencem 

a lligar-nos amb nosaltres mateixos. (10’) 

Paro la dinàmica per deconstruir més l’espai, no 

m’agrada que es vegi tan que els grups estem en una 

diagonal. La cara d’alguns participants ha canviat 

(sobretot la Lara i la Laura). No se’ls veu còmodes 

amb aquesta idea. Apareixen els dubtes sobre quin 

sentit té lligar-nos si no estem junts. La Marina 

suggereix que podem creuar-nos de cames, per 

exemple. Els hi suggereixo que explorin diferents 

maneres de creuar-se.  

Aquest cop apareixen diferents dinàmiques, s’explora amb diferents maners de 

seure, de desplaçar-se per l’espai. Comencem a ocupar les cadires de l’altre grup 

fent intercanvi de persones, però es desdibuixa l’estructura de la rutina perquè es 

perden les consignes. Queda clar que per poder deconstruir l’espai necessitem 

mantenir els grups sense fer intercanvi de persones. (5’) 

M’agradaria incloure la desestructuració de l’espai en el que presentem com a 

contrast amb el que marca el text. Els hi comento que jo no tinc la solució, que estic 

igual de perduda que ells i que entre tots hem de veure què funciona i què no.  

Decidim unes consignes: un cop surts d’escena no pots seure en una cadira si no 

s’ha desplaçat cap membre del teu grup cap al centre. La Marina llença la idea de 

mantenir les relacions de grup independentment de les cadires on seguis. La Laura 

diu que si l’objectiu és generar rotació aquesta és una dinàmica bona. Llenço la idea 

de provar-ho sense cadires, però prefereixen seguir amb elles.  Seguim mantenint 

els grups amb els que hem treballat a l’inici i la posició de les cadires és la que es 

veu en el següent esquema. (5’) 

Fig. 10. Direcció de les cadires 

Fig. 11. Nova posició amb 
l’espai deconstruït 
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Introduïm les frases en la rutina. Hi ha participants que 

necessiten dir la frase quan fan alguna acció, d’altres 

exploren altres moments per dir-la. Al incloure les frases 

tornen a aparèixer els sons de silenci i sorpresa de 

forma espontània. Es comença a explorar amb el 

moviment buscant seure a diferents nivells (no seure, 

seure sota la cadira o a terra, posar-se de peus o de 

genolls dalt de la cadira), caminar d’esquena, fer 

trajectòries amb línia recta, corba o una trajectòria més 

llarga, fer veure que t’aixeques, estar d’esquena al grup, 

entre d’altres.  

Amb aquesta nova consigna ordena més l’espai. Comenten que els hi era difícil 

poder-ho fer tot a la vegada, però que amb les últimes consignes que hem dit era 

més fàcil treballar en un espai desestructurat. (15’) 

Rutina de moviment amb exploració sonora. Tornem a la posició inicial posant les 

cadires en dues files de tres. Fem els moviments originals de la rutina amb les 

següents consignes: es mantenen els sons de silenci i de sorpresa i, a més a més, 

cadascú ha d’incorporar un motiu melòdic o rítmic curt que es pugui repetir creant 

una textura sonora entre els tres membres del grup. Quan el del mig surt d’escena el 

seu motiu deixa de sonar i torna a sonar quan torna a entrar. Després de la primera 

volta introdueixo una consigna més: quan arribem al final de rutina s’han de canviar 

tots els patrons.  

Sorgeixen patrons melòdics, sonors i rítmics. Hi ha voltes en que els grups generen 

textures interessant i en d’altres es nota que cadascú està treballant sol, però la 

sensació general de tothom al acabar l’exercici és que funciona molt bé aquesta 

idea. (5’) 

La Lara i la Yadira marxen.  

6. Comentaris i dubtes. Només quedem la Marina, la Laura, el Joan i jo. Comença el 

Joan preguntant sobre quin to ha de tenir el diari i si prefereixo que me’l vagin 

enviant per poder-lo anar llegint. Acte seguit la Laura, que es mantenia al marge del 

grup comença a exposar tots els seus dubtes: 

Fig. 12. Canvi de posició en 
les cadires. 
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$ Necessita saber per què fem les coses que proposo. Diu que estem 

experimentant amb moltes idees que els fan canviar de xip molt de pressa i 

que no tenen temps de gestionar-ho tot. No ho troba pedagògic. 

$ No troba el vincle entre els diferents elements que estem treballant. No sap 

cap a on va, està perduda. 

$ Entén els objectius de cada activitat que fem, però no veu cap objectiu global. 

$ Reconeix que és molt quadrada i que si no entén el significat de les coses li 

costa seguir endavant. 

$ Demana si tinc clara l’estructura en que derivarà tot el que fem. Quin és l’eix 

vertebrador? Quines quatre idees són el pilar del que fem? 

La meva resposta es resumeix en les següents idees: 

$ L’estructura de les sessions és la següent: al principi treballo el grup a través 

d’activitats d’activació, de percepció, d’escolta, etc. Utilitzo el moviment com a 

eina per crear aquest clima d’escolta. Després introdueixo poc a poc el so a 

partir del moviment perquè no resulti violent per ningú.  

$ Tots aquests exercicis d’experimentació serveixen per construir recursos i 

imaginari que puguem utilitzar després pel muntatge.  

$ Aquesta sessió estava centrada en repassar els moviments de la rutina i 

després experimentar amb l’espai i el temps.  

$ Pel que fa a l’estructura final, la meva opció és que es generi a partir de les 

propostes que surtin a les sessions de treball. Jo no vull marcar com ha de 

ser l’estructura des del principi, ha de ser un treball col·lectiu. 

$ Ara mateix l’eix vertebrador del treball que estem fent és la rutina de 

moviment. I les idees base que tenia les vaig explicar el dia de la reunió 

prèvia.  

$ Cada activitat que fem té uns objectius clars. Si acaba entrant o no en el 

muntatge final ja es veurà, però estem construint un vocabulari comú, que per 

mi és imprescindible perquè el grup funcioni.  

Apareixen altres temes: 

$ El Joan comenta que després d’haver experimentat amb la rutina, quan hem 

tornat al moviment original tot era molt més fàcil i orgànic.  
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$ Comento que el treball amb la veu i el text es pot utilitzar per fer propostes 

amb electrònica (idea de la VP). 

$ El Joan segueix preocupat per com inclourem el vídeo a la nostra proposta. 

Remarca que és un llenguatge diferent que no ha de condicionar el que fem.  

$  Li comento que com no depenem de cap empresa externa tenim marge per 

adaptar coses. En el vídeo m’agradaria que aparegués la rutina de forma 

obsessiva i que les imatges no siguin d’arxiu, podem ser nosaltres. 

$ Comento que estaria bé que tots ens miréssim una mica el text. Fins i tot 

estaria bé aprendre-se’l.  

El Joan i la Marina comencen a recollir l’aula mentre la Laura i jo seguim parlant. 

Finalment acabem a les 12:15h. (15’) 

SESSIÓ 3 (APL-SES-3) 12 de juny 2014 de 9:15-12:15h a A401 ESMUC  

La Marina no pot assistir a aquesta sessió. La Lara tampoc ve perquè està malalta. 

He intentat contactar amb la VP des d’ahir per la tarda, però ha estat impossible. 

Truca un cop ja ha començat la sessió per preguntar si volem gravar avui, però com 

que falta força gent, quedem que vindrà demà per gravar els vídeos. A les 9:15h 

només estem el Joan i jo a l’aula.  

1. Activitats d’activació i de grup. Comencem fent un escalfament corporal a terra 

perquè no hi ha participants per començar a fer activitats. L’Anna i la Yadira 

s’incorporen 10’ més tard. La Yadira fa un escalfament molt passiu. Tots fan 

estiraments i mobilitzen les articulacions.  

1.1. Escalfament i joc de mirades. Dono la indicació que comencin a incorporar 

més moviment en el seu escalfament. Poc a poc van desant les màrfegues que 

estaven utilitzant. Àudios que han sonat: Bang Bang, The Riverboat Song i 

Superman. L’exploració de recursos de moviment és molt minsa i estan molt 

pendents del que jo faig.  

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

l’espai del mig de l’aula. Introdueixo el joc de mirades: primer els hi demano que 

la mirada deixi de ser interior per poder explorar els companys i l’entorn. La 
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mirada ha de tenir una direcció concreta. Així aconsegueixo que hi hagi més 

desplaçament per l’aula.  

Al cap d’una estona els hi demano que juguin de forma conscient a canviar de 

mirada interior a mirada exterior. Quan tothom mira als companys hi ha 

moviments que s’encomanen entre els participants. Comencen a comunicar-se 

entre ells. Sona Viborita de Lila Downs.  

Els músics desconnecten els braços de la resta del cos quan els mouen, no 

tenen una direcció concreta de moviment, ni tensió, tot i utilitzar-los de forma 

específica i connectada amb el cos per tocar els seus instruments. A més a més, 

es veu com hi ha moments que troben algun moviment que els hi funciona, però 

sovint no el saben fer evolucionar i acaben caminant sense direcció. (15’) 

No volia fer l’activitat del cercle de desinhibició i comunicació amb els altres, 

però com que estan molt apagats els hi demano que facin un cercle més petit i 

poso l’àudio de Travellers Song (s’està convertint en la peça motivacional del 

projecte). Els recordo que poden parlar i animar a qui està al centre. Es veu més 

participació que en la primera sessió, tot i això, estan molt callats. La Yadira és 

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

1.2. Activitat d’escolta i de concentració. Connectem amb l’exercici dels números 

de l’1-30. Els hi demano que fem un cercle més petit mentre li explico a l’Anna 

com funciona l’exercici. La primera vegada només arribem fins al 20, però a la 

segona aconseguim l’objectiu. Compten sense pressa, però sense deixar 

pauses. Hi ha molta escolta de grup. (3’) 

1.3. Joc d’activació en grup. Fem l’exercici de les boles de colors. L’única 

indicació que dono al principi és que fem el cercle més gran. Començo a generar 

una bola de color blau i la passo al Joan perquè sé que ell entendrà la dinàmica 

del joc i seguirà la proposta.  

La bola li arriba a la Yadira i ella li canvia el color. Sense para explico que només 

qui guia el joc pot canviar el color de les boles traient-les del cercle i generant-ne 

de noves. Seguim la dinàmica introduint canvis de ritme i d’intensitat. Canvi de 

bola: entra una bola verda. 
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S’incorpora l’Oriol 40’ més tard. Canvi de bola: n’entra una de groga. Tothom 

juga amb la veu i el cos per definir les característiques de les diferents pilotes. 

Faig entrar una segona bola, però l’Oriol treu la bola groga quan entra la blava. 

Faig entrar una bola verda. El primer cop que una persona té dues boles a la 

vegada li toca al Joan, que marca la pauta a seguir sense haver de parar-nos a 

donar explicacions.  

Amb dues boles en funcionament la dinàmica del joc es torna més ràpida i 

tothom comença a cridar més, quan en realitat no cal que sigui així. Acabem 

embolicant-nos i parem un moment. L’Oriol comenta que només pots passar-li la 

pilota a qui t’està mirant en aquell moment. En realitat, el joc t’obliga a estar 

atent a tot el que passa al teu voltant en tot moment. (5’)  

Tornem a començar una nova dinàmica. Introdueixo una bola groga, al cap d’uns 

segons introdueixo una bola blava i finalment n’entro una de verda. La dinàmica 

es torna frenètica i s’acaba perdent la bola groga. Amb dues boles el ritme es 

calma i aconseguim que cadascuna tingui una personalitat diferent.  

Trec la bola verda. Amb només una bola en joc es torna a calmar l’exercici i 

tornem a jugar amb les possibilitats d’expressió amb les que treballàvem al 

començament. Faig desaparèixer la bola blava per acabar l’exercici. (10’) 

2. Improvisació sonora. Abans de començar demano a l’Oriol i a l’Anna que escullin 

una frase que no tingui ningú. Les seves frases són les següents (5’): 

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

$ Anna: Per Déu, no! 

2.1. Improvisació sonora amb tres elements. Demano que explorem les 

possibilitats sonores que ens dóna jugar amb els elements de sorpresa i de 

silenci (Oooh! i Shht!). Les frases les podem començar a introduir un cop estigui 

assentada la dinàmica amb els primers dos elements. Si es senten més 

còmodes podem tancar tots els ulls. 

Estem asseguts en cercle al terra de l’aula. La primera a fer una proposta és la 

Laura. Té tendència a començar els exercicis ella, no permet que hi hagi un 
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moment de silenci abans de la primera proposta. Es juga amb diferents timbres 

posant-nos les mans davant de la boca.  

Després d’uns minuts d’exploració comencem a introduir les paraules/frases que 

hem escollit. Surten jocs d’imitació i de pregunta/resposta entre nosaltres. L’Oriol 

juga molt amb la sonoritat de les lletres de les paraules de la seva frase. La 

Yadira introdueix canvis d’altura per la frase. Acabem improvisant només amb el 

Shht! fins que es fa un silenci que finalitza l’activitat. Hi ha hagut molta escolta en 

aquesta exploració.  

Comentem breument les sensacions que hem tingut al llarg de l’activitat. A tots 

ens sembla que aquests elements donen molt de joc. L’Anna es pregunta si 

teníem por de ser massa musicals (massa regulars) en el que fèiem. Li diem que 

ara mateix tot està permès, que simplement estem explorant amb el que surt 

cada moment per extreure’n noves idees. (15’) 

2.2. Improvisació de clústers i consonàncies. Des de la posició on som proposo 

explorar si podem generar vocalment clúster i construccions harmòniques. Però 

abans de començar hem d’explicar als no músics què és un clúster. Ho definim 

com un grup de notes molt juntes que sonen assonants i fem un exemple al 

piano.  

Es genera un debat sobre si és més fàcil fer clústers o construccions 

harmòniques. El Joan comenta que serà més fàcil fer clústers, mentre que els 

músics no ho veiem tan clar, ja que l’oïda musical ens porta a buscar sonoritats 

amb les que estem més familiaritzat.  

Jo marcaré els canvis entre clústers i harmonia. Decidim començar amb un 

clúster. L’Oriol proposa que algú comenci primer amb una nota i que els altres 

ens anem afegint seguidament. Comença la Yadira. Marco tres canvis, però 

només aconseguim que sonin clústers. 

A partir d’aquí fem diverses proves sense aconseguir muntar cap acord. Això 

provoca un debat entre els músics sobre si cal marcar els canvis o no, ja que tu 

pots saber què has de canviar perquè soni harmònic. Però pel Joan i la Laura 
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això no és tan fàcil. No entenen què han de canviar perquè no soni dissonant ni 

tampoc quan.  

Al final recomano als no músics que no es moguin tant, mentre que els músics 

podem saltar més per poder construir algun acord. Demano a tothom que 

treballin més des de les sensacions i la intuïció i, sobretot pels músics, que no 

estiguin tan pendents de quina nota estan fent i quina és la seva funció.  

Provem de començar a partir d’un acord i passar després cap a la dissonància, 

però després som incapaços de tornar a fer harmonia. Alguns participants 

comenten que els hi sona a Bach. Els hi dic que portaré la cançó Immortal Bach 

a on juguen amb el Time strecht, i que es produeixen els efectes que jo estic 

intentant buscar amb aquest exercici.  

Com que no acaba de quedar clara quan hem de canviar, proposo donar 

indicacions amb dos dits de cada mà per marcar els canvis (Fig. 13): 

                  

Ho tornem a provar i aquest cop sí que aconseguim passar diverses vegades 

per harmonies (quasi sempre acords majors més o menys densos) i apareixen 

per primer cops diferents dinàmiques en aquest exercici.  

Quan parem els músics proposen diferents coses: que canviem sempre un per 

un establint un ordre o fent un silenci abans de cada canvi. No tothom hi està 

d’acord. L’Oriol proposa encarregar-se de fer la funció de baix per marcar les 

fonamentals dels acords. Aquesta vegada intentarem que no només apareguin 

harmonies majors.  

Arrel d’un comentari del Joan apareix el debat si sabem el que estem fent en tot 

moment. Els músics tenim clar que no sempre som conscients de la funció que 

té la nota que cantem, però que treballant a partir de la intuïció podem generar 

Fig. 13. Posició dels dits i les mans per 
marcar els canvis 



TFG ESMUC  Escena col·lectiva transdisciplinària 

93#

aquestes diferències entre consonàncies i dissonàncies perquè tots tenim un 

vocabulari musical fet per la música que ens envolta en el dia a dia.  

L’Anna creu que és un problema que hi hagi una persona marcant els canvis, 

perquè això t’obliga a anar d’un lloc a l’altre constantment. Qüestiona que 

realment controlem els dos extrems com per poder aconseguir que els canvis 

siguin fluids.  

Finalment, el Joan comenta que ell no sap diferenciar si sona bé o malament. 

Entre els músics argumentem que no estem jugant a buscar el contrast entre un 

so agradable i un so desagradable, o que una consonància sigui menys 

interessant que una dissonància. Tot i això, les dissonàncies creen sensació de 

tensió mentre que les consonàncies donen sensació de repòs. 

Durant el debat tots hem estat actius, tot i que els músics han participat més. 

L’única que no ha parlat en cap moment ha estat la Laura. (20’) 

3. Exploració de la rutina de moviment. Abans de començar a explorar com aixecar 

la rutina de les cadires, proposo preparar els dos grups de cadires perquè l’Anna 

pugui aprendre’s la rutina. Demano que comencin el Joan, la Yadira i la Laura 

perquè l’Oriol vegi els canvis que vam introduir ahir.  

Després d’una volta faig entrar a l’Oriol mentre li acabem d’explicar a l’Anna les 

posicions de les mans i dels peus. Entra l’Anna i fa la rutina amb l’Oriol i la Yadira. 

Mentre la van fent, el Joan, la Laura i jo assumim el rol de directors i anem corregint 

els errors i dubtes que van apareixent.  

Un cop l’Anna i l’Oriol tenen clara la rutina proposo aixecar el moviment de les 

cadires, però l’Oriol pregunta cap a on va la mirada quan estem asseguts. El Joan 

els demana que mirin tots a un mateix punt, utilitzant una ampolla d’aigua com a 

referència. Acordem que tots mirin cap endavant tota l’estona menys en el moment 

del secret.  

Mirem diferents propostes de mirades per aquest moment: una d’elles és que el que 

diu el secret no miri a l’altre fins que aquest faci l’Oooh!. També proposem que es 

mantingui la mirada entre els dos fins que no torna l’altre personatge. Va apareixent 
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la necessitat d’anar polint els detalls: hem de decidir com fem el canvi de cadira 

d’abans d’anar a dir el secret.  

L’Oriol no veu clar que es mantingui la mirada dels dos que fan el secret fins que 

entra l’altre, pensa que perquè tingui sentit l’últim hauria d’entrar més ràpid, però al 

Joan, a la Laura i a mi ens sembla que mantenir una imatge congelada en el temps 

pot ser interessant. El Joan creu que hauríem marcar una estructura fixa igual per 

tothom que després puguem trencar. La Laura proposa que tornem a pensar en la 

neutralitat, perquè estem il·lustrant molt el secret.  

L’Anna comença a quantificar temporalment els moviments de forma espontània i 

l’Oriol proposa ordenar els moviments per causa-conseqüència. No acabem de tenir 

clar si els personatges es miren en algun moment o no. Llegim les instruccions i les 

acotacions del text, però no diu que es mirin. Només explicita que en el moment del 

secret es perd la neutralitat. (10’) 

La Laura assumeix el rol de guia i comença a proposar diferents maneres com poder 

fer el secret per poder seguir mirant endavant i no fer el gest d’anar a dir una cosa a 

l’orella de l’altre.  

Comencem a treballar amb la següent proposta: si som el personatge que diu el 

secret (2) i tenim a l’altre a la nostra dreta (1), inclinem el tors cap a la dreta amb la 

mirada cap endavant i diem el secret posant la mà esquerra de manera que si hi 

hagués algú assegut a la cadira de l’esquerra no pogués veure que diem. La posició 

del cap i la mirada canvien en el moment en que l’altre fa l’Oooh! i el gest de silenci 

el fem posant-nos la mà dreta sobre els llavis. Així, hi ha un intercanvi de braços.  

El personatge que escolta el secret (1) fa un moviment cap enrere amb el tors a la 

vegada que gira la mirada cap a l’esquerra i es posa la mà dreta a la boca a la 

vegada que fa l’Oooh!. Es pot veure la seqüència en el següent esquema: 
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   Fig. 14. Posicions secret i sorpresa  

Per polir els diferents moviments col·loquem cinc cadires en una fila per poder fer 

una cadena dels moviments del personatge que diu el secret (2). Primer la Laura 

mostra com ho faria ella i poc a poc es van afegint altres persones a la fila. Ens 

sorgeixen els primers problemes per anar tots junts fent els moviments quan 

comencem a fer canvis de cadira. Necessitem quantificar cada moviment i tenir clar 

com fem el desplaçament.  

Segons el text, el personatge que diu el secret fa el desplaçament sense aixecar-se 

del banc. Com que sempre hi ha un personatge que marxa d’escena i també hem de 

treballar com s’aixeca, acabem fent el desplaçament de peu.  

La Laura torna a assumir el control de la situació i marca uns moviments molt 

concrets: desfem les mans que tenim creuades sobre la falda i ens donem impuls 

amb elles posant-ne una sobre cada cuixa. Un cop som drets, posem el pes del cos 

sobre la cama dreta que ens farà de punt de suport per poder pivotar el cos cap a la 

dreta. Fem un pas endavant, primer amb el peu dret i després amb l’esquerra. 

Tornem a pivotar amb el peu dret com a punt de suport, però cap a l’esquerra per a 

tornar-nos a posar de cara a públic. Per acabar seiem a la cadira que teníem al 

costat. En el següent esquema es mostra la seqüència: 

 
Fig. 15. Seqüència de desplaçament 
de la cadena 
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Al afegir tants moviments la necessitat de quantificar és evident perquè tots puguem 

anar iguals. Perquè el secret de tots sigui igual de llarg li afegim text. Comencem 

dient ara sí, ara no, però aviat la frase deriva en tararí tararà. Acabem agrupant els 

moviments en grups de dos temps de la següent manera:  

1. Agafem impuls amb les mans sobre les cuixes (1) i ens aixequem (2). 

2. Posem el pes del cos al peu dret (1) i pivotem cap a la dreta (endavant) per 

quedar de costat a l’escenari (2). 

3. Fem un pas endavant amb el peu dret (1) i fem un pas endavant amb el peu 

esquerra fins a tenir els dos peus junts i passem el pes del cos al peu dret (2). 

4. Pivotem cap a l’esquerra (enrere) fins a posar-nos de cara al públic (1) i seiem 

a la cadira del costat (2). 

5. Tenim una mà sobre cada cuixa (1, 2) i les lliguem sobre la falda amb la mà 

dreta per sobre de l’esquerra (1, 2). 

6. Secret: tararí (1), tararà (2). La mirada es manté frontal, el tors inclinat cap a 

la dreta i la mà esquerra tapant la boca per la comissura del llavi.  

7. Diem l’Oooh! i baixem la mà esquerra cap a les cuixes (1). Canviem la 

direcció de la mirada cap a la dreta i fem el gest de silenci amb la mà dreta a 

la vegada que diem Shht! (2). 

8. Donem dos temps per tornar a la posició central amb les mans sobre les 

cuixes.  

9. Tornem a lligar les mans sobre la falda amb la mà dreta sobre l’esquerra (1) i 

fem un temps de pausa abans de tornar a començar la cadena.  

Fem el moviment en cadena. Tots els participants tenen total llibertat per entrar i 

sortir de la mateixa per donar una mirada externa i corregir diferents elements. Com 

que només som sis persones i sempre hi ha algú que està a fora mirant, treballem 

amb quatre cadires perquè la persona que ja ha passat per totes les cadires tingui 

temps per fer el desplaçament i tornar a entrar sense deixar forats buits.  

Com que en el text el personatge a qui se li diu el secret està assegut a la cadira de 

la dreta o a la de l’esquerra, també assagem el moviment del secret cap al costat 

contrari. Les indicacions de moviment segueixen sent vàlides, però canvien les 

direccions.   
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El canvi de rol entre els participants en aquest moment es dóna de forma natural i 

espontània. Tots són part activa de l’exploració, ja sigui com a actors de l’acció o 

com a observadors actius/directors artístics. Anem parant la cadena per reajustar 

moviments i per solucionar dubtes. La coreografia que hem muntat en cadena pot 

donar joc a fer cànons i desincronies.  

Cap al final de la sessió sorgeix la necessitat de veure com funcionen els moviments 

del secret amb els dos personatges. Ens adonem que canvia molt el significat del 

que fem segons com es moguin els personatges.  

Provem l’opció que el personatge del mig (2) diu el secret tararí, tararà sense inclinar 

el tors i tapant-se la comissura esquerra dels llavis amb la mà dreta de manera que 

hi ha un creuament de braços i es genera una sensació de tancament amb la 

persona que té al costat. El personatge assegut al costat (1) fa el Oooh! canviant la 

direcció de la mirada i inclinant el tors cap a l’esquerra a la vegada que es tapa la 

boca amb la mà dreta. Així, ell també crea una imatge de tancament. El personatge 

del mig (2), davant la sorpresa de 1 gira el tors i canvia la direcció de la mirada cap a 

la dreta a la vegada que s’inclina cap enrere i fa el gest de silenci posant-se la mà 

esquerra sobre els llavis a la vegada que fa Shht!.  

                             

Que el personatge 1 s’inclini cap al personatge 2 i que aquest últim acabi inclinant-se 

cap enrere ens sembla massa còmic. Ens agrada més com funcionen els braços en 

aquesta opció i que el secret i el canvi de mirada del personatge 2 es faci sense 

inclinar el tors. El personatge 1 seguirà inclinant el tors cap a l’esquerra i cap enrere 

mentre que el personatge 2 inclinarà el tors cap endavant en el moment de fer el 

gest de silenci. Mostro la seqüència en la següent figura: 

Fig. 16. Segona opció de moviment per 
la sorpresa i el secret 
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Fig. 17. Seqüència del secret i la sorpresa amb el so 

Tornem a provar de fer la cadena amb els moviments i els tempos descrits abans, 

però canviant el joc de les mans tal com he descrit ara. Com que portem tanta 

estona provant l’altra opció ens costa adaptar-nos al nou moviment, però ens agrada 

més que la primera proposta. Seguirem treballant la cadena en la propera sessió i 

ens agradaria que formés part del material projectat. (1:15h)  

Per acabar els demano que portin diverses opcions de vestuari d’arreglar per la 

sessió de demà perquè gravarem les imatges per les projeccions. Encara no sé si 

haurem de començar a gravar a primera hora per la llum, però quan parli amb la VP 

els avisaré si hem de quedar a algun lloc que no sigui l’aula A401 de l’ESMUC. 

No hi ha hagut un espai explícit per poder exposar comentaris i dubtes, però al llarg 

de la sessió tothom ha pogut exposar la seva opinió i s’han anat resolen els dubtes 

que han aparegut al moment.  

SESSIÓ 4 (APL-SES-4) 13 de juny 2014 de 9:15-11:00 a A401 ESMUC i de 11:00-

12:30 als jardins del TNC. 

La Yadira ha avisat que es trobava malament, intentarà venir per fer les gravacions a 

última hora. Comencem la sessió amb el Joan, la Marina, l’Anna i la Lara.  

1. Escalfament corporal. Es fa el treball indicat a la planificació de l’exercici, però no 

utilitzo l’àudio de Lust for Life. La VP arriba tard. Li he passat unes idees que volia 

gravar per correu electrònic, però no l’ha llegit, així que abans que s’incorpori a 

l’escalfament li explico què m’agradaria gravar. No ens acabem de posar d’acord en 

les localitzacions exteriors. (15’) 
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2. Joc de mirades. La Laura arriba 15’ més tard, així que jo no participo en la 

dinàmica perquè siguin parells. Un cop explicat el funcionament li demano a la VP 

que triï una frase del text. Escull la següent: Què no ho sap? 

La idea de l’exercici és que mantinguem la intensitat de la mirada amb la nostra 

parella a la vegada que ens movem endavant i enrere. Volia introduir els moviments 

de la rutina, però han preferit començar amb menys elements i després afegir-lo més 

endavant. Els demano que comencin poc a poc, improvisant des de la posició inicial 

de les parelles (Fig. 18).  

 

 La VP pregunta com han de dir les frases. Li responc que no hi ha una sola manera 

de dir-les, que han d’anar provant. Vacil·la al començar-se a moure. Com que alguns 

no ho tenen clar faig jo una mostra de la dinàmica de l’activitat.  

La Laura és la primera a fer una proposta per començar l’exercici. La manera 

d’afrontar l’exercici és diferent pels actors i pels no actors. Tot i estar treballant en 

parella s’estan escoltant com a grup. El Joan, la Lara, la Marina i l’Anna fan el primer 

pas enrere pràcticament a la vegada mentre que La Laura i la VP es mouen perquè 

veuen que els altres ho han fet.  

Els no actors repeteixen les frases sense permetre que agafin significat. A mesura 

que agafen distància amb la parella tots comencen a parlar més fort, tot i que els 

actors introdueixen matisos abans que els altres.  

Després de 5 minuts d’exercici la VP comença a estar més connectat amb el que vol 

expressar. Tots experimenten i juguen oblidant les consignes de l’exercici. Utilitzen 

més el cos per expressar-se i es perd la neutralitat, ara estan actuant. La Laura i la 

VP deixen de moure’s en línia recta i comencen a fer desplaçaments amb línies 

corbes, trencant la idea d’estar un davant de l’altre tota l’estona. 

Fig. 18. Posició inicial del joc de mirades 
(activitat 2) 
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Davant d’això demano que poc a poc vagin tornant a la posició 

inicial sense indicar que busquin un final. Vull veure si són 

capaços de trobar-lo ells sols com a grup. L’Anna, la Marina, el 

Joan i la Lara es col·loquen junts en la posició inicial del principi, 

mentre que la Laura i la VP formen un grup de dos separat de la 

resta. 

Hi ha una baixada de tensió i es nota com l’exercici ha arribat al final. De fet, el Joan 

i la Lara ja han desconnectat. La VP i la Laura segueixen fent l’exercici i han 

començat a arrencar una altra vegada amb més intensitat després que el grup de 

quatre hagi finalitzat. Com que no paren, els altres tornen a dir frases un altre cop. 

Paro l’exercici perquè per ells sols no trobaran un final. (10’) 

Comentem una mica el que ha passat al llarg de l’exercici: 

$ Uns tenien clar que la posició inicial era un grup de sis persones, no tres 

parelles.  

$ Que interactuïs amb una persona tota l’estona no vol dir que no t’influenciï el 

que fan els altres. Al principi de l’exercici passava, després tots reconeixen 

haver perdut la sensació de grup en algun moment. Per això els he fet tornar 

a la posició d’inici. 

$ L’Anna, la Lara, la Marina i el Joan han percebut el final i han parat. La VP ho 

ha notat, però volia seguir proposant coses i ha seguit endavant amb 

l’exercici. 

$ Em diuen que he donat poques indicacions, que hagués hagut d’avisar que, a 

part de treballar en parella, eren un grup i que havien de trobar ells sols un 

final. La Laura reclama que es donin totes les pautes des del principi. 

$ He donat poques indicacions expressament perquè volia veure com 

funcionava l’exercici després d’haver estat treballant l’escolta de grup durant 

tota la setmana. Tot el que ha passat eren opcions vàlides. (5’) 

Arriba l’Oriol 30’ tard. 

3. Calendari i disponibilitat per la presentació. Com que no podem fer la presentació 

dissabte en l’horari que s’havia acordat per falta de disponibilitat demano a tothom 

Fig. 19. Posició 
final del joc de 
mirades 
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que em doni la seva disponibilitat completa pel divendres a partir de les 12:00h i del 

dissabte fins a les 11:00h. 

Disponibilitat  
Divendres Dissabte  

Joan Ok Ok 
Yadira Ok fins les 19:00h Ok 
Marina Ok Ok 
Laura Ok fins les 16:00h Ok 
Anna Treballa 16:00-20:00h Ok 
Oriol Treballa 15:00-19:00h Ok 
Lara Ok Ok 
VP Ok Ok fins les 11:30h 

 
   Quadre 7. Disponibilitat dels participants per fer la presentació 

Comento que presentar divendres a l’Institut del Teatre és difícil per qüestions de 

disponibilitat de la sala. La proposta de presentar a les 9:00h del dissabte també és 

problemàtica perquè ens deixa sense temps per poder fer el muntatge tècnic, ja que 

no podem entrar a la sala abans de les 8:00h. La Marina preguntarà si podem 

disposar de la sala de La Virgueria.  

Si s’acaba presentant a l’Institut la Laura pot reservar una aula el dijous per poder-hi 

fer un assaig general. El Joan proposa que presentem a l’aula A401 de l’ESMUC si 

no trobem cap altre espai. Acordem intentar trobar sala per divendres al migdia.  

Parlem sobre l’escenografia: només farem servir un banc i algun instrument. No 

posarem cadires. Tant a l’Institut com a La Virgueria hi ha bancs disponibles. (10’) 

4. Neteja de la rutina de moviments. Vull dedicar com a màxim 1:15h per polir els 

moviments de la cadena que vam estar treballant ahir i també la rutina de moviment 

de Beckett. La VP comenta que amb 15 minuts podem tenir gravades totes les 

imatges que necessitem, però per la meva experiència personal treballant amb 

càmeres he planificat dedicar-li, com a mínim, una hora.  

Comencem treballant amb la cadena de moviment. Com que som 8 persones a 

l’assaig posem 5 cadires per tenir prou temps de fer el desplaçament entre el final i 

l’inici de la cadena. El Joan bateja el moviment com a Pina Bausch ja que recorda a 

l’estètica de la coreògrafa. Mostrem el que vam fer ahir pels participants que no hi 

eren. Aquesta és la posició inicial: 
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Comencem fent la segona versió del secret en que el personatge 1 s’inclina cap al 

personatge 2 al fer el Ooh! i aquest inclina el tors cap a enrere. Seguidament els 

mostrem l’última opció que va sorgir i que era la que ens agradava més. Decidim 

quedar-nos amb aquesta seqüència:  

                      
 

Fig. 21. Seqüència de moviment definitiva pel moment del secret i la sorpresa amb el so 

Acordem que les mirades dels personatges siguin les següents: 

$ Tararí tararà: els dos miren endavant. 

$ Ooh!: Els dos es miren. 1 s’inclina cap enrere mentre 2 desfà la mà del secret.  

$ Shht!: 1 manté la posició i 2 s’inclina cap a ell fent el gest de silenci amb la mà 

esquerra. 

Comencem a treballar en cadena els moviments del personatge 2. Els que no hi 

eren ahir van incorporant-se poc a poc. Els participants entren i surten de la cadena 

per ser actors i observadors. Anem netejant moviments i corregint els dubtes que 

van sortint. Com que estem treballant els moviments del personatge 2, decidim 

treure el so del Ooh!. Ens costa mantenir una pulsació sense sentir la paraula. La 

Laura afegeix una cadira apartada de la cadena per fer els moviments i el so del 

personatge 1. Comença ella encarregant-se de fer aquest paper. Les cadires queden 

col·locades així: 

                 

Fig. 20. Posició inicial de la cadena 

Fig. 22. Posició del personatge 1 
dins la línia 
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Com que els participants van entrant i sortint de la cadena, hi ha moments que 

queden cadires buides. A alguns ens agrada aquesta imatge. El Joan proposa 

accelerar el ritme i posem un metrònom a 90 pulsacions/minut per controlar el 

tempo. Mentre aconseguim fer-lo sonar la Laura va donant indicacions sobre els 

moviment i els canvis de pes al girar.   

Provem de treballar amb el metrònom i quedem que quan passem per l’última cadira 

de la cadena hem de seure a la cadira del personatge 1 per treballar els seus 

moviments. D’aquesta manera la persona que fa d’1 va rotant en cada volta. Tothom 

es mostra molt participatiu i sorgeixen moltes idees sobre com mecanitzar el 

moviment. 

Al cap d’unes quantes voltes intentem fer la cadena sense el metrònom i sense dir 

les paraules del secret per veure si som capaços de mantenir el mateix tempo 

interiorment com a grup. No ens funciona. El que sí que ens va molt bé és tenir una 

ajuda musical exterior i mantenir les paraules del secret. L’Oriol no veu clar com 

inclourem la part musical en el projecte ni quin paper tindrà. Es mostra força reticent 

a incorporar la bateria al muntatge. 

Un cop la cadena comença a estar més segura proposo treballar amb la idea de 

desincronia a partir d’un cànon. Fem dos grups de tres cadires i provem el moviment 

de la cadena amb metrònom. Primer decidim si desincronitzem un grup respecte 

l’altre o si es desincronitzen les persones d’un mateix grup. Acordem fer una volta 

tots sincronitzats i després desincronitzar dins de cada grup per separat. La primera 

vegada no funciona gens, hauríem de ser 4 persones en cada grup perquè la 

dinàmica pogués ser continua.  

El cànon funciona bé si deixem dos temps entre l’inici de cada persona i agafant com 

a referència el tararí tararà. La VP proposa fer un cànon per augmentació, però la 

resta de participants no ho veuen clar perquè encara no tenen clara la base. Tampoc 

funciona si baixem massa el temps del metrònom: encara que no acabem de tenir 

clar el moviment, necessitem que es mantingui un tempo que camini. El Luis García 

ve a veure el treball que hem anat fent. 

L’Anna i l’Oriol fan un grup a part a on juguem a desincronitzar fent els moviments i 

el so del personatge 1. A l’Anna li agrada la idea que cada grup sigui un personatge. 
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Provem de fer la cadena posant les cadires en una fila i mantenint la cadira del 

personatge 1 a part. El Joan té molta por a perdre’s i s’aparta del cànon en el primer 

moment que s’equivoca. 

El cànon funciona molt bé en alguns moments, però encara seguim perdent-nos. 

Segueixen sorgint idees sobre com desincronitzar: deixar cinc temps de diferència a 

l’inici i mantenir dos grups, no desincronitzar sempre a dos temps, fer que quan un 

s’asseu el del costat s’aixequi, etc.  

Paro la discussió perquè vull treballar una mica la rutina de Beckett abans de 

començar a gravar ja que la VP no sap quan podrà tornar a venir a treballar amb 

nosaltres. La Lara s’ofereix a buscar a algú que ens ajudi a muntar els vídeos, però 

el problema no el tenim en fer el muntatge, sinó en gravar les imatges. L’Oriol 

pregunta per què volem gravar, si serà part del projecte. (1:00h) 

5. Gravació del vídeo. M’agradaria gravar els següents materials que hem estat 

treballant: 

- Primer pla de cadascú d’ells fent el gest de silenci o el Oooh!. 

- Pla general o americà de tots ells fent el gest de silenci. 

- La cadena de moviments sorgida a la tercera sessió de treball. Aquesta 

imatge (i el look del vestuari) me l’ha inspirat la coreografia Seasons March de 

Pina Bausch (Wenders, 2011). 

- Pla general de la rutina de moviment de Beckett en bancs de diferents entorns 

urbans. Amb els mateixos personatges o amb personatges intercanviables. 

- Moviment d’entrellaçar les mans. 

- Imatge d’un banc sol. Aquesta podria ser una imatge d’arxiu. 

Comencem discutint a on podem fer les gravacions, a tots ens sembla que el terrat 

que hi ha al costat de l’aula A401 és un lloc fantàstic per fer-les, però no està permès 

sortir a l’exterior, així que busquem altres solucions. La Marina proposa gravar als 

lavabos, la Lara i jo som partidàries de gravar als exteriors de l’ESMUC i als jardins 

del TNC.  

La VP vol saber què vull gravar. Li explico i comenta que vol incloure altres imatges 

seves al muntatge. No em sembla malament la idea, però vull veure quines imatges 
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inclou perquè el vídeo no segueixi una línia diferent a la que estem fent nosaltres. Ha 

de ser un complement que ajudi, no una cosa que distregui.  

Arriba la Yadira 2h més tard. Ens canviem de roba i comencem a gravar a l’aula els 

primers plans dels participants fent el gest de silenci, de sorpresa i dient el tararí 

tararà. Intentem fer algun pla de la rutina de Beckett a l’aula però no acaba de 

funcionar gaire bé la imatge. 

Ens desplacem fins als jardins del TNC per gravar. Fem diferents plans: 

$ Pla general amb tots asseguts a diferents alçades de l’escala de l’edifici amb 

la Yadira i la Lara aproximant-se cap a la càmera.  

$ Gravem la cadena de moviment en un banc de pedra amb un pla mitjà frontal 

i un pla mitjà picat des de darrera.  

$ Gravem un pla americà picat de com ens lliguem les mans ens dos grups de 

tres estirats a la gespa: Joan, Marina i Cristina i Anna, Lara i Laura.  

$ Gravem al Joan assegut a un banc amb expressió neutre fent un 

desplaçament vertical i lent amb la càmera des de sobre del cap fins als seus 

peus. 

$ Gravem la rutina de Beckett sense intercanvi de persones amb el Joan, l’Oriol 

i la Laura. Fem també intercanvi de persones. No es poden aguantar el riure. 

Un cop acabem de gravar marxen la Yadira, la Marina, la VP i l’Oriol. Fem una petita 

reunió sobre com enfocar el treball de la setmana següent. La Laura comenta que 

seria interessant tenir una partitura d’improvisació de cara al muntatge. El Luis 

també fa algun comentari al respecte. Donem la sessió per finalitzada. (1:30h) 

5.2.2.3. SEGONA SETMANA DE TREBALL 

SESSIÓ 5 (APL-SES-5) 16 de juny 2014 de 9:15-12:25 a A401 ESMUC 

La Laura i la Yadira han avisat a primera hora del matí que no poden venir. A les 

9:15 hi són el Joan, la Marina i la Lara.  

1. Escalfament individual. Comencem a fer un escalfament corporal lliure mentre 

esperem que arribin l’Anna i l’Oriol. Utilitzo els dos àudios planificats. (15’) 
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2. Buidatge col·lectiu del material treballat. La Marina s’encarrega d’escriure en un 

DIN-A3 els elements que es van dient entre tots. La llista que confeccionem és la 

següent: 

$ Seqüència de moviment (rutina) de Beckett. Possibilitats: 
 

- Estructura original + pautes coreografiades 

- Estructura original amb persones intercanviables 

- Estructura original amb patrons de so 

- Estructura de peu 

- Deconstrucció de l’espai 
 

$ Seqüència en línia (cadena de “Pina Bausch”). Possibilitats: 
 

- Cadena amb sons i moviment 

- Fer un cànon a la cadena 

- Desincronització 

- Sons ooh!, shht! 
 

$ Seqüència de la línia drets en l’espai (afegit després de la síntesi de la feina 
feta avui). Possibilitats: 
 

- Només moviment 

- Moviment + patrons/so 

- Moviment + frase 

- Moviment + tararí tararà + shht! 

- Moviment + Ooh! 

- Silenci o no moviment 

- Diferents ritmes i velocitats.  
#

$ Text sencer i reduït a frases. 

$ Vídeos gravats i projeccions. 

$ Músiques que han sonat, ambients. 

$ Patrons. 

$ Escolta de grup (moviment, interpretació, improvisació sonora). 

$ Clústers/dissonància –vs- consonància (organització –vs- desorganització). 

$ Vestuari. 
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$ Instruments musicals per l’exploració sonora (afegit mentre fem la reflexió 

col·lectiva). 

$ Solos disciplinaris: escena de beckett, música i dansa (afegit mentre fem la 

reflexió col·lectiva). 

La Marina fa un comentari respecte la falta de puntualitat dels participants que no 

són actors, explicant que s’han perdut una gran part dels exercicis d’escolta i de grup 

arribant tard quasi cada dia. 

L’Oriol demana comentar algunes idees noves mentre fem el buidatge. Li demano 

que s’esperi fins que acabem el buidatge. (10’) 

3. Espai de reflexió col·lectiva. Demano si tenen alguna idea, sensació o opinió que 

vulguin expressar sobre com han viscut el procés fins ara. La Lara comenta que s’ha 

sentit perduda en algun moment perquè no sabia per què fèiem algunes activitats, 

però que estava convençuda que jo sabia cap a on els volia portar.  

La Marina comenta que va començar treballant amb l’objectiu de fer mostra final, 

però ha vist que és el procés el que portarà cap a algun lloc. No hi ha una idea 

fixada des del principi. Això, s’enllaça amb comentaris sobre la necessitat de fixar 

que tenen alguns participants i amb la idea d’incomoditat que expressava la Lara i la 

Laura en la segona sessió. Comenten que no és gens fàcil estar a la corda fluixa, 

però és més interessant i et fa treballar més com a intèrpret. 

A l’Oriol el preocupa que no definim cap forma, que no fixem res. Pensa que a partir 

d’una forma és més fàcil que sorgeixin noves idees de cara al resultat final, sobretot 

a nivell musical.  

L’Anna i el Joan diuen que s’han sentit molt còmodes. Estan convençuts que sortirà 

alguna cosa interessant del treball que estem fent. Tots estem d’acord que és 

necessari prendre decisions i començar a pactar coses perquè els elements que 

tenim es puguin desenvolupar més.  

Em pregunten si ja tinc una idea de com vull que sigui l’estructura i si m’imaginava 

que sortirien aquestes coses. És inevitable que se m’acudeixin maneres 

d’estructurar el material, però la meva opinió no és més important que la seva, així 

que hem de decidir entre tots.  
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Els actors comenten que els hi està costant aprendre’s el text perquè les 

associacions que s’hi donen no són lògiques ni habituals. El Joan comenta que, poc 

a poc, li està trobant la lògica interna. La Marina troba que el text dóna molt poca 

informació per l’espectador i també parla sobre la importància dels silencis. És molt 

difícil no fer res i no sentir-se violent. Això, afecta tant a l’actor com al públic.  

Comento que m’agradaria treballar el text sense fer cap proposta emocional. La 

Marina ho relaciona amb el treball de màscara neutre. L’Anna i l’Oriol es queden al 

marge de la conversa.  

Llegeixo la diferència entre dramatització i teatre que apareix en el text de La 

Dramatización (Motos Teruel & Tejedo, 2007, pp. 19-20). No acaben d’estar gaire 

d’acord amb les definicions que ofereixen els autors. No el troben un text significatiu 

que doni una idea clara sobre els elements que defineix. El troben idealitzat i pensen 

que sempre has d’acabar prenent algun tipus de decisió i seleccionant el material 

que presentes.   

L’Oriol repeteix que és necessari tenir una forma. Que no hi hagi temps no vol dir 

que tot hagi de ser improvisat. Explica que un improvisador total té expectatives i es 

planteja objectius sobre el que vol expressar o a on vol arribar. Explico que en cap 

moment he dit que el que fem hagi de ser totalment improvisat.  

Els actors estan d’acord en que no haver marcat una estructura des del principi ha 

permès experimentar i crear material col·lectivament sense que cadascú agafés un 

rol disciplinar concret. Pensen que encara hi ha temps perquè es generin més idees.  

Plantejo el dubte que tinc sobre com introduir els instruments. Podem incloure un 

piano o teclat, una flauta travessera, un violí o percussió. L’Oriol comenta que si 

introduïm instruments marcarem una frontera entre el que passa a escena i els 

músics. Proposa treballar amb la idea del Drumming de Steve Reich, tenint varies 

persones fent patrons senzills a un piano per incloure als no músics a la pràctica 

instrumental. 

L’Oriol prefereix utilitzar percussió Orff abans que la bateria, però trobem més 

interessant estèticament que hi hagi mitja bateria. L’Anna comenta que té un pianet 
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de joguina que ofereix la possibilitat de jugar amb un altre timbre. L’Oriol no veu clar 

l’ús de joguines per fer música.  

Apareixen varies propostes: 

$ Tenir la bateria muntada per parts, no sencera. 

$ Que els músics actuïn i els actors toquin. 

$ Que els actors facin veure que toquen. 

$ Transformar la cadena de moviments en una cadena de sons que generi un 

patró de cinc sons feta per cinc persones. L’Oriol posa com exemple la 

introducció de la cançó Money de Pink Floyd. 

Llenço una proposta a través de la que podríem desenvolupar l’estructura del 

muntatge: la transdisciplina en cap moment nega les disciplines, així que podríem 

treballar amb la idea de multidisciplina (cadascú treballant la seva pròpia disciplina) i 

de transdisciplina a la vegada. L’Anna proposa començar i acabar amb 

transdisciplina i que el moment multidisciplinari estigui al mig.  

L’Oriol demana que les coses que fem no siguin gratuïtes, que ell encara no veu 

quin és l’objectiu que tenim més enllà de fer una mostra el divendres. Proposa que 

exposem el material bàsic i que l’anem deformant de totes les maneres. El Joan 

planteja fer-ho al revés: començar des del caos i acabar amb l’element més simple. 

Així no seguiríem l’estructura habitual de moltes propostes escèniques. 

La Marina explica un exercici que juga amb la dimensió temporal augmentant i 

disminuint el temps que ha de durar un mateix patró de moviment. Això em dóna peu 

a parlar sobre els paràmetres d’espai, durada, energia i de les qualitats de moviment 

que apareixen al combinar les diferents opcions d’aquests paràmetres (Laban, 

1984). Relaciono aquestes qualitats amb els paràmetres amb els que podem jugar 

quan fem música: timbre, intensitat, durada i altura. (1h) 

4. Treball d’idees pendents de moviment: 

4.1. Ens lliguem sobre nosaltres mateixos. Demano que busquin maneres 

d’embolicar-se per l’espai sobre ells mateixos. Els hi demano si entenen per què 

estem fent això i si veuen a quin moment de la seqüència fa referència. Em 

demanen que posi música i poso Berserk de Blur.  
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Comencen tots a treballar a nivell de terra i sense desplaçament. No hi ha ningú 

situat al centre de l’aula. Els demano que caminin per l’espai i que decideixin un 

moment per embolicar-se, desembolicar-se i tornar a caminar per generar 

desplaçament i contactes amb els altres participants. Els contactes es 

produeixen en un principi per parelles i s’acaba creant un grup de sis en un 

moment. (12’) 

4.2. Rutina de moviment de Beckett. Fem dos grups de tres situats uns davant 

dels altres per fer la rutina de Beckett de peu. La posició d’inici és la següent: 

No cal que ens preocupem per anar sincronitzats, però sí que hem d’intentar 

mantenir les posicions de la mirada i de les mans que hem anat treballant.  

 

Vaig donant indicacions a mesura que anem fent l’exercici. Demano que juguem 

a deconstruir l’espai tal i com ho vam fer la segona sessió però treballant de peu. 

Els grups i el rol de cadascú es mantenen, però enlloc de lligar-nos de mans ens 

embolicarem sobre nosaltres mateixos. Podem caminar cap a totes les 

direccions.    

Al cap d’una estona afegim el tararí tararà, els Ooh! i el Shht!. Demano que 

vagin introduint patrons sonors de forma lliure. La presa de decisions és 

individual, però seguim treballant en grups de tres. (10’) 

Comentem el que acaba de passar. Als actors els hi ha agradat com funcionava 

aquesta idea, però tothom comenta que segueix costant mantenir l’ordre de 

l’estructura quan juguem amb l’espai. Comento que podem jugar amb l’error 

sense evidenciar-lo, no cal que pretenguem fer-ho tot perfecte.  

La meva idea de fer la rutina de peu és per donar-li moviment i dinàmica al 

conjunt. Trobo a faltar consciència d’ocupar l’espai, els grups tendeixen a ocupar 

sempre un raconet. L’Oriol no entén perquè demano que s’ocupi l’espai. Li 

Marina Cristina Joan 

Oriol     Lara  Anna Fig. 23. Posició inicial per fer la rutina de peu 
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comento que no és una obligació, que simplement en siguin conscients i que si 

creuen que movent-se a algun lloc poden equilibrar l’espai, que ho facin. (3’) 

PAUSA (10’)  

5. Treball d’idees pendents de so i moviment. Aprofitant que ha funcionat fer la rutina 

drets, proposo que provem de fer la cadena de peu. Primer decidim quin moviment 

podem fer per representar el seure i el aixecar-se. Farem una petita flexió amb els 

genolls a la vegada que mantenim el moviment de mans de quan ens aixequem.  

Comencem fent una línia amb les següents persones:  LV     J     M     C        

L’Anna i l’Oriol ofereixen la mirada externa, però s’afegeixen ràpid a la cadena i 

comencen a desincronitzar el moviment. Sense donar cap indicació tothom comença 

a explorar lliurement l’espai i a posar el moviment en pràctica al seu aire en la 

direcció que vol. Paro un moment la dinàmica per decidir entre tots alguna consigna 

concreta. 

Decidim explorar els moviments que hem acordat partint d’una posició aleatòria a 

l’aula. No s’ha de mantenir cap direcció concreta amb el cos, les direccions les 

decideix cadascú, però el que és important és mantenir el tempo dels moviments, 

perquè començarem sincronitzats i ens anirem desincronitzant.  

La Marina s’encarregarà de mantenir la pulsació original. L’Oriol comença a 

desincronitzar dos temps més enrere, però ràpidament la desincronització es torna 

aleatòria.  

El material sonor que ha aparegut són el tararí tararà i el Shht!. Introdueixo també el 

Ooh! sense parar la dinàmica. Les veus es van sincronitzant i desincronitzant. Surto 

un moment per tenir una mirada externa del que està passant. Tothom està 

explorant l’espai caminant en totes les direccions (també cap enrere). Demano que 

canviïn el tararí tararà per la seva frase del text. Comencen a jugar amb les 

dinàmiques i els canvis de text. 

Paro un moment la dinàmica per donar una consigna nova: només poden jugar amb 

els Ooh! i amb patrons/motius sonors. Els motius que proposin han de durar tota la 

seqüència i els Ooh! han de sortir quan toca. Quan s’acaba la seqüència el patró 
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canvia. També comento que tinguin en compte que podem jugar amb diferents 

dinàmiques i velocitats tant pel moviment com pel so. Comencem a jugar amb els 

silencis. (15’) 

5.1. Síntesi de tota la feina realitzada avui. Per acabar aquest bloc vull realitzar 

una improvisació a on hi tinguin lloc les diferents possibilitats de moviment i 

sonores que hem explorat avui. Les possibilitats són les següents: 

$ Moviment sol 

$ Patrons/motius sonors 

$ Frase del text 

$ Tararí Tararà + Shht! 

$ Ooh! 

La improvisació constarà en cinc repeticions de la seqüència. A partir de les 

possibilitats que tenim els demano que decideixin l’ordre que volen seguir i les 

repeticions que volen fer de cada cosa. Ho han de tenir tot decidit abans de 

començar i no poden fer dues possibilitats a la vegada. Se’ls veu a tots 

dubtosos.  

Comencem a fer la improvisació. L’Oriol va mirant a la pissarra cada cop que 

acaba la seqüència per mirar què pot fer. La Lara i jo acabem i estem una 

estona parades, però com que ningú deixa de moure’s ella torna a començar. Jo 

m’aparto per mirar des de fora. L’Anna ha de marxar. Els paro perquè ells no ho 

fan. Tots s’han perdut i no saben quantes repeticions han fet. (10’) 

Comentem si ha funcionat l’exercici. Jo comento que pot funcionar bé si ho 

ordenem. L’Oriol no hi està d’acord, creu que és més interessant adaptar-se al 

que passa. La Marina es posiciona en un punt intermedi: podem ordenar el 

començament i després escoltar i adaptar-nos a les propostes que van sortint. 

També comenta que no sap com es veu des de fora, però que li agrada que 

haguem arribat a això a partir de dues pàgines de text. 

6. Introducció als instruments. Només quedem l’Oriol i jo de músics per plantejar 

com introduir els altres a la pràctica instrumental. Ell proposa crear ambients sonors 
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tocant motius senzills al piano. D’aquesta manera garantim que tothom pugui tocar 

sense haver de tenir un nivell tècnic concret.  

Comença tocant un patró rítmic inspirat en el segon moviment de Drumming de 

Steve Reich que ha sonat al principi de l’escalfament. Ens col·loquem al piano el 

Joan, la Marina, la Lara i jo per recrear a diferents altures el patró que ens ha 

proposat. L’Oriol, mentrestant va provant coses i donant idees per jugar amb 

augmentacions i disminucions.  

Al cap de deu minuts, el Joan, l’Oriol i la Marina van cap a la bateria per explorar 

quins sons es poden fer. L’Oriol supervisa i dóna idees de què poden fer sonar a la 

bateria amb les mans i amb baquetes. La Lara i jo seguim al piano. (20’) 

Vull intentar ordenar aquestes idees perquè no acabem de saber cap a on anem. 

L’Oriol comenta que podem fer dues coses: 

- Motius senzills que puguem fer tots per generar idees més complexes. 

- Agafar ambients sonors més complexes que haurien de fer els músics. 

Li demano a l’Oriol que s’escolti el patró rítmic que hi ha a Berserk perquè el pugui 

tocar ell. Parlem dels instruments que podem tocar: el piano hauria d’encarregar-se 

de fer coixí harmònic. L’Oriol no vol tocar perquè pensa que això el farà estar 

separat de l’escena, però el Joan i la Marina diuen que assajant s’han de poder 

integrar els instruments en el que fem. L’Oriol proposa que hi hagi instruments 

escampats per l’escena i que quan passis per davant es pugui sonar. Hem de veure 

quan es podrien fer sonar.  

El Joan proposa que fem que cap dels instruments es toqui de la manera habitual. 

Proposem buscar maneres de fer sonar les diferents parts de la bateria (el peu, els 

ancoratges, etc.). Tot plegat dóna una imatge de primitivisme. La Lara, l’Oriol i jo 

comencem a fer sonar el piano llençant-nos una pilota entre nosaltres que sempre 

ha de rebotar primer en el piano. L’Oriol relaciona el joc amb la seva frase del text: 

com en el pati de l’escola de la Senyora Wade. Costa controlar el joc de la pilota, 

sovint se’ns escapa de les mans i la idea sempre està tallada, no és fluïda.  

Seguim estant perduts sense saber cap a on anar. L’Oriol comença a tocar un  

groove al piano i la Marina s’hi afegeix jugant amb la veu. El Joan segueix fent ritmes 



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

114 

a la bateria i jo m’enganxo a l’exploració vocal mentre que la Lara s’incorpora al 

groove de piano. Això sí que funciona, hem trobat una cosa interessant. (35’) 

7. Comentaris i organització de la propera sessió. Per la propera sessió quedem els 

actors a les 9:15h per assajar l’escena. La resta s’incorporaran 15’ més tard. Com 

que ja és l’hora demano si es poden quedar 10’ més per parlar sobre com 

enfocar/ordenar les idees de cara a l’estructuració. La Lara és l’única que no es pot 

quedar i marxa.  

Idees que sorgeixen: 

$ La Marina vol explorar la idea que hi hagi propostes que es creïn des de la 

transdisciplina cap a la disciplina o a l’inrevés. Podem treballar tres blocs: la 

part interpretativa, la musical i la corporal per part dels especialistes, i que 

després hi hagi la barreja de tot plegat. 

$ L’Oriol proposa partir del caos i que ens trobem al centre per entrar a la 

cadena en sincronia. 

$ Que la Laura faci un solo de dansa ens agrada als actors. L’Oriol no veu clar 

que es quedi ella sola a escena.  

$ La Marina reflexiona sobre en quin punt fer sons comença a ser cantar, en 

quin punt generar ambients sonors comença a ser música o en quin punt el 

moviment es converteix en dansa.  

$ El Joan proposa un principi multidisciplinari on cadascú fa la seva disciplina 

per anar a buscar la transdisciplina. D’aquesta manera cadascú tindrà un 

camí diferent. 

$ La Marina parla de la importància que té que ens escoltem, que no tinguem 

por als silencis i que confiem en els demés. El Joan comença a parlar de les 

transicions. 

$ Surt la necessitat d’estructurar per tenir més marge per improvisar i provar 

coses. L’Oriol és el que es mostra més preocupat per tenir-ne una. Si es 

mostra la feina en públic cal que tinguem un resultat final, encara que sigui 

una mostra del que hem estat treballant. 

$ No sabem quan tindrem el vídeo muntat ni quant durarà, esperem tenir-lo 

dijous. Ens agrada la idea que siguin loops o imatges passades molt 
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lentament. Repassem els plans que vam gravar: les imatges on estan rient a 

l’Oriol no li agraden i el Joan les troba precioses. 

$ L’Oriol està preocupat de no poder controlar un atac de riure a escena. Li 

diem que ha d’aprofitar l’atac de riure i no intentar-lo amagar. En el codi amb 

el que treballem és possible fer aquestes coses, en altres contextos o codis 

teatrals sí que pot ser un problema, però en aquest no ho és. 

SESSIÓ 6 (APL-SES-6) 17 de juny 2014 de 9:15-12:15 a A401 ESMUC 

1. Treball de l’escena amb els actors. Comencem a treballar a les 9:15 amb els 

actors. L’Anna també ha arribat abans, fa un escalfament corporal a la vegada que 

mira el treball que estem fent de text. Els actors es reparteixen els papers d’aquesta 

manera: 

   FLO           VI            RU                                           

  LARA     MARINA    JOAN 

Les primeres passades treballem el text i el moviment de l’escena. La Marina és 

l’única que no treballa de memòria, però poc a poc va deixant els papers. Corregim 

alguna cosa de dicció (que i què) i del fraseig de les frases. Els hi demano que facin 

els silencis, l’únic lloc on no hi ha silencis és en les converses on només hi ha dos 

personatges al banc. A la Lara li costa mantenir els silencis al principi, ha de resultar 

artificial i incòmode. També li demano més neutralitat. El text funciona quan es 

deixen de fer coses extres.  

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

frase de després ha de tornar a ser més neutre, però mantenir la neutralitat en 

aquest moment resulta molt estrany. Tornem a mirar les notes i me n’adono que he 

interpretat malament les notes, que aquest és l’únic moment on hi pot haver 

intencionalitat en tot el text. 

Parlem sobre com a de ser la veu: segons el text ha de ser gairebé inaudible, però la 

podem fer amb aire o sense. Decidim fer-ho sense aire perquè el text pugui ser 

intel·ligible. Hem de buscar la neutralitat des de la tonicitat i el ritme, si tot el que fem 

té tonicitat baixa el text es fa molt pesat.  
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La Laura i la Yadira van arribant i s’incorporen al treball com a observadors. La  

Laura pregunta si fem l’escena tan neutral de forma intencionada, perquè veu 

estrany el moment en que els actors mantenen la imatge fixa després del Oooh! i el 

Shht!. També pregunta si hem provat de treballar amb metrònom, però no ens 

sembla que sigui necessari.  

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. L’escena és efectiva 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 pensa que 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. Els actors acaben molt cansats: mantenir la neutralitat 

també els tensa a ells. Parlem un moment sobre què fer amb les mans en els 

diferents moments. 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, 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. (50’) 

2. Planificació de la sessió i repàs. Li pregunto a la Laura si li sembla bé fer un solo 

de dansa en algun moment. Ella hi està d’acord tot i que encara no sabem què ni on 

ho situarem. Avui haurà de marxar una mica abans. Mentre parlem els altres fem 

una petita pausa de 5’.  
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Com que la majoria no ha vist el correu que els hi vaig enviar ahir amb els elements 

del buidatge els hi mostro el document i expliquem les coses que vam treballar ahir. 

Parlem una mica sobre l’exploració sonora amb instruments i els comento que 

podríem muntar nosaltres la bateria en directe entre tots. Aquesta idea ha sorgit arrel 

del que va dir l’Oriol de deixar els instruments desmuntats per l’espai. 

La Laura pregunta si tots els elements que hi ha al document de buidatge han de 

sortir a escena i que, si no és així, descartem ja els que no han de sortir abans de 

començar a treballar l’estructura. La Marina i jo preferim començar a pactar una 

estructura i durant el procés ja anirem veient quins elements hi entren i quins no.  

Intentem veure per on podem començar: plantegem si començar de petit a gran o al 

revés. El final el tenim més o menys clar: ens agrada que el text sigui l’element final, 

passar del tot a la contenció. És planteja la idea de mostrar l’esquelet del text, per 

acabar, ja sigui projectant el text línia per línia o fent una lectura amb les acotacions.  

Apareix el tema de les projeccions. No tenim notícies de la VP, així que no sabem 

com està el tema de les projeccions. Els preocupa que acabi sent un element que 

molesti i que no s’acobli a la feina que estem fent. (10’) 

Comencem a plantejar una estructura que comença amb el moviment de peu que 

vam treballar en l’APLI-SES-5 amb totes les possibilitats sonores que es van 

plantejar. El Joan proposa que això acabi amb la línia de Pina amb música de fons, 

però ja estarem sonant nosaltres, no cal afegir-hi música. La Laura proposa que 

construïm la bateria dins d’aquest primer bloc de caos, ja que ens pot servir de pauta 

visual per passar a la següent cosa.  

El Joan proposa que la bateria comenci a sonar en el moment de la línia. La Laura 

pregunta quin és l’objectiu d’incloure la bateria en aquest moment, si funcionarà com 

a base rítmica o si tindrà protagonisme per ella sola. No ho sabem encara, però 

pensem que ens pot ajudar i ho podem justificar com un moment disciplinar. Només 

ens queda convèncer a l’Oriol perquè la toqui. Comenten d’incloure el piano també 

en aquest moment, però l’Anna no està convençuda que sigui el moment ideal 

perquè s’hauran de coordinar massa coses a la vegada.  
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Tornem a plantejar-nos com començar cadascun dels elements que hem dit fins ara: 

la Laura proposa que l’inici del muntatge sigui a les fosques i que només hi hagi el 

so i el moviment de caminar. Comento que pot ser interessant començar només amb 

so (Ooh!, Shht!) i que poc a poc s’incorpori el moviment. Si cadascú està en un lloc 

diferent de l’espai, això ja crearà efectes sonors diferents. 

El Joan va més enrere i pregunta com estem quan entra el públic i què hi haurà a 

escena. Com que el banc és molt pesat hauria d’estar ja a escena. Serà un element 

que no podrem moure. La Yadira proposa situar-lo al centre de l’escenari. Nosaltres 

podem ser a escena ja quan entra el públic o estar situats a diferents punts de la 

sala per difuminar l’espai escènic de l’espai que ocupa el públic.  

Ens centrem en decidir com comencem la línia de Pina, si de peu o asseguts. La 

Laura prefereix començar asseguts perquè hi hagi un canvi de nivell i la Marina que 

es combinin les dues coses: gent asseguda i altres de peu que poc a poc es vagin 

incorporant a la cadena. Hem de veure si desincronitzem la línia des del principi o si 

ho fem al cap d’una estona. El Joan proposa que la Laura desincronitzi la línia i que 

això sigui el peu pel seu solo de dansa, que hauria de jugar amb diferents nivells. 

La Laura proposa que en el moment del seu solo hi hagi persones assegudes al 

banc d’esquena al públic que facin so. Apareix la idea de transformar la línia en un 

engranatge circular i que en el moment de solo de dansa els altres estiguem jugant 

amb notes tingudes, consonàncies i dissonàncies. La Laura proposa treure les 

persones del banc com si fossin fitxes de domino perquè el so i les persones vagin 

desapareixent i per poder passar a una altra cosa.   

Tornem a parlar de la música. Repassem els instruments disponibles: piano, flauta 

travessera, violí, bateria i veu. El piano és l’únic instrument que no podem muntar, 

però l’Anna no està gaire convençuda de tocar la flauta. Es comenta que la VP 

podria tocar el violí, però que no té cap sentit comptar amb la seva presència si no 

sabem si vindrà o no a algun altre assaig. La Yadira i l’Anna poden tocar el piano i la 

Yadira i jo podem cantar. Al Joan li agrada més la idea d’incloure el piano abans que 

la flauta perquè és un instrument que ofereix més possibilitats (pot fer harmonia, 

melodia i patrons més rítmics). 
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Encara no sabem com ni on fer aparèixer el solo disciplinar dels músics, però l’Anna 

comenta que ja trobarem el moment, que no ens hem de preocupar en excés ara 

mateix. 

Arriba l’Oriol 1:20h tard, tenia hora al metge. Li expliquem l’estructura que hem 

decidit, ens ensenya com muntar la caixa i el plat de la bateria i ens repartim les 

peces en aquest ordre:  

1. Peu 1: Joan 

2. Peu 2: Yadira 

3. Aixecar braç: Marina 

4. Obrir suport caixa: Lara 

5. Posar la caixa: Oriol 

6. Posar suport plat: Anna 

7. Posar plat: Laura 

8. Posar cargol plat: Cristina 

La bateria la tindrem desmuntada a dins del banc al començament. Anirem traient 

les peces d’allà dins. (20’) 

En resum, l’estructura que hem decidit és la següent: 

1. Inici fosc. Sons de Ooh! i Shht!. Amb fosc començar a entrar a fer la rutina de 

peu desorganitzada per l’espai. Introduir llum i les altres possibilitats sonores 

(patrons sonors i les frases). A la vegada, anar muntant la bateria en l’ordre 

establert. 

2. Línia de Pina. Comencem desincronitzats amb persones assegudes i de peu. 

Finalment es sincronitza i es converteix en un engranatge circular. La bateria 

marca un ritme. La Laura comença a desincronitzar i la resta la seguim. 

3. Solo disciplinar de dansa jugant amb els diferents nivells. La resta ens 

mantenim al banc jugant amb notes tingudes, consonàncies i dissonàncies.  

3. Comencem a assajar l’estructura decidida. La primera vegada que assagem el 

principi amb el muntatge de la bateria ens dura moltíssima estona perquè la Lara 

s’oblida que ha de muntar la bateria. Com que jo sóc l’última que munta alguna peça 

de la bateria jo marco la transició anat a seure al banc. Així queda clar per tothom 

que la bateria ja està muntada.  

El moviment es para un cop estem tots asseguts, però hi segueixen havent sons. Un 

cop l’Oriol comença a tocar la bateria s’engega l’engranatge. Tenim problemes per 
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seguir el ritme que marca l’Oriol i per veure quines posicions marquem en el banc, 

no ens posem d’acord si hem de seure a les puntes o no.  

Decidim que les persones que estiguin assegudes davant de cara al públic faran el 

tararí tararà i el Shht!, mentre que els de darrera faran l’Ooh!. Les posicions del banc 

seran tres persones davant, dues darrera i una persona a cada punta, però no ens 

funciona bé. Hem de mirar com fer el gir per no tenir cap persona asseguda a les 

puntes del banc. L’Oriol pregunta si que ell es posi a tocar és conseqüència de que 

tothom estigui assegut, no ho tenim clar encara. 

Tornem a provar l’engranatge amb tres persones assegudes davant i quatre darrera. 

Els silencis que fa l’Oriol mentre toca fan que ens perdem, per això comença a 

marcar la pulsació amb el peu com si tingués un bombo. Això ens dóna seguretat i 

ens permet sincronitzar el moviment més fàcilment. L’Anna i la Laura comencen a 

desincronitzar, però parem per discutir com fer-ho. No sabem si la desincronització 

hauria de ser conseqüència de que la Laura marxi a fer el seu solo o si començar a 

sincronitzar mentre es fa la cadena.  

La Marina i jo trobem a faltar la idea de la línia de moviment, però la Laura proposa 

acabar desenroscant l’engranatge per convertir-lo en una línia després de la cadena. 

La Marina proposa que en aquesta línia final hi siguin presents els moviments de la 

cadena, però quasi sense desplaçament. L’Anna proposa que si volem fer una línia 

al principi, podem fer que aquesta s’enrosqui per generar un engranatge sincronitzat, 

que es desincronitzi l’engranatge i que finalment la Laura marxi a fer el seu solo. La 

Marina proposa que després del solo de la Laura hi aparegui la veu i la Lara proposa 

ajuntar la idea d’enroscar-nos sobre nosaltres mateixos. Tornem a parlar un altre cop 

de l’inici i decidim fer això: 

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

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

3. Hi poden aparèixer totes les possibilitats sonores (també la frase). 

4. No toquem la bateria mentre es munta, però hem d’estar atents perquè no 

duri molta estona. Hem de pensar en diferents dinàmiques de moviment. 

5. Anem a fer la fila en el banc mantenint els moviments.  
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6. Fem la cadena sincronitzada i després desincronitzada. Mantenim 3 persones 

davant i 4 darrera. 

7. La Laura fa el solo de dansa.  

Encara no tenim clar que vindrà després del solo de la Laura. Hi ha diferents 

propostes: jugar amb la idea de fluïdesa (notes tingudes, clústers), treballar la rutina 

del Beckett amb persones intercanviables i improvisant diferents maneres de seure o 

d’accedir a l’espai, etc.  

Com que la Laura i la Lara han de marxar abans provem d’enllaçar la cadena amb el 

solo de dansa. L’Oriol comença marcant només la pulsació i després afegeix 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 clústers i les consonàncies, però no 

hem desincronitzat el moviment ni l’hem parat un cop ha començat el so. L’Oriol 

proposa que a partir del moment en que comencem a fer notes llargues, ens 

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

La Laura i la Lara marxen. La resta seguim provant com podem enllaçar la cadena 

amb el solo de dansa. Primer, però, hem de solucionar els problemes de 

desincronització que hi ha entre les persones del davant i del darrera quan anem 

sincronitzats i aclarir els moviments perquè tothom faci el mateix. Una altra cosa que 

intentem solucionar és com fer el canvi de davant a darrera i a la inversa. L’Oriol 

proposa que no hi hagi persones darrera, sinó que simplement ens esperem al 

costat fins que puguem tornar a incorporar-nos. En realitat, només s’ha de caminar 

de darrera cap endavant i sincronitzar-se amb la cadena en el moment de seure.  

Acabem discutint com fer l’enllaç de la resta entre la cadena i el solo de dansa. 

L’Oriol pensa que no cal que s’incorpori a la cadena un cop ha començat el solo, que 

directament pot passar a la línia. La resta podem començar a incorporar notes 

llargues i passar a formar una línia de forma progressiva. Una altra opció que 

provem és tornar a dispersar-nos per l’espai una altra vegada, però aquest cop amb 

menys moviment i només improvisant amb notes llargues.  

La idea funciona, però és molt similar al que hem estat fent des del principi, no 

aporta res nou. Decidim acabar de provar aquesta transició la propera sessió, amb la 
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Laura present. Proposo que a partir del punt on estem treballem amb la consciència 

d’anar afegint cada cop més silencis, que l’estructura es vagi buidant. 

Per acabar, mostrem al piano les idees que va proposar l’Oriol ahir. La Marina 

continua comentant la seva preocupació per haver de fer música. No decidim com 

incloure la resta d’instruments o el solo dels músics en aquesta sessió. (57’) 

SESSIÓ 7 (APL-SES-7) 18 de juny 2014 de 9:15-12:15 a A401 ESMUC 

La Marina no pot venir a aquesta sessió i l’Anna va avisar ahir que tampoc podria 

assistir. La Lara arriba 15’ tard. 

No podrem treballar el solo disciplinar dels músics perquè l’Anna no hi és. El solo de 

dansa no cal treballar-lo per separat ja que la Laura el té força organitzat i té molt 

clares les idees amb les que vol jugar.  

1. Escalfament individual. Comencem amb un escalfament individual perquè es 

puguin anar incorporant tots a la dinàmica a mida que van arribant. Com que se’ls 

veu molt passius acabo incloent l’exercici d’activació i desinhibició en cercle (veure 

DIS-SES-1, p. 47) amb l’àudio Travellers Song d’Ocean Colour Scene. L’Oriol i la 

Yadira no es mostren gens còmodes amb aquesta activitat. Es desconnecten del 

grup, quasi no hi participen i acaben mirant tota l’estona al terra. (20’) 

2. Repàs i noves idees sobre l’estructura. Col·loquem el banc i la bateria al seu lloc i 

comencem a repassar l’estructura que vam marcar la sessió anterior i a fer alguns 

canvis: 

$ Començarem a les fosques i for a d’escena amb una improvisació sonora de 

Ooh! i Shht!. Podem utilitzar les projeccions dels primers plans amb el fons 

blanc que facin de strobo per il·luminar l’escena un cop comencem a caminar.  

$ Les baquetes de la bateria es poden quedar en un racó de l’espai, no cal que 

les porti ningú tota l’estona perquè no es veuran.  

$ No cal obrir i tancar el banc cada cop que s’agafa un objecte, es pot obrir al 

principi i tancar-lo un cop la bateria estigui muntada. 

$ Seguim sense tenir clar com enllacem, els altres, la cadena desincronitzada 

amb el solo de dansa de la Laura. Tornar a desplaçar-nos un altre cop ho 
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trobem reiteratiu. L’altre opció és buscar la imatge de la línia i anar a buscar 

que tot sigui més estàtic, que l’únic desplaçament sigui el de la dansa. Podem 

afegir les projeccions que havíem gravat fent la cadena en línia. 

$ Apareix la idea d’enroscar-nos sobre nosaltres mateixos o d’anar a buscar 

una posició en l’espai movent-nos a nivell de terra. Al Joan pensa que hem de 

crear contrast amb el que hem anat fent fins ara a on ens movíem tots. Pot 

ser interessant tenir només una persona movent-se mentre la resta estem 

estàtics.  

$ La Laura proposa anar a la línia desenroscant la cadena del banc. Una 

persona pot aixecar-se i fer un tap, de manera que ningú més pugui continuar 

i que es generi una línia. El primer de la línia haurà d’avançar perquè aquesta 

no queda descentrada en l’espai. 

$ Delimitem l’espai que pot utilitzar la Laura per fer el seu solo: comença per 

davant nostra jugant a nivell de terra o mitjà i després passa a l’espai de 

darrera improvisant a peu dret. 

$ El Joan proposa que anem tots a fer música. Fins la propera sessió no 

podrem provar com integrar el teclat a escena. (23’) 

3. Treballem l’estructura. Fem un passi de l’estructura que tenim fins a aquest 

moment. En la primer improvisació el nostre l’objectiu és muntar la bateria. Jo 

m’encarrego de muntar les parts de l’Anna i la Marina. En la cadena deixem buits per 

les dues persones que falten i un cop comença el solo la cadena es desfà fàcilment 

amb la idea de crear un tap. L’Oriol s’incorpora directament a la línia i després d’un 

silenci comencem a jugar amb les consonàncies i les dissonàncies estant tots 

estàtics. Per donar per finalitzat el seu solo i l’exploració sonora amb notes tingudes, 

la Laura fa un silenci (Shht!). Parem i comentem les sensacions que hem tingut al fer 

el passi: 

$ La Yadira pensa que hem de saber què fa la Laura quan està ballant per 

darrera per poder interactuar amb les veus. Comentem que potser és més 

interessant que en aquest moment sigui ella la que segueixi les veus i no al 

contrari, perquè nosaltres no la veiem. 
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$ Demanem a la Laura que no marxi cap a darrera un cop ens aixequem del 

banc mentre fa el solo. Pot seguir ballant davant. Proposa jugar amb 

moviments més rítmics per contrastar amb el que fem nosaltres. 

$ La línia ha d’estar més centrada. Encara que faltin dues persones no cal que 

deixem buits per elles, avui treballem sent cinc a la cadena enlloc de set. 

$ Ens agrada el contrast entre el moviment de la Laura i l’estaticitat de la resta. 

El coixí harmònic ha estat massa estàtic. La Yadira i jo ens podem jugar més 

a crear melodies o moviment dins del coixí. 

$ Ens agrada que la Laura comenci introduint algun so en el seu solo, i que això 

ens doni peu a començar a produir sons curts que acabin esdevenint notes 

tingudes. 

$ El principi ha estat una mica lent. Tothom ha d’estar atent durant el muntatge 

de la bateria. Quan ens toqui muntar-la podem trencar el moviment i anar-hi 

caminant. L’Oriol recol·locarà les peces que ja estan muntades per assegurar-

se que tot està bé quan posi la caixa.  

$ En el moment del solo de dansa i la línia, ens agradaria incloure una projecció 

que vagi molt lenta o que sigui molt ràpida per crear contrast. 

$ L’Oriol ha agafat un ritme similar al del tema Berserk, que recorda a un 

engranatge. Ha de tenir en compte el desplaçament que fem caminant per 

agafar el tempo. El ritme que marca la bateria pot començar més abstracte i 

que al cap d’una estona comenci a marcar la pulsació. Començarà a tocar 

quan hi hagi algú assegut al banc. 

$ Necessitem algú que doni l’entrada per començar el moviment de la cadena. 

Pot ser l’Oriol (ho trobem massa evident) o algú situat a la part de darrera del 

banc de forma evident o més dissimulada. Acordem que la Yadira o l’Anna 

donaran l’entrada. 

$ Com desincronitzem el moviment? Sense marcar res cadascú està agafant 

una posició a on seure. Quedem que la persona que seu a la punta dreta del 

banc per davant serà la que comenci el cànon quan torni a estar davant (seré 

jo la que el comenci). El que passa a davant s’ha d’esperar una mica abans 

d’incorporar-se al moviment (el cànon genera un decalaix). Decidim seure al 

lloc quan es pugui i agafar de referència el tararí tararà de la persona del 

costat. 
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$ La posició d’inici de la cadena al banc seran 4 persones davant i 3 darrera. 

Tenim vuit temps per fer els canvis de davant a darrera del banc o a l’inrevés. 

Podem mantenir-nos dins de la seqüència els quatre primers temps (aixecar-

se i girar) i fer el desplaçament els quatre últims. 

$ Mentre fem el cànon no farem l’Ooh! a darrera. Així no ens perdem. La Laura 

parla que cadascú ha de mantenir el seu propi compte intern per no perdre’s. 

$ S’han de polir els moviments de la cadena. Decidim que el cap gira sempre 

cap a la mateixa banda davant I darrera. 

$ A mesura que s’afegeixen persones al cànon hi ha un moment que l’espera 

per reincorporar-se a la cadena és massa llarga. Aquest serà el peu per 

començar a fer la línia que acompanyarà al solo de dansa. La farem davant 

del banc. (50’) 

4. Seguim muntant l’estructura. Parlem sobre què podem fer després del solo de 

dansa que ens serveixi d’enllaç a l’escena que faran els actors. Una proposta és 

desfer la línia i anar cap a la rutina de Beckett amb patrons sonors i d’esquena al 

públic. Tal i com es planteja els músics no tindrien el seu moment disciplinar. La 

Yadira i l’Oriol no volen forçar la situació per incloure un piano, però al Joan li agrada 

la idea. Es proposa que les tres persones que estiguin assegudes al banc d’esquena 

siguin les que fan la música. Hem de provar si ens funciona i com fem entrar el piano 

a escena en la propera sessió, però el solo dels músics podria ser una opció per 

enllaçar el solo de dansa amb l’escena dels actors. 

La Laura proposa que ella pot entrar el piano al final del seu solo de dansa mentre 

nosaltres fem l’enllaç. El Joan proposa que juguem amb la idea de recargolar-nos 

per fer la transició cap a l’estructura de tres d’esquena amb persones 

intercanviables. La Lara proposa retorçar-nos per l’espai, però la Laura creu que si 

estem passant de l’expansió a la contenció no té sentit fer això. Proposem retorçar-

nos en un mateix punt, a velocitats diferents i que alguns s’expandeixin per l’espai 

mentre els altres comencen a jugar amb el banc mentre els músics fan el seu solo. 

L’Oriol no acaba de veure clar que ens retorcem en aquest moment. Ell prefereix 

incloure-ho al moment en que estem dispersos muntant la bateria. Comento que ho 

podem incloure en aquell moment com una consigna més, però que aparegui com 

una pinzellada. 
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El final de l’estructura que decidim és el següent:  

1. Cadena de Pina + cànon que es transforma en línia. 

2. Solo de dansa + clúster –vs-consonàncies en línia. 

3. Retorçar-nos mentre la Laura entre el piano i comença a tocar-lo. 

4. Rutina de Beckett desdibuixada i d’esquena amb persones intercanviables. 

5. Han de quedar només els actors a escena, asseguts amb banc de cara a 

públic per fer el seu solo. 

Parlem sobre que podem fer els altres mentre els actors fan l’escena. Una proposta 

és jugar amb que els mateixos personatges (músics i ballarina) es mirin l’escena o la 

pantalla, molt típic del teatre de Bertold Brecht (Foguet F., 2003). Al Joan li fa por 

que tenir tanta gent mirant coses diferents pugui treure atenció de l’escena. Creu 

que estaria bé poder tenir només un focus d’atenció al final, tenint en compte que 

tota l’estona hem estat treballant amb múltiples focus d’atenció. L’altre opció és que 

sortim d’escena i ens mantinguem als costats. Amb els focus centrats en el banc 

quedarem a les fosques i no distraurem al públic. 

Ens falta decidir quin final li donem a l’estructura després de l’escena. Tothom està 

d’acord que pot ser interessant acabar amb un fade out de llums i una projecció. La 

Laura proposa que l’escena dels actors es faci amb veu en off, però desestimem la 

idea perquè és difícil que ho puguem coordinar amb el temps que ens queda. Parlem 

sobre el contingut de l’última projecció: podríem utilitzar material que vam gravar, el 

text, alguna frase cèlebre o el dibuix sobre com s’han de lligar les mans i de les 

posicions del text amb un àudio final. Jo vull que l’àudio final sigui Berserk i acabar 

amb un acoblament sonor. Ens falta veure si és millor que els actors estiguin a 

escena mantenint la postura amb les mans lligades o que desapareguin d’alguna 

manera i es vegi el banc buit. 

El Joan està preocupat perquè encara no tenim les projeccions ni sabem com seran 

ja que la VP no ha vingut en tota la setmana. No veu clar com les podrem fer 

encaixar. Li comento que per això aniré jo a muntar les imatges amb la VP, per 

assegurar-me que el que muntem tingui a veure amb l’estructura que hem decidit. A 

més a més, jo he anat apuntant totes les idees que han anant sortint respecte a les 

projeccions per poder-li explicar a la VP.  
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Abans d’acabar fem un passi de l’estructura final des del moment de la cadena. Ens 

sorgeixen dubtes des del moment de retorçar-nos en línia fins al final. L’objectiu 

d’aquest final és presentar l’estructura de tres (la rutina). El moment de retorçar-se 

només és una transició. Acabem la sessió en aquest punt. La propera sessió 

començarem a treballar a partir d’aquí per aclarir el final. (1h)  

SESSIÓ 8 (APL-SES-8) 19 de juny 2014 de 9:15-12:15h a La Virgueria 

1. Muntatge tècnic de llums i so. Preparem l’escenografia (banc, bateria i teclat) i fem 

el muntatge de llums i so (entre el Carles, la Marina i jo). Mentre fem un petit 

escalfament individual el Carles acaba de muntar els llums. No podem muntar la 

pantalla i el projector encara perquè els he llogat només per un dia. (20’) 

2. Acabem de polir l’estructura. Primer expliquem als que no hi eren el que es va 

acordar en la sessió 7 (APLI-SES-7). Expliquem als que no hi eren ahir el que vam 

acordar en la passada sessió. Expliquem entre tots el que es va acordar de 

l’estructura. Es comenta que ens falta acabar de lligar el moment de recargolar-se 

amb l’escena final, però la idea és passar de la dispersió a un moviment que vagi de 

fora cap a un punt concret (el banc).  

La Laura proposa que mentre els altres ens retorcem, ella pot anar a col·locar el 

piano i començar a tocar-lo com a detonant pel solo dels músics. La Marina proposa 

que provem els silencis escènics (moments a on no es faci res), ja que el text està 

ple de silencis. Ens agrada la idea i hi ha algun moment on podem jugar amb això: 

abans de l’escena dels actors i abans i després del solo de la Laura en menor 

mesura. 

No acabo de veure clar si funciona el moment en que estem en línia fent les 

consonàncies i les dissonàncies. A l’Oriol i a la Laura els hi agrada, però falta que hi 

hagi més variacions dinàmiques i que vigilem de no respirar tots en el mateix 

moment, perquè sinó es talla la continuïtat del so. Tot i que busquem crear un bordó 

sonor, hi pot haver una mica més de variació perquè no sigui tan pla.  

La Laura explica l’estructura del seu solo: començarà molt compassada amb el que 

fem la resta i poc a poc s’anirà descompassant rítmicament jugant a crear contrasts 

amb el que estem fent nosaltres.  
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Pel que fa al banc, decidim que estarà obert des del principi i durant el muntatge de 

la bateria fins que la primera persona que va a seure el tanqui. Ens ha de servir de 

peu visual per saber que hem de passar a la cadena.  

Repassem l’estructura des del moment de la cadena fins al moment de retorçar-se i 

desfer la línia. Anem donant indicacions sobre la marxa als que no hi eren la sessió 

anterior. Abans de començar a fer les consonàncies/dissonàncies juguem amb el 

silenci mentre la Laura fa el seu solo. És ella la que introdueix el so. Quan acaba el 

solo s’aparta a una banda de l’escenari i es manté al marge del moment de retorçar-

se. L’Oriol, la Yadira i la Lara són els primers a començar a retorçar-se, la resta 

mantenim la idea de silenci escènic de la Marina. Parem l’assaig per donar 

indicacions sobre com introduir els instruments. 

L’Oriol ha marxat ràpidament de la línia al començar a retorçar-se i s’ha trobat sol a 

la bateria mentre que la resta de músics encara estàvem jugant amb la idea. Queda 

clar que els músics han de ser els primers en marxar (sense pressa). Podem jugar 

també amb la idea de rebobinar el moviment que hagin fet. No ens agrada que 

s’entri el piano perquè queda brut. El podem deixar preparat en un racó de l’escenari 

i que la Laura només el col·loqui més endins i comenci a tocar-lo.  

Tornant al moment de la línia, la Marina proposa que seguim jugant amb els 

moviments de la cadena de peu fent-los més petits i desordenats mentre centrem la 

línia. Tornem a explicar l’estructura final des del moment de retorçar-se. L’Oriol no 

veu clar que el solo disciplinar dels músics hagi de tenir una entitat pròpia, pensa 

que és millor que funcioni com una transició. Decidim seguir provant i deixar de 

parlar.  

Provem l’estructura des del moment de retorçar-se. Cada cop que la Laura toca el 

piano el Carles fa un petit flash amb els focus. Estem jugant amb silencis, alguna 

nota al piano i moviment a diferents nivells. L’Anna agafa la idea motívica de la 

Laura i la transforma en el motiu que vam estar treballant en la sessió 6 (APL-SES-6, 

p. 115). L’Oriol incorpora la bateria tocant-la amb les mans i la Yadira i jo improvisem 

amb la veu. La Laura i els actors estan jugant amb la rutina de Beckett amb 

persones intercanviables. La música va desapareixent i es queden els tres actors per 

fer l’escena final. Acabem amb un fosc i l’àudio de Berserk retocat.  
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Mentre acabem de provar el final amb els actors i el Carles, els músics discuteixen 

sobre com plantejar el seu solo disciplinar. Proposen buscar una idea més 

consonant per contrastar amb l’ambient sonor amb el que hem estat treballant fins 

ara. Intentarem buscar una textura sonora que no sigui tant fosca i dissonant. La 

propera sessió podrem provar el so del pianet de joguina de l’Anna, que ens ajudarà 

a trobar el que estem buscant. Li demano a l’Oriol si pot pujar una mica més el 

volum de la bateria perquè estigui més present, intentant no tapar les veus i el piano. 

Demanem a la Laura que no pensi en portar una pulsació quan comenci a tocar el 

piano, sinó que jugui a donar tocs de color. La pulsació ja l’agafaran els músics quan 

comencin a tocar.  

En el moment que comencem a presentar la rutina de Beckett amb persones 

intercanviables, decidim que la Yadira i jo hem de participar en la dinàmica, perquè 

trobem a faltar més varietat de persones. També, quan comencem a cantar és millor 

que ens col·loquem en els costats del banc i no a darrera, així la veu estarà més 

present pel públic. El desplaçament des del moment de retorçar-se fins al piano de 

l’Anna ha de ser més ràpid, encara que vulguem treballar amb els silencis. Sinó es fa 

molt llarg el moment en que la Laura està sola amb el piano. (1h) 

3. Pausa i preparació. Preparem l’escenografia per fer un passi de dalt a baix amb el 

vestuari que utilitzarem demà. Decidim que anirem descalços. El Carles i jo fem un 

repàs dels peus de les llums. (15’) 

4. Assaig general amb tècnica. Abans de començar fem un repàs de tota l’estructura. 

Mentre fem el passi, jo aniré dient en veu alta els peus de llums, vídeo i àudio pel 

Carles. Si cal, també donaré indicacions sobre l’estructura als participants. Decidim 

que amb la llum de sala tindrem el banc tancat i just abans de començar dues 

persones (la Laura i la Marina) entraran caminant cap enrere i obriran el banc 

d’esquena al públic. Abans de començar marquem la posició a on s’ha de muntar la 

bateria perquè quedi dins de focus i dono alguna indicació perquè siguin conscients 

d’ocupar l’espai, sobretot a l’inici.  

Comencem el passi. En el solo, la Laura comença jugant amb moviment més rítmics 

mentre no hi ha veu, i després canvia a fer moviments més sostinguts d’acord amb 

les notes tingudes que fem els altres. Quan comença a jugar amb el piano utilitza 
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diferents parts del seu cos per fer-lo sonar i l’Oriol l’ajuda tocant la bateria amb les 

mans. Quan l’Anna s’incorpora al piano, creen un groove que dóna molt joc al 

moviment, però que no ajuda a que puguem fer propostes amb la veu la Yadira i jo. 

Amb la base musical l’intercanvi de persones dins la rutina de Beckett ha funcionat 

molt bé i ha estat molt variat. 

Ens falta decidir com poden desaparèixer els actors del banc perquè l’última 

projecció tingui tot el protagonisme escènic. Tenim diverses possibilitats: que es 

quedin asseguts darrera del banc, que rellisquin per davant del banc cap a terra o 

que es quedin asseguts en el banc ben quiets si no tapen la projecció. Demà ho hem 

d’acabar de decidir quan tinguem el projector i la pantalla. El passi ha durat 25 

minuts. (35’) 

5. Notes i comentaris finals. Els comentaris es centren en el solo disciplinar dels 

músics: 

$ La Yadira i jo no ens hem sentit còmodes per incloure la veu en la base que 

estaven fent l’Anna i l’Oriol. Teníem més espai per improvisar en l’ambient 

sonor que han generat durant l’activitat 3. La bateria sonava massa fort i 

tapava les veus. 

$ El groove que han generat a l’assaig general ens ha agradat a tots per 

generar propostes de moviment. Ells anomenen aquest groove un reggae-

funky pesat. 

$ Proposem barrejar les dues idees: començar amb el funky lent sense veus i 

amb la bateria més present i després generar un ambient sonor similar al de 

l’activitat 3 a on les veus tinguin espai per improvisar i on la bateria es toqui 

amb les mans o que soni més fluix. Finalment decidim fer-ho al revés. 

$ L’Anna portarà el seu teclat i el pianet de joguina. Jo m’encarregaré de portar 

un amplificador a on es pugui connectar el teclat. 

Altres comentaris: 

$ Aclarim alguns peus de llums amb el Carles. 

$ Provarem les projeccions demà. Alguns participants no acaben de veure clar 

que les tinguem a punt per demà. De totes maneres, el muntatge que hem fet 
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funciona bé sense projeccions, així que si hi ha algun problema podem 

presentar tal com hem assajat avui. 

$ Decidim a on pot seure el públic: es podran col·locar a l’escala i als voltants 

de la taula del tècnic.  

$ Tots avisarem a diferents persones perquè vinguin a veure el passi de demà, 

però no esperem gaire gent per l’horari i perquè molta gent marxarà de pont 

demà. 

$ Repassem horaris per demà: el Carles i la Marina han quedat a les 11:00h per 

començar a muntar. Jo arribaré entre les 11:00-11:30h i la resta de 

participants estan convocats per començar a treballar a les 12:00h. Comptem 

deixar entrar al públic uns minuts abans de les 13:30h, que és quan 

començarà el passi. (20’) 

Acabem la sessió una mica abans de l’hora prevista i la Yadira marxa a treballar. 

L’Oriol i l’Anna segueixen parlant del solo musical mentre la Lara, el Joan i la Laura 

recullen el banc. El Carles, la Marina i jo acabem de parlar de temes de producció de 

demà i del lloguer de la sala. Entre tots deixem net l’espai abans de marxar. 

5.2.2.4. PRESENTACIÓ (APL-SES-PRES) 

Divendres 20 de juny 2014 de 11:30-14:30h a La Virgueria. 

Arribo a les 12:00h amb el material tècnic per poder connectar el teclat. El Carles i la 

Marina estan allà des de les 11:30h descarregant el material per les projeccions. La 

resta de participants arriben cap a les 12:30h. 

La Marina, el Carles i jo muntem el projector i la pantalla mentre els altres preparen 

l’escenografia (el banc i la bateria). L’Anna munta el teclat. Les projeccions no les 

hem provat i donen problemes. El projector és de curta distància i des d’on el volíem 

col·locar només projecta al sostre. Podria ser interessant jugar amb diferents llocs a 

on projectar, però ara mateix no hi ha temps per provar-ho. 

Finalment es prova de col·locar el projector en una tauleta davant de la pantalla, al 

final de l’escenari. Perquè el projector no molesti al llarg del muntatge es posa molt 

endavant, de manera que les imatges projectades no ocupen tota la pantalla, però 

és l’única manera de fer-ho.  



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

132 

Hem perdut molt més temps del planificat per muntar el projector, així que la 

planificació serà impossible de seguir. Els participants s’organitzen ells mateixos per 

grups per acabar de repassar els seus solos disciplinaris i per aclarir alguns 

aspectes de l’estructura.  

Provem les projeccions i decidim entre tots canviar l’ordre d’alguna d’elles. La 

presentació de Power Point que havia preparat com a projecció final no es pot 

reproduir a l’ordinador del Carles. Provem també amb altres ordinadors portàtils que 

hi ha a La Virgueria, però no funciona en cap d’ells. Decidim treure la presentació en 

Power Point i acabar amb l’àudio final de Berserk junt amb el vídeo dels riures, el 

que fa que haguem de canviar l’ordre de reproducció dels vídeos.   

Com que el projector està situat a dins de l’escenari necessitem que algú 

s’encarregui de tapar i destapar l’objectiu en alguns moments concrets del muntatge. 

La Laura i jo ens encarregarem de fer-ho. Mentrestant, la resta de participants han 

anat preparant la sala pel públic.  

Els músics han decidit que pel moment de solo disciplinar farem una barreja entre 

les dues idees que van sorgir durant la sessió 8. Així que començarem amb el patró 

que va sorgir arrel del Drumming de Steve Reich a on la Yadira i jo podíem 

improvisar amb la veu. Després el patró evolucionarà cap a un ritme funky lent que 

tocaran només l’Oriol amb la bateria i l’Anna amb el piano.  

A la 13:00h ho teníem tot preparat per poder començar a fer un passi, però com que 

no hi ha temps per fer-ne un de sencer hem fet un passi tècnic amb les llums i les 

projeccions. El Carles i jo hem acabat d’aclarir el guió tècnic amb els peus per la 

il·luminació i pels vídeos.  

A les 13:20h comença a entrar el públic: no ve gaire gent, en total som unes 10 

persones. Preparem les càmeres de vídeo i de fotos per enregistrar la presentació. 

Deixem dues càmeres de vídeo fixes i tres persones s’encarreguen de fer 

fotografies.  

A les 13:30h comença la presentació. Abans de començar, a petició de la Marina, 

faig una explicació del que veuran. Presentem i a les 14:00h ja s’ha acabat tot. Com 

a agraïment final reparteixo un detall a cadascun dels participants. Comencem a 
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recollir tot el material tècnic (uns 20-30’) i abans que marxi tothom el Luis García ens 

reuneix a tots per remarcar als participants la necessitat que em facin arribar els 

diaris per poder analitzar el procés i la mecànica de les entrevistes que es duran a 

terme la setmana que ve. La presentació ha anat bé, encara tenim camí per recòrrer. 

 
 

Fig. 24. Cadena de Pina sincronitzada 

 
 

Fig. 25. Cadena de Pina desincronitzada 
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5.2.3. ROLS I RELACIONS DELS PARTICIPANTS 
!

Durant tota la intervenció els participants han mostrat un respecte absolut cap a les 

opinions dels altres i això s’ha notat en la comunicació del grup a l’hora de treballar. 

Ha estat molt fàcil dur a terme tot el procés creatiu. Tots han treballat des de 

l’humilitat i han mostrat ganes d’experimentar i d’aprendre coses noves de les altres 

disciplines.  

Els rols que s’han assumit al llarg del procés han estat els següents: 

DIRECCIÓ PARTICIPANT 

Com que la intervenció està emmarcada dins d’aquest TFG, aquest ha estat el rol 

que jo he assumit al llarg del procés. Jo m’he encarregat de coordinar la producció 

del procés, he assumit la planificació de les sessions de treball i he gestionat les 

diferents eines de recollida de dades.  

No m’he encarregat de dirigir el procés de creació col·lectiva, ja que les decisions 

finals s’han pres entre tots. La meva intenció ha estat oferir un guiatge als 

participants que servís com a punt de partida de l’exploració.  

Durant el procés de creació he estat un participant actiu més i, en tot moment, he 

demanat l’opinió dels demés participants. En algunes activitats d’exploració he pogut 

ser un participant més i en d’altres he assumit el rol d’observador en funció de les 

persones que hi havia a cada sessió.  

PARTICIPANTS DIRECTIUS 

Els participants han assumit un rol actiu en tot el procés. Si bé no assumien la 

planificació de les sessions ni la coordinació del projecte, sí que se’ls demanava que 

fossin directors artístics durant tot el procés de creació col·lectiva. És per això que no 

els puc definir amb l’etiqueta de participants. 

Tots han assumit aquest rol sense adonar-se’n, tot i que a alguns els hi ha costat 

més situar-se en una situació en la que no hi havia un director que els hi digués com 

volia que fossin les coses.  
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A més a més, en els moments que ens centrem a explorar material relacionat amb el 

text i el muntatge tots passen de forma natural de ser participants a observadors 

actius i directors artístics.   

Incloc una petita ressenya dels rols que han assumit i de com s’ha mostrat cadascun 

dels participants al llarg de les sessions: 

$ Joan: es mostra receptiu i té ganes d’explorar les diferents opcions que se li 

proposen. Quan alguna cosa de moviment no li surt s’aparta del grup per fer 

d’observador. Dóna moltes idees a nivell de direcció artística.  

$ Yadira: es mostra discreta i li costa participar en les activitats de moviment, 

però quan treballem algun aspecte relacionat amb la seva disciplina participa 

molt més i dóna la seva opinió de forma més oberta. Al llarg del procés creatiu 

treballa molt bé dins del grup. 

$ Marina: és la participant que més experimenta i que proposa activament en 

totes les activitats diferents maneres de fer les coses. És l’única que ha 

participat del procés de producció per trobar una sala a on presentar. 

Assumeix el rol de direcció col·lectiva des del principi. 

$ Laura: necessita tenir el control de la situació, estructurar i veure clara la 

direcció en la que ens movem per estar segura. Ve amb unes idees 

preconcebudes i li costa assumir que la direcció del procés creatiu és 

col·lectiva. Acostuma a ser la que llença la primera proposta en la majoria 

d’activitats que hem fet.  

$ Anna: es mostra oberta a participar en aquest tipus de treball i contínuament 

es qüestiona coses. Al llarg dels dos últims cursos de l’ESMUC ha pogut 

participar en processos similars I entra fàcilment en la dinàmica del grup. Es 

mostra calmada i confia en que les coses sortiran. 

$ Oriol: l’incomoda explorar sense una direcció clara. Necessita estructurar des 

del primer moment, però a la vegada busca fugir de l’estructura. Quan una de 

les activitats proposades no li agrada es tanca en ell mateix. És dels 

participants més actius a l’hora de donar la seva opinió. Té moltes idees per 

explorar de la part musical que no es poden dur a terme per falta de temps. 

$ Lara: és la més jove del grup, però s’adapta bé al treball que fem. Els seus 

comentaris sovint s’emmarquen en un àmbit acadèmic, però aporta dades 
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interessant al procés. Està oberta a experimentar i confia en el procés que 

s’està fent.  

COL·LABORADOR 

Al llarg de la intervenció dues persones participen com a col·laboradors:  

$ Carles Muñoz: fa de tècnic de llums, so i de vídeo. Només participa en el 

projecte en la sessió 8 i en la presentació. S’ocupa de l’edició de l’àudio final, 

del muntatge de llums i d’aconseguir el material tècnic per poder projectar. 

$ VP: havia de participar al projecte de forma activa, però només assisteix a 

dues sessions de treball i a la sessió prèvia. Col·labora només amb la 

gravació i el muntatge dels vídeos. No comparteix la idea de treballar 

transdisciplinàriament amb el vídeo. Cedeix l’ús de les imatges que havia 

gravat. 

5.3. EINES DE RECOLLIDA DE DADES 

Tota la intervenció estarà documentada a través de diferents eines de recollida de 

dades, tant per part meva com per part dels altres participants del projecte. Aquestes 

dades són les que s’analitzaran en l’apartat 6 (veure Resultats pg. #).  Les eines són 

les següents: 

5.3.1. OBSERVACIÓ PARTICIPANT 

L’observació participant, segons Denzin (1989 a Flick, 2007), és una estratègia que 

combina simultàniament l’anàlisi de documents, l’entrevista, la participació directa, 

l’observació i la introspecció. Es tracta d’un procés obert i flexible que requereix 

d’una redefinició constant. S’interessa pel significat i la interacció vistos des del punt 

de vista de les persones implicades. La recollida de dades s’ha de realitzar al 

comunicar-se amb el fenomen que s’observa. 

Segons Spradley (1980, a Latorre, 2014), l’observació participant requereix implicar-

se i observar el fenomen que s’investiga, mantenint una atenció incrementada. La 

perspectiva que s’obté del procés és doble: la pròpia com a participant i una 

perspectiva externa com a observant, a part de buscar la perspectiva èmica de la 
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resta de persones implicades. Totes aquestes observacions i introspeccions s’han 

de registrar sistemàticament.  

Gold desenvolupa una tipologia dels rols participants que s’agafa com a punt de 

partida per definir les diferencies entre observació i observació participant. Defineix 

quatre tipus de rols participants: l’observador complert, l’observador com a 

participant, el participant com a observador i el participant complert. (1958 a Flick, 

2007). 

Degut al meu rol de direcció participant durant l’aplicació de la intervenció, una de 

les eines de recollida de dades que utilitzaré és l’observació participant, ja que 

participaré activament del procés a la vegada que observaré. Segons la classificació 

de Gold el meu rol es situarà entre el participant complert i el participant com a 

observador.  

Per poder registrar el que vagi passant utilitzaré altres eines de recollida de dades 

com un diari personal de les sessions, notes de camp i l’enregistrament en vídeo de 

les sessions. Aquesta triangulació d’eines és necessària perquè és impossible poder 

obtenir una observació global del fenomen sent participant del mateix. A més a més, 

no sempre em serà possible anotar tot el que passi al moment. Tal i com diu 

Bergmann, només tenim una competència molt limitada pel record i la reproducció 

d’incidents amorfs d’un esdeveniment social real (1985 a Flick, 2007, pp. 156).  

5.3.2. DIARI PERSONAL DE LES SESSIONS 

Les notes de camp són una forma narrativo-descriptiva de registrar observacions, 

reflexions i reaccions sobre el fenomen que s’estudia. Hi ha dos tipus de notes de 

camp, les que tenen caràcter descriptiu, que descriuen la realitat de la manera més 

fidel possible, i les de caràcter reflexiu, que incorporen idees, interpretacions i 

reflexions subjectives de l’investigador(Latorre, 2014).  

Spradley (1980, p. 70, a Flick, 2007) defineix quatre formes de notes de camp de per 

la documentació. Una d’elles la defineix com a diari de treball de camp que ha de 

contenir les experiències, idees, errors, temors, avanços i problemes que sorgeixen 

durant el treball de camp. Aquesta és la forma que seguirà aquesta eina de recollida 

de dades i per això considero que la puc anomenar diari personal i no notes de 
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camp. 

Com a regla general les notes de camp s’han de prendre el més immediatament 

possible, però en processos on l’investigador participa de l’acció haver de prendre 

notes en el moment en que els esdeveniments tenen lloc pot resultar artificiós, per 

això, Lofland i Lofland recomanen que, en aquests casos, els investigadors prenguin 

les notes immediatament després d’haver-se produït el contacte, per no alterar la 

realitat (1989 a Flick, 2007). En aquest TFG, em resultarà pràcticament impossible 

poder prendre notes de camp a l’instant que es produeixen els esdeveniments, per 

això he anomenat a aquesta eina diari personal de les sessions, ja que les dades es 

recolliran majoritàriament un cop hagi acabat cada sessió. 

No es tracta d’un diari d’investigació ja que no s’hi registraran idees relacionades 

amb la totalitat de la investigació i l’anàlisi de les dades, sinó que només inclouran 

reflexions entorn del que vagi succeint durant la intervenció (Gibbs, 2012, pp. 49-50). 

Com les notes de camp, aquesta eina estarà marcada per la percepció de 

l’investigador i el material que hi sigui present haurà passat un filtratge subjectiu per 

part meva. Per això és important complementar-la amb altres eines que permetin 

tenir una imatge global i contrastada de la realitat a analitzar. Per això s’utilitzarà el 

vídeo com a eina objectiva i els diaris dels participants i les entrevistes per obtenir 

altres visions subjectives de la realitat (Flick, 2007, p. 187). 

5.3.3. DIARI DELS PARTICIPANTS 

Els diaris són registres narratius que recullen informació amb certa continuïtat. 

Contenen notes sobre observacions, sentiments, reflexions, interpretacions, 

hipòtesis o explicacions. La seva estructura pot ser oberta, semiestructurada o 

estructura, però no hi ha un format fixe per la seva redacció (Latorre, 2014). 

 Es demanarà als participants que redactin un diari personal d’estructura oberta de 

cada sessió per poder obtenir diferents punts de vista sobre la realitat que han viscut 

els participants al llarg de la intervenció. Es tracta, doncs, d’una eina subjectiva que 

ajudarà, junt amb altres eines anteriorment descrites, a poder realitzar una 

investigació més intersubjectiva (Flick, 2007, p. 187). 

Les pautes concretes que s’han donat als participants per la redacció dels seus 
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diaris són les següents: 

$ Escriure un diari que inclogui observacions, reflexions i interpretacions 

personals sobre el treball que estem fent i com ho poden relacionar amb la 

seva pràctica professional.  

$ Poden incloure sensacions o sentiments en la redacció.  

$ No m’interessa es que facin una relació de les activitats treballades a classe. 

$ S’ha de redactar una entrada per cada sessió. 

5.3.4. ENTREVISTES DE GRUP 

Les entrevistes són el relat subjectiu d’un fenomen des del punt de vista de qui l’ha 

experimentat. L’entrevistador exerceix el paper de facilitador i és qui crea la situació 

perquè es pugui dur a terme el relat (Latorre, 2014). Un cop acabada la intervenció 

es realitzarà una entrevista als participants perquè puguin oferir el seu propi relat de 

l’experiència viscuda. 

Hi ha diferents tipus d’entrevista: estructurada oberta i tancada, dirigida i oberta. Les 

dues modalitats que s’acosten més a com enfocaré l’entrevista són l’entrevista 

estructura oberta i l’entrevista dirigida. En la primera la redacció i la seqüenciació de 

les preguntes està predeterminada i, tot i que l’entrevistat es pot expressar 

lliurement, l’entrevistador té poc marge per canviar la forma d’actuar segons les 

circumstàncies que es donen. En l’entrevista dirigida, l’entrevistador realitza un 

esbós previ dels temes que vol tractar, però decideix a posteriori la seqüència i la 

redacció definitiva de les preguntes. Aquest enfoc té l’inconvenient que es poden 

ometre aspectes rellevants (Latorre, 2014). 

Flick ofereix una altra classificació que defineix més el tipus d’entrevista que 

realitzaré als participants. Parla d’entrevista semiestructurada quan les preguntes es 

deixen més o menys obertes en forma de guió d’entrevista i l’entrevistat pot 

respondre lliurement. A més a més, inclou la definició d’entrevista parcialment 

estandaritzada quan l’entrevistador pot decidir quan i en quina seqüència fa les 

preguntes i si vol entrar en profunditat en algun tema que hagi sorgit al llarg de 

l’entrevista o si prefereix seguir el guió (Flick, 2007, pp. 106-107). 



Cristina Blanco Aloy  Escena col·lectiva transdisciplinària      

140 

Pel que fa al mostreig de persones, es realitzaran dos grups d’entrevista amb els 

participants que han assistit a tot el procés de la intervenció. S’ha intentat que els 

grups siguin el màxim d’heterogenis possibles tenint en compte les disciplines dels 

participants i com s’han mostrat al llarg de les sessions de treball per aconseguir que 

tothom pugui dir la seva opinió sense sentir-se pressionat pels altres. Els grups que 

s’ha fet són els següents: 

$ Grup 1: Joan (actor), Anna (músic), Yadira (músic), Lara (actriu). 

$ Grup 2: Marina (actriu), Oriol (músic), Laura (ballarina). 

Les entrevistes duraran un temps màxim de 1:30h. Abans de començar s’explicarà 

als participants que tots han de respondre alguna cosa a cadascuna de les 

preguntes que es facin, tot i que l’ordre en que responen no és important. 

Les preguntes que es realitzaran als participants són les següents: 

$ Com has viscut el procés? Hi ha alguna cosa que t’hagi resultat 

incòmode/òbvia? 

$ Què t’ha aportat el procés? 

$ Quin paper entens que he dut a terme jo? T’ha resultat útil el meu guiatge? 

$ Penses que hem treballat transdisciplinàriament? Com entens ara la 

transdisciplina? 

$ Com s’ha tractat la teva disciplina? 

Tal i com defineix Flick les entrevistes semiestructurades, aquest guió es podrà 

modificar segons les circumstàncies que es donin al llarg de les entrevistes.  

5.3.5. VÍDEOS DE LES SESSIONS 

L’ús d’imatges és omnipresent en la nostra societat i la utilització del vídeo com a un 

suport més per obtenir dades és una eina indispensable en un procés d’investigació 

on la persona que investiga també és participant de la mateixa.  

Banks (2010) descriu dues línies d’investigació visual en les ciències socials: en la 

primera l’investigador crear imatges que li serveixin per documentar o analitzar el 

fenomen que estudia. En la segona línia, l’investigador analitza imatges produïdes o 

consumides pels subjectes de la investigació. 
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En aquest cas, la finalitat d’aquesta eina és la documentar la intervenció i que les 

imatges permetin una altra línia d’anàlisi més enllà del que es pot percebre a través 

d’un anàlisi conversacional (Heath i Hindmarsh 2002 a Banks 2010). L’ús dels 

vídeos seguirà la primera línia d’investigació social descrita per Banks.  

Els vídeos seran enregistrats amb una càmera digital prestada pel Servei de préstec 

audiovisual de l’ESMUC.  
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6. RESULTATS 

Per dur a terme l’anàlisi de les dades he utilitzat un procediment de codificació 

oberta amb un grau de detall aproximat de paràgraf per paràgraf, tot i que un 

procediment de codificació temàtica també podria ser vàlid pel tipus d’investigació i 

d’eines que s’han utilitzat(Flick, 2007).  

És el primer cop que estic fent una codificació de dades i ningú m’ha ensenyat com 

fer-la, més enllà de la lectura dels manuals d’investigació qualitativa, així que 

segurament alguns dels passos seran erronis.  

He establert unes categories en funció de les dades que apareixen en cada eina de 

recollida de dades. Les dades són similars en les diferents eines i, en conseqüència, 

moltes de les categories també són les mateixes.  

Pel que fa a l’apartat 6.4, no he realitzat una codificació de les dades. Simplement he 

fet una valoració del que es va fer en l’aplicació de la intervenció en relació amb el 

disseny realitzat a priori.  

He establert un codi de colors per relacionar diferents categories en apartats més 

amplis: 

 Aspectes socials (diferents rols, interrelacions personals, la 
comunicació) 

 Aspectes disciplinaris (cada disciplina, la 
transdisciplinarietat) 

 Aspectes relacionats amb la intervenció (disseny, procés, 
presentació) 

 Aspectes personals (percepcions, idees preconcebudes, 
bagatge) 

 Eines i altres recursos 
 

 
                Quadre 8. Categories de la codificació  

6.1. DIARI PERSONAL DE LES SESSIONS 

El diari personal de les sessions és un recull d’impressions que vaig fer després de 

cada sessió. En ell no hi vaig incloure una descripció de les activitats que s’havien 

treballat perquè això ho recollia en les notes personals i en els vídeos que vaig 
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gravar de cada sessió. Sí que recullo aspectes relacionats amb les reaccions dels 

participants al treball proposat i altres aspectes relacionals i disciplinaris. 

La següent graella mostra un buidatge de les diferents categories que considero 

rellevants que es troben en el meu diari personal de les sessions: 

Quadre 9. Anàlisi de dades del diari personal de les sessions 
 

D
es

cr
ip

ci
ó 

de
ls

 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 

Persones que 
necessiten 
controlar la 
situació i 
imposar la 
seva manera 
de fer: Laura, 
VP 

Persones que 
es queden a 
un segon pla 
però que 
treballen: Lara, 
Yadira 

L’Oriol 
necessita 
tenir clares 
les coses, 
sinó es 
tanca en ell 
mateix. 
Necessita 
l’estructura i 
busca un 
resultat final 

Considero 
que la Laura, 
la Marina, el 
Joan i l’Oriol 
són peces 
clau del 
procés a 
nivell escènic. 
Treballen i 
proposen 
idees 
interessants 
constantment 

Tinc 
confiança 
total en el 
criteri de 
l’Oriol, de 
l’Anna i de la 
Yadira a 
nivell 
musical. 

La Lara és 
la més 
joveneta i, 
tot i que no 
comparteix
o algunes 
idees, ha 
treballat i 
ha 
participat 
activament 
del procés.  

In
te

rr
el

ac
io

ns
 

Falta 
puntualitat de 
tots 
participants 
menys actors. 
Respecte cap 
als companys. 

A la Marina no 
li agrada haver 
d’escoltar i 
resoldre les 
inseguretats 
dels altres.   

Necessito 
preguntar 
als altres 
com viuen i 
veuen al 
procés des 
de fora. 
Busco 
l’aprovació 
de la feina 
feta. 

La Laura i jo 
no compartim 
la forma 
d’enfocar el 
procés.  

Els 
participants 
es parlen 
entre ells 
amb total 
respecte. 

Ha estat 
una mala 
experiènci
a treballar 
amb la VP. 

C
om

un
ic

ac
ió

 

Problemes de 
comunicació 
amb la VP. 
Actitud 
negativa 
respecte les 
idees que li 
proposo. No 
compartim la 
mateixa visió 
sobre el 
procés. 

Dono poques 
consignes en 
algunes 
activitats 
expressament 
per comprovar 
com entenen 
el procés. La 
Laura 
prefereix que 
es digui tot 
des del 
principi. 

Necessitat 
de tenir 
moments de 
reflexió amb 
els 
participants 
per poder 
compartir 
sensacions, 
trobar 
complicitats, 
etc.  

Tr
an

sd
is

ci
pl

in
a 

Introducció 
a les 
diferents 
disciplines 
de forma 
progressiva 
a través 
d’una altra 
disciplina. 
Evitar la 
violència i 
la 
incomoditat 

Pel VP el 
vídeo 
queda fora 
del procés 
transdicipli-
nària ja que 
és una 
feina 
artesana 

Falta 
temps 
per 
investigar 
com 
podem 
fer que 
tothom 
pugui 
tocar els 
instru-
ments 

M
ov

im
en

t/d
an

sa
 Incomoditat 

per part de la 
Yadira i l’Oriol 

Donar valor a 
les 
aportacions 
que pot fer la 
Laura per 
motivar-la. 

Passar del 
caos a 
l’ordre dóna 
organicitat 

Te
at

re
/te

xt
 

Vigilar el 
to, és 
delicat 

Simbologia, 
moviment, 
relacions 
personatges 

Treball del 
text amb 
els actors 
és molt 
fàcil i 
satisfactori 
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M
ús

ic
a 

Complementa 
el moviment i 
el text. Fa 
créixer el 
material 

Jugar amb  
diferents 
possibilitats 
sonores: 
silenci. 

Com 
introduir els 
instruments 
sense que 
siguin un 
element 
extern al 
procés? 

Explorar les 
possibilitats 
tímbriques 
dels 
instruments i 
utilitzar petits 
patrons 
sonors sense 
que es 
requereixi 
tenir tècnica. 

L’Oriol no vol 
incloure un 
moment 
disciplinar 
dels músics 
perquè no 
s’ha provat. 

 
Ví

de
o/

VP
 

No es pot 
treballar de 
forma 
col·lectiva. Ha 
de ser la 
creació d’un 
artista. 

Falta 
d’experiència 
laboral real de 
la VP com a 
vídeo-artista 
en processos 
escènics. 

No ve als 
assajos i vol 
imposar la 
seva 
“creació” 
individual a 
un projecte 
on s’ha 
treballat tot 
de forma 
col·lectiva. 

Considera 
que no estic 
duent a terme 
un procés 
col·lectiu, 
sinó que estic 
dirigint tot el 
procés i 
també a ell.  

Al final s’han 
posat 
projeccions, 
però he estat 
a punt de 
treure-les un 
parell de 
vegades. 

Les 
decisions 
sobre 
quines 
idees ens 
agradaria 
que 
sortissin en 
els vídeos i 
a on es 
col·loquen 
dins 
l’estructura 
es prenen 
de forma 
col·lectiva 

Pr
oc

és
 

És necessari 
tenir un 
objectiu final? 
Inseguretat 
que suposa no 
tenir clar el 
procés 

La Laura 
necessita tenir 
clars els 
objectius del 
que fem i del 
procés des del 
principi. 

Necessito 
explorar les 
diferents 
possibilitats 
abans de 
decidir quin 
camí seguir.  

Ens falta 
temps. A 
mesura que 
s’acosta la 
data de 
presentació 
em sento 
atabalada i 
nerviosa. 

Començar a 
estructurar 
no ens deixa 
seguir 
explorant per 
falta de. 

No busco 
trobar un 
resultat 
final, sinó 
fer una 
mostra 
estructurad
a del 
procés. 

Pr
oc

és
 

Hi ha hagut 
dubtes, 
inseguretats, 
certeses, però 
ha estat 
enriquidor 
compartir 
diferents 
maneres de 
fer i de veure 
les coses. 

Tr
eb

al
l c

ol
·le

ct
iu

 Hem de 
prendre les 
decisions 
entre tots, 
no les vull  
prendre jo. 
La meva 
funció no 
és ser la 
directora 
del projecte 

El dubte i 
l’error són 
bons.  

Els 
participants 
agafen 
diferents rols 
al llarg del 
procés de 
creació: 
observadors, 
executants, 
etc. 

Ens hem 
estancat fent 
l’estructura, 
parlem 
massa i 
provem poc. 

Molt bon 
ambient de 
treball. Les 
propostes 
de grup 
són 
senzilles. 

Pr
es

en
ta

ci
ó 

Els problemes 
tècnics amb 
les projeccions 
em fan posar 
molt nerviosa. 

Pel proper 
projecte 
pensaré més 
en el que em 
convé a mi per 
pel que fa als 
horaris de la 
presentació.  

Em sap molt 
de greu 
haver-me 
alterat tant 
quan han 
començat 
els 
problemes. 
He de ser 
més 
resolutiva. 

Penso que el 
material i 
l’estructura 
que hem 
preparat 
funcionen 
prou bé. 

He de 
preparar la 
presentació 
del projecte 
millor. 

Ha estat 
un plaer 
treballar 
amb 
aquests 
participant
s. M’ho 
han posat 
tot molt 
fàcil. 
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6.2. ENTREVISTES 

Vaig realitzar dues entrevistes en persona amb els participants de la intervenció, que 

estan recollides en el buidatge següent. Al Carles (el tècnic) no li vaig fer cap 

entrevista perquè el seu paper era el de col·laborador. A qui sí que vaig voler 

entrevistar en persona va ser a la VP, però al final vam acabar tenint una conversa 

telefònica de la que vaig anotar les idees que s’anaven exposant en un paper mentre 

parlàvem. D’aquestes dades també he fet un buidatge en un quadre a part. 

6.2.1. ENTREVISTA GRUP 1 

Quadre 10. Anàlisi de dades de l’entrevista grup 1 
 

R
ol

s 
i r

el
ac

io
ns

 

J: tothom 
ha aportat 
al procés 
des del 
que 
coneix. 
Ningú 
s’imposa 
per 
damunt 
dels 
altres. 

No hi ha 
un jutge 
extern. 

LV: S’ha 
crear un 
grup. És 
difícil 
d’aconse-
guir 
aquest 
vincle. 

A: jo sóc una 
més dins del 
procés. Però 
hi ha una 
Cristina que 
actua diferent 
si està dins 
(més 
tranquil·la) o 
fora (nerviosa 
per que tot 
funcioni) Id

ee
s 

pr
ec

on
ce

bu
de

s A: tothom tenia 
alguna idea 
prefixada 
sobre com 
havien de ser 
el procés i el 
resultat. 

J: aquest text 
tan críptic i on 
tot està tan 
marcat no ens 
donarà 
l’oportunitat 
d’experimentar. 
Canvia d’opinió 
ràpidament. 

C
om

un
ic

ac
ió

 

C: la 
comunica
ció entre 
els 
participant
s s’ha fet 
amb gran 
respecte. 

LV: 
l’educació 
artística 
ajuda a 
que les 
persones 
aprenguin 
a 
comunicar
-se. 

Y: hi ha 
músics 
que saben 
expressar 
molt amb 
el seu 
instrument 
però 
després 
no es 
poden 
comunicar 
socialment
. És una 
qüestió 
d’actitud. 

In
co

m
od

ita
ts

/ d
ifi

cu
lta

ts
 

Y: té 
dificultats 
amb el 
moviment. 
Falta de 
recursos, 
es sent 
ridícula.  

A: se sent 
incòmode 
al veure 
que hi ha 
alguns 
participants 
incòmodes 

Y: necessitava 
justificar com i 
per què es feien 
les coses, 
sobretot al 
introduir els 
instruments 
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Pe
rc

ep
ci

ó 
pe

rs
on

al
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re

 e
l t

re
ba

ll 
J: li 
agrada 
haver 
après 
coses que 
no són de 
la seva 
disciplina.  

Y: és una 
de les 
experièn-
cies més 
motivado-
res de la 
seva vida 
a nivell 
escènic. 
Ha pogut 
treballar 
des de la 
relaxació, 
deixant-se 
portar i no 
s’ha 
bloquejat 
per la 
pressió 
d’equivo-
car-se. 

A: 
comoditat. 
No es 
preocupa 
per obtenir 
un resultat 
final. 
 

Y: el que és 
important és 
com dius les 
coses i com 
connectes 
amb la gent 
a partir dels 
recursos 
disciplinaris 
que tinguis. 

LV: el 
procés l’ha 
ajudar a 
veure que 
tot es pot 
organitzar. 
En l’art 
s’oblida 
que 
expressar 
és tan 
important 
com la 
tècnica. 

J: li agrada 
haver 
treballat 
coses 
diferents, 
poder 
incloure 
l’error com a 
una 
possibilitat i 
que el 
resultat final 
no fos 
l’objectiu 
principal. 

A: el procés 
l’ha ajudat a 
conèixe’s a 
ella mateixa. 
Pensa que 
hem de ser 
més 
humans, 
més creatius 
i més 
primaris 

D
is

se
ny

 d
el

 p
ro

je
ct

e 

LV: el 
treball 
realitzat 
durant la 
primera 
setmana 
era 
necessari 
per 
generar 
grup. 

A: primera 
setmana 
ajuda a 
que ens 
conegue
m. Dóna 
seguretat 
al grup. 

J: no tenia 
decidit al 
100% com 
acabaria 
sent el 
procés, 
però sí 
que hi 
havia una 
base de 
moltes 
possibilitat
s 

C: no tenia 
cap idea 
prefixada. 
Era una idea 
oberta on hi 
podien entrar 
moltes 
possibilitats 
diferents. 

Tr
eb

al
l d

’e
sc

ol
ta

/ 
im

pr
ov

is
ac

ió
 

LV: es va 
aconseguir una 
escolta grupal 
molt ràpid. 
Normalment és 
un procés difícil. 
Ha estat 
interessant.  

Y: amb la 
improvisació 
s’integren 
totes les 
disciplines 
de forma 
natural. 

Fi
gu

ra
 d

el
 

di
re

ct
or

 

LV: funciona com a 
gos guia. Guio el 
grup cap a on vull 
que vagi. Dono 
seguretat per poder 
experimentar. 

Y: director 
com a 
persona que 
proposa idees 
o possibilitats. 
No sóc una 
figura de 
director 
tradicional. 

J: genera 
confiança i 
sensació de 
grup. Tothom 
pot 
experimentar 
i equivocar-
se sense 
problemes. 

A: si no hagués estat 
un TFG hi hauria 
hagut més repartició 
en les tasques de 
producció.  

A/LV: cal una 
figura que doni 
una mirada 
externa del 
procés? Ens 
hagués permès 
anar més lluny? 

R
el

ac
ió

 e
nt

re
 

di
sc

ip
lin

es
 

A: una 
idea es pot 
transportar 
d’una 
disciplina 
a l’altra 
amb molta 
facilitat. 

A: amb 
aquest 
tipus de 
processos 
arribes a 
les altres 
disciplines 
sense 
passar per 
un 
enfocament 
tècnic. 

A: la 
música 
acompanya 
molt l’acció. 
Es podia 
adaptar a 
totes les 
situacions. 
Però en el 
moviment 
també hi 
havia 
música. 

LV: pot ser 
profund, a nivell 
disciplinar, un 
treball transdisci-
plinari? No sap 
com definir el 
concepte. 

A: el procés 
ha estat 
transdis-
ciplinari per 
la nostra 
actitud. 

A: en la música hi 
ha moviment, 
però els músics 
ens apartem del 
moviment. En el 
teatre el 
moviment és molt 
evident. 
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La
 p

rò
pi

a 
di

sc
ip

lin
a 

A: pregunta si els actors 
sempre estan molt 
dirigits. Li responen que 
depèn del projecte i del 
procés que es vulgui 
seguir. Molts cops es 
comença a muntar des 
del primer dia sense 
permetre 
l’experimentació. 

LV: s’ha 
aprofitat el 
bagatge 
disciplinar 
de cadascú 

J: cap disciplina 
era més important 
que les altres. Li 
hagués agradat 
tenir més temps 
per experimentar i 
tocar els 
instruments 

A: els 
instruments 
poden ser un 
límit, una 
barrera no 
orgànica i 
hermètica. 
Per això 
l’Oriol volia 
evitar tocar. 

J: la música és 
més orgànica que 
la paraula. És un 
llenguatge que 
has de conèixer. 

Pr
oc

és
 c

ol
·le

ct
iu

 

Treballar 
amb l’error i 
el dubte és 
positiu. 

A: li sembla tan 
fàcil, tot va tan 
rodat, que en 
algun moment 
pensa que hem 
arriscat poc. 

J: tots 
érem 
conscient
s del que 
estàvem. 
No saps 
com es 
rebrà, 
però 
teníem 
llibertat 
per veure 
el procés 
des de 
fora.  

C: sóc 
conscient 
que la falta 
de temps no 
ens ha 
permès 
aprofundir.  

LV: es 
treballa des 
del joc, des 
de la intuïció. 

J: hi ha hagut 
una comunió de 
diferents formes 
d’expres-sió. 
Que no siguis 
especialis-ta en 
una disciplina 
no vol dir que el 
que facis no 
tingui un 
interès.  

Ed
uc

ac
ió

/ 
di

dà
ct

ic
a 

A: tots hem 
après des 
d’un 
enfocament 
disciplinar 
especialitzat 

LV: tinc 
companys que 
han deixat de fer 
música perquè al 
començar a 
estudiar-la s’ha 
convertit en una 
cosa no orgànica 
excessivament 
normatitzada. 

A: tots 
som 
musicals. 
En la 
base de 
la música 
hi som 
tots per 
igual 

A: s’ha 
acabat 
ensenyar 
música o 
dansa. 
Trencar les 
barreres et fa 
sentir 
autorrealitzat 

A: li sorgeix 
la necessi-tat 
de realitzar 
aquest tipus 
de processos 
amb alguns 
grups 
concrets.#

J/LV: els 
ensenya-ments 
artístics haurien 
de tenir la 
mateixa 
importància que 
altres matèries 
en educació 
infantil i 
primària. 

#

6.2.2. ENTREVISTA GRUP 2!!

Quadre 11: anàlisi de dades de l’entrevista grup 2 
 

R
ol

s 
i r

el
ac

io
ns

 

M: 
respecte 
absolut 
cap als 
altres 
partici-
pants i cap 
a les 
diferents 
disciplines. 
No ens 
hem jutjat 
entre 
nosaltres. 

O: 
Diferents 
caràcters 
i 
maneres 
d’afrontar 
una 
mateixa 
realitat. 

M: hi ha 
un 
compro-
mís real 
de tots 
els 
partici-
pants cap 
a la feina. 

M: hem 
estat mot 
didàctics 
amb la 
nostra 
pròpia 
disciplina. 

LG: en aquest 
tipus de 
projectes és 
necessària 
molta 
confiança de 
grup i 
aprendre a 
gestionar els 
egos 
personals. 

LG: que jo 
estigués dins 
i fóra del 
procés a la 
vegada era 
conflictiu per 
ella. Pensa 
que no 
confio 
suficient en 
ells. 

C: els 
partici-
pants 
s’han 
convertit 
en partici-
pants-
directius. 
Donen 
mirada 
externa. 
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C
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un
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ac
ió

 
LG: falta de 
comunicació meva 
cap a ells pel que fa 
a l’organigrama i els 
objectius de cada 
activitat o sessió. És 
necessària perquè 
sigui un procés de 
grup. Sinó són 
activitats sense 
sentit. 

O: dificultats de 
comunicació al 
principi perquè 
no ens 
coneixem i som 
de disciplines 
diferents. Cap 
al final la 
comunicació és 
més directa i 
fluïda (ens 
mirem als ulls). 

LG: hi ha falta 
de 
comunicació 
entre ella i jo. 
Reconeix que 
és possible 
que no hagi 
retingut la 
informació que 
se li ha anat 
donant. 

O i LG: pensen que era 
necessari parlar cada 
dia i dissenyar la sessió 
entre tots, o almenys 
que jo comuniqués el 
que faríem abans de 
començar o per correu 
electrònic cada dia. 

C: 
Conscient-
ment hi ha 
coses que 
no les he 
explicat. 

In
co

m
od

ita
ts

/ d
ifi

cu
lta

ts
 

LG: la 
sessió 
prèvia li 
resulta 
incòmode, 
no entén 
cap a on 
va. 
Presentar 
a algú que 
no coneix 
li resulta 
violent. 

LG: tenir 
els 
objectius 
més clars 
ajuda a 
que 
cadascú 
pugui 
concen-
trar més 
la seva 
energia 
en el 
procés. 

LG: els 
exercicis 
d’explo-
ració li 
resulten 
forçats i 
imposats 
Crea 
conflicte 
amb la 
idea de 
col·lecti-
vitat 

C: la falta de 
puntualitat 
provoca que 
es perdin 
alguns 
aspectes de 
la 
planificació. 
Al principi de 
la sessió es 
comentava 
què es faria.  

LG/O: el 
moment de 
recargolar-se 
el troben 
forçat i que no 
encaixa dins 
l’estructura. 
És una 
decisió grupal 
que no 
comparteixen. 

C: jo 
participo del 
procés de 
forma activa 
perquè em 
fa il·lusió 
formar part 
d’un procés 
de treball 
d’aquest 
tipus i 
perquè és el 
meu TFG. Si 
fos un 
projecte 
d’interpreta-
ció ningú 
dubtaria si 
és correcte o 
no la meva 
participació. 

LG: No 
explicar 
els 
objectius 
pot 
provocar 
un 
ambient/ 
actitud 
incòmode 
en els 
partici-
pants. 
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 M: No 
treballem 
en el buit, 
hem fet 
treball 
guiat. 
Treball 
ràpid i molt 
intensiu 

LG: 
necessi-
tat de 
confiar 
en que el 
resultat 
final serà 
satisfac-
tori per 
tothom 

O: 
sensació 
que hi 
havia por 
a estruc-
turar, a 
pensar 
en el 
resultat 
final. 
Falta 
guardar 
les coses 
que 
funcio-
nen. 

LG: tenia la 
necessitat 
de construir 
la seva 
pròpia 
història dins 
l’estructura. 
Justificar 
perquè 
fèiem cada 
cosa. I el 
públic també 
ho 
necessita. 

O: troba 
interessant 
haver pogut 
compartir un 
procés amb 
actors i una 
ballarina. 

M: li agrada 
haver 
barrejat 
disciplines 
de veritat. 
Ha estat un 
exercici 
d’humilitat i 
hi ha molts 
llocs a on 
créixer. Li ha 
agradat 
conèixer 
l’ESMUC. 

LG: el 
procés ha 
estat una 
experièn-
cia més. 
Poder 
generar un 
grup, 
conèixer 
gent 
interessa-
da en les 
arts 
escèni-
ques i 
establir 
vincles. Li 
ha costat 
gestionar-
lo a nivell 
personal 
(ha tingut 
més feina 
de la que 
es 
pensava 
aquests 
dies). 

Id
ee

s 
pr

ec
on

ce
bu

de
s 

LG: 
incomodi-
tat deguda 
a que tenia 
unes 
expectati-
ves sobre 
com es 
desenvo-
luparia 
procés. 
Idea 
tancada.  

M: no 
necessito 
jutjar el 
per què 
de les 
coses.  

LG: no 
sap si el 
resultat 
s’as-
sembla a 
la idea 
inicial 
que 
tenia, 
però el 
projecte 
ha 
funcionat 

Tr
eb

al
l d

’e
sc

ol
ta

/ 
im

pr
ov

is
ac

ió
 

LG: improvisar 
no és fer el 
que un vulgui. 
És tenir una 
idea clara del 
que vols 
treballar i no 
fixar 
exactament els 
materials, sinó 
treballar sobre 
idees 
concretes. 

M: treball 
d’escolta 
necessari 
per 
generar 
escolta de 
grup. S’ha 
generat 
un grup 
molt 
ràpidame
nt 

O: no idealitzar la 
improvisació com a 
eina exploratòria.  

D
is

se
ny

 d
el

 p
ro

je
ct

e 

LG: les 
jornades 
més 
profitoses 
van ser les 
últimes. 
Rodar el 
grup és un 
treball 
forçat.  

LG: està 
per fer 
des del 
principi, 
no hi ha 
una línia 
de treball 
concreta. 

M: 
Confiava 
que hi 
hauria 
una 
estructur
ació 
seguríssi
ma. 
Sempre 
és 
necessar
i fer-ho 
en algun 
moment. 

LG: no cal 
tenir una 
estructuració 
des del 
principi, però 
sí quatre 
conceptes 
clau sobre 
els que 
basar el 
treball.  

C: els 
objectius de la 
primera 
setmana eren 
generar 
confiança, 
conèixe’ns i, 
explorar el 
text des de les 
diferents 
disciplines 
partint 
d’exercicis. 
Em costa 
pensar des 
del principi en 
una 
estructura. 

LG: hi ha 
altres 
maneres 
d’enfocar un 
projecte així. 
Ara he de 
valorar què 
hagués 
aconseguit 
fent-ho d’una 
altra 
manera. 

C: canvi 
de 
plantejame
nt a 
mesura 
que 
avança el 
projecte. 
El resultat 
ja no és 
important. 
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 L: falta 

coneixement 
del grup per 
poder guiar 
les diferents 
personalitats 
de forma 
diferent des 
del principi. 

M: trobava a 
faltar un 
director fins 
que vaig 
veure que la 
direcció 
artística era 
col·lectiva. 

M: com 
reacciones 
davant de 
l’oportunitat 
de no tenir 
sempre una 
figura davant 
que et guiï? 
És una 
oportunitat. 

O: la direcció 
col·lectiva no 
saps si la 
portem entre 
tots o no la 
porta ningú. 

LG: la direcció 
hi era i ha 
estat 
dictatorial a 
moments. “Yo 
lo conozco 
todo, yo os 
ordeno y luego 
cada uno me 
aportará”. 

M: jo dirigia el 
procés de 
treball, oferint 
una guia, una 
coordinació. La 
direcció artística 
és col·lectiva. 
També he fet 
de productor, 
cosa que 
agraeix. 

R
el

ac
ió

 e
nt

re
 d

is
ci

pl
in

es
 

LG: ja sap 
què és la 
transdisciplin
a. Tot estarà 
barrejat.  

M: troba a 
faltar haver 
pogut tocar 
més 
instruments. 

M: no 
hagués 
perdut el 
temps amb 
les 
projeccions. 
No s’integren 
en el procés. 
Potser el 
projecte ha 
d’estar més 
assajat per 
poder 
plantejar 
incloure 
aspectes 
audiovisuals. 

O: la 
transdisciplin
arietat no és 
posar una 
pantalla i 
veure què 
passa. S’ha 
de pensar a 
on es pot 
projectar i 
com. 

LG: tenia la 
intenció de 
posar molts 
mons orbitant 
al voltant d’un 
mateix 
element. Es 
pot aconseguir 
o no. Vídeo no 
funciona, però 
“por cojones al 
final sale el 
vídeo”. 

M: dansa i 
teatre estan 
més a prop. Li 
agrada poder 
treballar amb 
músics.  

La
 p

rò
pi

a 
di

sc
ip

lin
a O: hem treballat 

poc la música i 
més el 
moviment. 

O: en música es 
podien haver 
treballat 
diferents 
textures, 
leitmotivs, que 
tothom pogués 
tocar. 

M: els actors 
han estat 
mimadets. Es 
tracta la seva 
disciplina de 
forma 
indirecta 
durant tot el 
procés. Falta 
treball de 
dramatúrgia. 

LG: la dansa/ 
moviment molt 
present. Hi ha 
hagut més 
obsessió pel ritme 
que per la 
musicalitat del 
moviment. La 
neutralitat no 
existeix. 

O: al principi no 
veu clar com 
incloure els 
instruments, però 
després es va 
justificar bé. 

Pr
oc

és
 c

ol
·le

ct
iu

 

Impor-
tància del 
factor 
temps. 
Condici-
ona el 
procés 

O: 
necessitat 
de pensar 
en un 
resultat 
final. Tenir 
idees 
clares per 
saber cap a 
on dirigir-
les. 

O: Quan 
estructu-
rem, 
estem 
fent més 
feina. 
Abans no 
entén el 
procés, 
fem coses 
molt 
concre-
tes que 
no sap 
cap a on 
van.  

M: La 
direcció 
artística del 
procés és 
col·lectiva. 
La 
coordinació i 
el disseny 
era meu. 
Això li ha 
facilitat la 
vida. 

LG: que jo 
imposi uns 
exercicis, un 
disseny de les 
sessions no és 
col·lectiu 

C/M: la 
justificació 
es busca. 
No 
sempre és 
evident. 

O/M: 
presenta-
ció d’un 
resultat 
final o d’un 
procés? 
Ha estat 
un work in 
progress. 
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6.2.3. CONVERSA TELEFÒNICA AMB LA VP 

Com que es va acabant desvinculant del projecte no estava gaire d’acord en fer una 

entrevista. Pensa que el que ha passat en la intervenció no ha de quedar reflectit en 

la memòria del projecte. Parlo amb la VP el dia 26 de juny cap a les 20:00h. 

Decideixo no seguir insistint en fer una entrevista. 

Quadre 12: Anàlisi de dades de la conversa telefònica amb la VP 
 

R
ol

s 
i r

el
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ns

 

Jo sóc la 
directora 
del vídeo i 
del 
muntatge. 

La VP 
només 
assumeix el 
paper de 
tècnic de 
vídeo 

D
is

se
ny

 d
el

 
pr

oj
ec

te
 

La proposta es 
centre en el 
teatre. Un text 
teatral és el 
punt de 
partida. 

R
el

ac
ió

 e
nt

re
 

di
sc

ip
lin

es
 

El teatre és 
la disciplina 
base, les 
altres actuen 
com a 
complements
. 

No es pot fer un 
treball 
transdisciplinari 
amb el vídeo a 
no ser que 
tothom agafi 
una càmera de 
vídeo i grava i 
que tothom 
aprengui a 
muntar.  

Id
ee

s 
pr

ec
on

ce
bu

de
s 

El vídeo no 
comparteix la 
mateixa base 
que les altres 
disciplines. 
Per això no es 
pot integrar en 
un procés 
transdisciplina-
ri 

Pr
oc

és
 

Els exercicis 
que proposo no 
tenen res a 
veure amb el 
vídeo, són 
exercicis 
centrats en 
aspectes 
corporals i 
teatrals. 

La música no 
queda tan 
integrada en el 
procés com el 
teatre i la dansa. 

C: Els vídeos 
han funcionat 
en el resultat 
final, però no 
han acabat 
d’encaixar 
dins del 
projecte. 

Si els vídeos no 
han encaixat ni 
han funcionat 
és culpa meva 
perquè jo he 
estat la 
directora de 
vídeo i del 
muntatge. 

6.3. DIARIS DELS PARTICIPANTS 

Es va demanar als participants que redactessin un diari després de cada sessió per 

poder recollir les seves impressions sobre el procés que estàvem realitzant, però la 

majoria dels participants han escrit el diari un cop ha acabat tot el procés.  

En alguns casos (Yadira, Lara i VP) han fet un escrit sobre tot el procés sense 

especificar les sessions concretes. Altres persones, com l’Anna, la Laura i en menor 

mesura l’Oriol i la Marina han escrit una part del diari després de les sessions i una 

altra a posteriori, com a reflexions finals. El Joan ha estat l’únic participant que ha 

escrit tot el diari després de cada sessió.  
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Quadre 13: Anàlisi de dades dels diaris dels participants 
 

R
ol

s 
i r

el
ac

io
ns

 
O: no 
som tots 
iguals ni a 
tots ens 
funcionen 
els 
mateixos 
exercicis.  

A: s’integra 
fàcilment a 
un grup que 
funciona, li 
treu pressió i 
es sent 
còmode. 
Importància 
dels rols que 
desenvolupa 
cadascú i de 
no prejutjar. 

M: cadascú és com 
és, cada grup té les 
seves 
característiques. 
“Cos” està 
preocupat per la 
falta d’estructura. 
Els altres estan 
investigant més 
tranquils sense 
pensar més enllà. 
Es treballa des de 
la humilitat I el 
respecte.  
Li sorprèn que 
siguin els actors els 
únics que arriben 
puntuals. Tòpics 
disciplinaris. 
Aconseguir una 
posada en escena 
transdisciplinària 
vol dir adaptar-se a 
les característiques 
pròpies de cada 
disciplina. 

LV: 
necessitat 
d’empatitzar. 
Li molesta la 
falta 
d’implicació 
d’alguns 
participants. 

J: grup que 
explora, 
investiga en 
la mateixa 
direcció i 
pren riscos. 
També dóna 
seguretat. 

LG: la 
cohesió del 
grup es dóna 
a partir de la 
segona 
setmana, en 
els debats 
per 
estructurar el 
material. 
Aleshores 
tothom té 
alguna cosa 
que aportar. 

C
om

un
ic

ac
ió

 

O: comenta que 
a la sessió 5 li 
dic que no 
introdueixi 
noves idees, 
que és queda 
amb la sensació 
de no poder 
comunicar les 
coses que té al 
cap.   
A mesura que 
avança la 
setmana hi ha 
més 
comunicació 
entre els 
participants. 

M: hi ha voluntat 
d’entesa i de 
col·laboració. Es 
parla de sensacions i 
idees de forma 
oberta. Cadascú 
s’explica i comparteix 
des de la seva 
disciplina. 
Totes les disciplines 
estan obertes a 
l’escolta i a la crítica 
constructiva. 

J: el treball de grup 
ajuda a que hi hagi 
més escolta i més 
comunicació.  

LG: l’intercanvi d’idees amb 
els altres participants la 
motiven a seguir en el 
procés. 
Necessita saber per què fa 
cada exercici. 

In
co

m
od

ita
ts

/ d
ifi

cu
lta

ts
 VP: Es sent 

incòmode amb 
el tracta rebut. 

O: té por a no 
poder controlar 
un atac de riure 
el dia de la 
presentació. 
Té la necessitat 
d’estructurar: 
“tenim la 
primera part de 
l’estructura, 
començo a 
veure la llum”. 

Y: improvisar 
amb el cos i el 
moviment la treu 
de la seva zona 
de confort, però 
l’ajuda a 
reconèixer 
mancances. 

LV: primeres 
sessions es sent 
incòmode a 
moments 
perquè no 
estem buscant 
un resultat. 
Decideix 
experimentar i 
confiar en que 
això arribarà, i 
gaudeix molt 
més del procés. 

LG: a la sessió 
prèvia es sent 
incòmode, 
desmotivada i 
escèptica en 
relació al procés i 
al resultat.  
Està en conflicte 
constant entre les 
expectatives que té 
i el que succeeix. 
Canviar les pautes 
d’acció la 
desorienta. 
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Pe
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ll 
VP: vull incloure 
el vídeo per fer 
el projecte més 
vistós i per 
recomanació del 
director del 
TFG.  

O: troba forçada 
i gratuïta la idea 
de recargolar-
se. Acaba 
acceptant l’ús 
dels instruments 
perquè ho troba 
justificat. La 
música 
acompanya i 
dóna 
dinamisme, però 
li voldria haver-
hi treballat més. 

A: participar és 
un repte 
personal. No ha 
sentit por a 
l’error. Ha sentit 
energia, 
adrenalina i 
estar en un punt 
àlgid de 
consciència. Un 
procés així és 
perfecte per 
aplicar-lo en el 
camp de la 
pedagogia 
perquè permet 
que tothom 
comenci des de 
zero i que totes 
les aportacions 
siguin vàlides. 
Permet 
submergir-se en 
l’art des de la 
vivència. 

Y: ha estat un 
procés 
revelador per 
ella. I una 
experiència 
escènica molt 
emocionant. 

M: les escoles 
artístiques haurien 
de ser més 
properes. L’olla 
bull des del primer 
moment. 
“Si estàs a la corda 
fluixa els sentits 
s’aguditzen i 
t’escoltes amb tot 
el cos. Fas atenció 
a l’espai, al so, al 
cos i al contingut 
que estàs fent” 
 

Pe
rc

ep
ci

ó 
pe

rs
on

al
 s

ob
re

 e
l 

tr
eb

al
l 

J: el dubte és 
bo. Falta de 
temps no 
permet 
investigar 
més enllà.   

LG: es sent més 
còmode quan es 
comença a treballar 
cap a un resultat 
final. 
Considera que han 
tingut poca llibertat 
d’acció.  
L’experiència li 
resulta constructiva 
per aprendre a 
trobar la seva zona 
de confort en un 
espai inestable. 

Id
ee

s 
pr

ec
on

ce
bu

de
s 

LG: Espera 
trobar-se una 
programació 
concreta des 
del principi. 
Es fa un 
planning 
mental 
aproximant 
del que 
farem en 
cada sessió 
arrel de la 
reunió 
prèvia. 

VP: el vídeo 
és un procés 
que pot se 
individual. 
Projecte 
permet un 
acostament 
transdisciplina-
ri a les arts 
escèniques en 
pro d’una 
expressió 
conjunta. 

A: les 
expectatives i 
les idees 
preconcebudes 
ajuden a 
augmentar 
l’estrès. 

D
is

se
ny

 d
el

 p
ro

je
ct

e 

VP: el vídeo no 
es té en compte 
en el disseny 
dels exercicis ni 
dins del procés 
de treball. No 
tinc cap idea 
clara sobre el 
què vull des del 
principi 

O: troba 
il·lògic aplicar 
la dinàmica 
d’escalfamen
t. Algunes 
activitats el 
desmotiven i 
el bloquegen 
perquè 
considera 
que estem 
“fent el 
tonto”. 

A: 
plantejame
nt inicial 
era utilitzar 
el text per 
crear una 
cosa nova 
a partir de 
l’exploració. 
Aquest 
procés ha 
ajudat a 
apropar 
significativa
ment la 
cultura als 
participants
. 

M: metodologia de 
treball no clàssica en 
la sessió prèvia. 
Entén el perquè dels 
exercicis a mesura 
que es desenvolupa 
el procés.  

LV: primera setmana 
necessària per crear 
clima de confiança, 
llibertat i escolta que 
ha fet possible dur a 
terme un procés així 
en tan poc temps. 
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D
is

se
ny

 d
el

 
pr

oj
ec

te
 

LG: el plantejament de la 
sessió prèvia no li serveix 
per conèixer el grup. Ella 
volia com i què es faria i no 
va obtenir resposta. 
La segona setmana és més 
productiva. Era massa feina 
per un espai de temps tan 
curt. 

Fi
gu

ra
 d

el
 

di
re

ct
or

 

VP: no li deixo llibertat per fer 
el vídeo com ell vulgui 
perquè tinc idees prefixades 
sobre què funcionarà amb la 
resta del muntatge. 

LG: dirigeixo el procés i 
els hi deixo poca 
llibertat per aportar 
recursos. Jo assumeixo 
totes les decisions 
respecte les diferents 
disciplines. 

R
el

ac
ió

 e
nt

re
 d

is
ci

pl
in

es
 

O: 
Necessitem 
provar més 
amb la 
música. 
Ens estem 
centrant 
molt en el 
moviment. 
Li sorprèn 
que altres 
músics 
estiguin tan 
tranquils. 

A: el treball 
de 
moviment 
requereix 
concentraci
ó i 
consciència
. Delimitar 
el material 
ajuda a ser 
creatiu 
sense 
perdre’s. 
Treball 
massa 
sistemàtic i 
mecànic. 
És molt 
fàcil traduir 
les idees 
d’una 
disciplina a 
una altra. 

Y: el terme 
interdisciplina 
confon a l’hora 
de posar-lo en 
pràctica. Tots 
han pogut 
experimentar de 
forma natural 
disciplines que 
no eren la seva.   

M: la 
música 
funciona 
com el 
teatre, cal 
saber 
esperar, 
sumar i 
no tenir 
por del 
silenci. 
Els sons i 
la coreo 
són la 
mínima 
expressió 
del text. 

J: el moviment 
ens permet 
trobar un 
llenguatge comú. 
La conjunció de 
so i moviment 
dóna possibilitats 
infinites.  
Cap disciplina té 
més valor que 
les altres. 
L’aproximació al 
treball sonor és 
intuïtiu. 
Els instruments 
es poden tocar 
de forma no 
convencional. 
Com incloure’ls a 
escena? 
El vídeo 
enriqueix la 
proposta. 

LG: el procés 
transdisciplinari 
no es dóna fins 
que no es 
comença a 
estructurar. 
Cadascú 
ofereix el seu 
punt de vista i 
valora en 
funció de la 
seva disciplina. 
Li falta més joc 
amb les altres 
disciplines per 
provar coses. 
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La
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a 
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lin
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O: 
mecanitzar, 
racionalitzar i 
temporalitzar 
en excés. 
Procés 
habitual per 
ballarins i 
actors? Els 
músics 
també ho 
fan. 
No veu clar 
que els 
músics 
tinguin un 
moment 
disciplinari 
(els falta 
poder 
assajar).  
Tampoc vol 
incloure 
instruments 
en un primer 
moment 
perquè els 
separen de 
l’escena. 
Utilitzar la 
veu i 
instruments 
Orff. 

A: en la 
música tot 
sovint la 
interacció 
entre 
instrumen
-tistes de 
jazz 
s’acaba 
convertint 
en un 
seguit de 
monòlegs
, en un 
procés 
mecànic. 
Interessa
nt 
treballar 
les arts 
oblidant el 
virtuosism
e 
L’instru-
ment pot 
ser una 
limitació 
de 
l’expressi
vi-tat. 

Y: la música 
apareix de 
manera 
espontània i 
orgànica. Està 
en la paraula i 
en el 
moviment. 
Tothom podia 
participar-hi 
perquè 
l’objectiu no 
era crear 
melodies 
coherents. 

M: text 
teatral és la 
partitura 
dels actors.  
A les altres 
disciplines 
els hi costa 
llegir un 
text teatral.  
 

J: el text té 
possibilitats 
sonores. 

LG: no pot 
extreure cap 
conclusió 
específica 
referent a la 
seva disciplina, 
només 
conclusions 
generals sobre 
dinàmiques de 
grup.  
La seva 
disciplina està 
molt present en 
tot el procés. 

Pr
oc

és
 c

ol
·le

ct
iu

 

VP: idea 
inicial 
interessant, 
però acaba 
fent una 
aportació 
bastant 
petita. 

O: li costa 
participar a 
algunes 
activitats. 
Es sent 
desbordat 
pel 
moviment i 
la 
creativitat 
dels altres 
participants 

A: el treball 
es planteja 
com un 
procés 
col·laboratiu. 
Lliga moltes 
idees amb la 
pedagogia. 
Treball en 
equip.  
Falta de 
temps no 
permet 
provar més 
coses.  

M: tot el 
procés és 
molt ràpid 
(vídeo, 
muntatge 
seqüència, 
etc.) 
El públic es 
converteix en 
part creadora 
de 
l’espectacle. 

J: conèixer el 
punt de vista 
dels altres ajuda 
al procés 
col·lectiu. Des 
de les diferents 
disciplines 
cadascú aporta 
la seva visió. 
Primera 
setmana molt 
intensa. Tenim 
diàleg entre el 
text i el cos. 
Falta integrar el 
so, la música i el 
soroll. És un 
procés col·lectiu 
basat en 
propostes 
individuals. Tot i 
l’estructura 
queda marge 
per la 
improvisació 
lliure. 

LG: primers 
dies no hi ha un 
procés de 
creació 
col·lectiu, sinó 
improvisacions 
grupals que jo 
dirigeixo. Cap a 
finals de 
setmana 
comença a 
haver-hi 
processos més 
col·lectius. 
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i e
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O: 
interessant 
la textura 
que dóna el 
sincronitzar 
i 
desincronit
zar un 
mateix 
moviment. 

A: L’escolta 
és un 
element 
molt 
important a 
treballar i 
desenvolup
ar en 
l’àmbit 
artístic. És 
necessari 
observar 
per poder 
ser creatiu i 
trobar un 
lloc propi. 
Deconstruir 
l’espai 
convida a 
la 
creativitat, 
treballant 
amb 
escolta 
motivada 
per un 
objectiu 
comú. 

Y: Utilitzar 
l’escolta 
permet 
generar 
diàlegs 
sonors i 
físics. 
Permet 
l’organicitat. 
“casi nunca 
se puede 
mantener 
una relación 
a ningun 
nivel 
imaginable 
sin escuchar 
al otro 
individuo”. 

M: Treballar 
el grup, la 
confiança, la 
descoberta i 
trencar 
barreres a 
través de 
l’exploració. 
La 
coreografia 
és un 
resultat. 

J: el joc, el 
treball físic, les 
improvisacions 
permeten 
entendre millor. 
L’escolta és un 
element 
indispensable i 
ajuda a crear 
grup. 
Passar del caos 
a l’ordre ajuda a 
l’organicitat. 

LG: no valora 
res en especial 
de les 
dinàmiques 
treballades. Li 
molesten. 

 

6.4. TRANSCRIPCIÓ DELS VÍDEOS I APLICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

Com ja he dit en la introducció d’aquesta secció, no he fet un anàlisi profund 

paràgraf per paràgraf per analitzar aquestes dades degut a la falta de temps i al 

volum de dades recollides en els vídeos i en l’aplicació de la intervenció.  

Les dades que apareixen en la transcripció dels vídeos s’han usat per escriure 

l’apartat 5.2.2 del TFG (vegeu p. 61), com també les notes de camp que vaig 

prendre al llarg de les sessions.  

En aquest apartat incloc un resum categoritzat de les dades obtingudes i una 

valoració de la intervenció, és a dir, una comparació entre el disseny planificat i el 

que es va acabar fent en realitat durant l’aplicació. 
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6.4.1. RESUM DE L’APLICACIÓ I LA TRANSCRIPCIÓ DELS VÍDEOS 

Quadre 14. Anàlisi/resum de l’aplicació i de la transcripció dels vídeos 
 

R
ol

s 
i 

re
la

ci
on

s 

- Tots assumim diferents rols: observadors-executants-directors de forma natural. 
- Hi ha persones que es mostren més incòmodes davant el dubte: LG, O (Y i LV en menor 
mesura). Es genera alguna discrepància amb algun d’ells. 
- La LG acostuma a fer la primera proposta en totes les activitats que fem. 
- La VP no ha participat del procés de forma activa, però demana els mateixos drets que un 
participant actiu. 
- Alguns participants arriben tard cada dia. Genera una mica de mal ambient. 
  

C
om

un
ic

ac
ió

 - La comunicació és totalment respectuosa entre els participants. 
- Alguns participants necessiten més informació per poder treballar, necessiten saber el per 
què. 
- Hi ha coses que no explico com a estratègia docent. No vull donar tota la informació, 
prefereixo fer i després parlar si cal. 
- Amb la VP hi ha problemes evidents de comunicació. 
- Tothom pot expressar lliurement el que necessiti, hi ha espais per poder-ho fer al llarg de les 
sessions. 

In
co

m
od

ita
ts

/ 
di

fic
ul

ta
ts

 - Alguns participants es senten incòmodes amb la dinàmica de treball, sobretot per no tenir una 
estructura clara en la que recolzar-se o per no treballar de cara a un resultat final. 
- Aquesta incomoditat manifesta fa que altres participants es sentin incòmodes: Marina. 
- La falta d’assistència i de puntualitat dificulta el procés, ja que encara resta més temps al poc 
temps que tenim. 
- Els problemes de producció (lloc de presentació) em molesten i m’incomoden perquè no puc 
donar indicacions clares als participants. 

Id
ee

s 
pr

ec
on

ce
bu

de
s - Les idees preconcebudes i les 

expectatives que tenen alguns 
participants els fan estar 
incòmodes amb el procés i 
mostrar recel cap a alguna de les 
propostes. 

Tr
eb

al
l d

’e
sc

ol
ta

/ 
im

pr
ov

is
ac

ió
 - El treball d’escolta ha estat fàcil. S’ha generat un 

grup que funciona bé de forma ràpida. 
- Les improvisacions ajuden a explorar les diferents 
disciplines i les possibilitats del text. 

Fi
gu

ra
 d

el
 

di
re

ct
or

 - He intentat ser una guia, no ser un director tradicional. 
- M’he mantingut al marge de moltes decisions perquè els participants poguessin resoldre els 
conflictes per els mateixos. 
- He intentat ser un participant més i m’he participat de les dinàmiques d’exploració sempre que 
ha estat possible. 

Le
s 

di
sc

ip
lin

es
 - S’han treballat de forma individual però l’acostament a cadascuna d’elles s’ha fet a través 

d’una altra disciplina: per exemple, el moviment a través del so. 
- La música instrumental és el que menys s’ha treballat, però tampoc s’ha treballat el text amb 
els no actors. 
- Ha intentat ser un abordament interdisciplinari per arribar a la transdisciplinarietat creant un 
llenguatge comú.  

Pr
oc

és
 

co
l·l

ec
tiu

 - Els participants han anat construint la intervenció i els materials que hem fet servir per la 
presentació. 
- El procés ha estat col·lectiu en tot moment encara que jo hagi coordinat i dissenyat algunes 
parts, fins i tot quan es feien exercicis d’introducció. 
- L’escolta i la improvisació són dues eines molt valuoses per dur a terme aquest tipus de 
processos. 
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6.4.2. VALORACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

El disseny previst per la primera setmana de treball es segueix bastant bé durant els 

primers dies de feina, poc a poc, a causa de les idees que van sorgint a classe, de 

les faltes d’assistència i per la falta de puntualitat, la planificació s’ha d’anar 

modificant (sobretot en les sessions 3 i 4). 

L’aplicació de la sessió 3 és la que va deixar més activitats pendents ja que va sorgir 

la necessitat de netejar els moviments de la rutina. La modificació del disseny ens va 

permetre trobar la cadena de Pina, que és un dels materials que més ens ha ajudat 

a ordenar l’estructura. 

La segona setmana de treball es va dissenyar un cop ja s’havia fet la primera 

setmana de treball, perquè és impossible preveure el que podia passar durant les 

quatre primeres sessions de creació col·lectiva. Així, la setmana va començar amb 

un buidatge dels materials treballats, un debat i l’exploració d’algunes idees que no 

havíem pogut treballar la primera setmana.  

En les següents sessions es segueix i s’amplia la feina proposada en el disseny de 

les activitats. En la sessió 7 sí que he de modificar la planificació de treballar els 

solos disciplinaris de dansa i de música. El primer no és necessari que es treballi a 

part i el segon, tot i que alguns músics demanden poder explorar la part musical, no 

es pot dur a terme perquè falten participants. 

També s’han modificat algunes activitats programades d’escalfament en funció de 

com trobava l’energia i la disposició dels participants al arribar al matí a l’aula. 

Per acabar, tot i que en la sessió de presentació hem aconseguit presentar sense 

problemes, no he pogut seguir la planificació d’activitats que tenia previst fer amb els 

participants perquè hem tingut problemes tècnics amb les projeccions. Tot i això, els 

participants s’han organitzat per fer ells mateixos les tasques que hi havia previstes i 

finalment hem pogut fer un passi tècnic abans de començar. 
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6.5. TRIANGULACIÓ I INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

A través de la triangulació d’eines de recollida de dades faré la interpretació dels 

resultats obtinguts. Poder realitzar la triangulació de dades dóna validesa a les 

meves interpretacions ja que permet contrastar la informació (Latorre, 2014). 

La interpretació de dades estarà organitzada en relació a les categories generals 

establertes en l’anàlisi de les eines: aspectes socials, aspectes disciplinaris, 

aspectes relacionats amb la intervenció, aspectes personals i eines i altres recursos. 

6.5.1. ASPECTES SOCIALS 

Els diversos participants han viscut la intervenció de diferents maneres, com era 

d’esperar. El respecte cap als altres participants i les seves opinions ha estat una 

constant. Tothom ha intentat ser el màxim de didàctic amb la seva pròpia disciplina i 

han escoltat els consells disciplinaris dels altres amb humilitat. Així, podríem dir que 

la interrelació entre ells ha estat fluïda. 

Hi havia un seguit d’activitats planificades per les primeres sessions que estaven 

destinades a generar sensació de grup i confiança. La majoria dels participants 

reconeixen que fer aquest procés era necessari i que ha estat determinant per el bon 

funcionament del grup. 

Alguns participants situen la consolidació del grup temporalment en els inicis de la 

segona setmana, quan senten que comencen a tenir prou confiança amb els demés 

per poder establir una comunicació més fluïda. La Laura és una de les participants 

que situa la consolidació del grup en aquest punt, però també és el moment en que 

ella comença a sentir-se còmode i motivada amb la feina que s’està fent. 

El rol del director en aquest projecte ha estat un tema controvertit per un parell de 

participants (VP/LG). Consideren que he transgredit el meu rol com a guia i he actuat 

com una figura quasi dictatorial que els hi retallava llibertat d’acció. Els altres 

participants em reconeixen com una figura que coordinava, guiava i feia propostes 

per fer anar endavant el procés.  
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També creuen que he estat un participant més, que la meva opinió no tenia més pes 

que la seva. La Marina també destaca que ha estat un regal no haver d’ocupar-se de 

cap aspecte relacionat amb la producció. 

La definició del rol dels participants, tot i que es va explicitar en la sessió prèvia, ha 

estat un tema que els ha fet trepitjar terrenys pantanosos. Reconeixen que ha estat 

una oportunitat poder ser directors artístics de forma col·lectiva, però fins que no han 

entès que això era el que se’ls hi demanava s’han trobat incòmodes en algun 

moment. Potser ha estat un problema de comunicació per part meva. 

Això em condueix a tractar altres problemes de comunicació que s’han donat, 

sobretot amb dos dels participants. La Laura és una persona que necessita tenir el 

control de la situació i al llarg del procés s’ha vist sovint fora de la seva zona de 

confort. Al llarg de la intervenció ha reclamat en diversos moments saber per què es 

feien les activitats i que jo donés indicacions més clares per dur-les a terme. Una 

altra cosa que l’afecta són els canvis de consigna sobtats.  

Reconec que la manera com m’he plantejat dur a terme la intervenció ha incrementat 

la seva sensació d’estar perduda, però no es va sentit més a lloc fins que no vam 

començar a treballar de cara a un resultat final. 

L’altre participant amb el que hi ha hagut problemes evidents de comunicació i 

d’interrelació ha estat la VP. No ens hem entès ni a l’hora de treballar junts ni 

personalment. També és una persona que necessita tenir controlada la situació i que 

venia amb unes idees prefixades que han dificultat l’entesa. 

Els problemes de comunicació més grans s’han donat amb les dues persones que 

no coneixia. Amb els altres tot el funcionament ha estat més fluid, així que crec que 

la confiança amb el teu interlocutor és un factor determinant perquè la comunicació 

sigui fluïda. 

6.5.2. ASPECTES DISCIPLINARIS 

Hem aconseguit tractar totes les disciplines per igual, sempre quedant-nos en un 

nivell bàsic d’aprofundiment. Però treballar des d’aquest punt ens ha permès 

desenvolupar un llenguatge comú per tots. Aquesta és precisament una de les 
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característiques de la transdisciplina, crear un meta-llenguatge que tothom pugui 

entendre i utilitzar. 

Queda clar que ens ha faltat temps per poder investigar més a fons les possibilitats 

que ens oferia cada disciplina, però ha estat una intervenció de només vint-i-quatre 

hores. Era impossible fer més. 

Un dels temes que més ens ha portat de corcoll era com incloure els instruments 

musicals en el projecte. Per falta de temps no hem pogut trobar una solució que 

permetés a tots els participants explorar el so des de l’instrument, però sí que tothom 

va tenir l’ocasió de provar de fer diferents sons amb la veu i amb el propi cos. 

L’ús de l’instrument implica tot sovint que cal conèixer la tècnica, però en cap 

moment en entrat a parlar de tècnica amb les altres disciplines, així l’accés a 

l’instrument s’havia de fer des d’una altra perspectiva. Els mateixos músics creien 

que utilitzar instruments en aquesta proposta era contraproduent perquè els 

allunyava de l’acció que es duia a terme a escena. 

Hem aconseguit crear simbiosis i col·laboracions entre teatre, música i dansa. El 

vídeo ha estat l’única disciplina que s’ha mantingut a part del procés d’assajos, ja 

que la VP només ha assistit a dos dels dies de treball. Al final es va incorporar una 

proposta de vídeo a l’últim moment a partir de les decisions preses col·lectivament a 

les sessions de treball, però no es va poder integrar del tot amb el contingut que 

presentàvem. Segurament hagués estat més censat prescindir dels vídeos en el 

moment que es va veure la poca disponibilitat de la VP. 

6.5.3. ASPECTES RELACIONATS AMB LA INTERVENCIÓ 

El disseny de la intervenció es va fer en dues fases per poder adaptar l’aplicació a 

les dinàmiques que anessin sorgint durant el procés. Per això, en un primer moment 

no tenia clar com es desenvoluparia la intervenció i cap a on ens portaria l’exploració 

del text. Tot i així, des de bon començament es tenien clars alguns conceptes que es 

volien treballar.  

Aquest ha estat un aspecte que ha causat controvèrsia en alguns participants que 

demandaven que hi hagués una estructuració més definida des del principi. Altres 
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participants han vist en això una oportunitat per explorar, provar i desenvolupar la 

seva creativitat, tant en les seves disciplines com en les altres. 

El procés de creació col·lectiu s’ha dut a terme de forma democràtica sense que els 

participants s’adonessin que s’estava produint. Tots en són conscients a partir de la 

segona setmana de treball, quan comencem a muntar l’estructura. 

6.5.4. ASPECTES PERSONALS 

La gran majoria dels participants estan d’acord en dir que ha estat una experiència 

profitosa pel seu desenvolupament personal i professional. Altre cop, la Laura i la VP 

no consideren que l’experiència hagi estat profitosa. La VP pensa que no ha estat 

una experiència agradable. 

El bagatge formatiu i professional de cadascú ha influït en la manera com els 

participants han viscut l’experiència. També s’ha de tenir en compte que la 

personalitat de cada individu influeix en la vivència.  

Les expectatives i les idees preconcebudes dels participants no els han ajudat a tenir 

una experiència favorable quan eren creences molt enrocades. 

Per la Yadira i per l’Anna, participar en el procés els ha suposat un acte 

d’autorealització i de superació personal.  

6.5.5. EINES I ALTRES RECURSOS 

El treball d’escolta ha estat determinant per generar un grup de treball cohesionat. 

No només a nivell racional i personal, sinó que s’ha treballat una escolta física 

imprescindible per dur a terme projectes d’aquest tipus. 

Molts participants consideren que ha estat un aspecte clau a treballar no només per 

a aquest projecte. Pensen que el treball d’escolta és necessari i imprescindible per al 

treball en grup en les diferents disciplines artístiques. 

La improvisació s’ha utilitzat com a eina exploratòria i com a eina de creació i 

composició. Això ha permès que els participants tinguessin llibertat per expressar-se. 

Però aquesta llibertat necessita d’unes normes per  que sigui factible treballar amb 
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ella. La improvisació sense unes consignes clares enlloc de permetre l’exploració 

provoca el bloqueig.  
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7. CONCLUSIONS 

7.1. CONCLUSIONS 

Aquest TFG s’ha centrat en analitzar una realitat social generada per dur a terme un 

projecte concret. Com en tot estudi social, les relacions personals, el bagatge i la 

percepció dels participants condicionen la vivència que cadascú té del procés. Això 

demostra que la realitat és multidimensional. 

A través de l’anàlisi del procés de creació col·lectiva s’ha demostrat la importància 

de la comunicació en els actes artístics, tant pels participants com pel públic, ja que 

tot acte artístic vol comunicar alguna cosa. 

El procés d’exploració ens ha permès trobar una forma d’expressió de la 

transdisciplina al crear un llenguatge comú entre tots els participants. L’aplicació de 

processos d’aquest estil en el camp de l’educació és factible i necessària per acostar 

els alumnes a les arts escèniques ja que no requereix tenir un domini tècnic 

específic per poder fer propostes vàlides. 

La separació disciplinària en la formació de matèries artístiques ve donada per una 

visió que prioritza la tècnica i el virtuosisme per sobre de l’expressivitat. Però a la 

vegada, la transdisciplina em planteja un dubte: fins a quin punt es pot aprofundir 

tècnicament en el domini d’una disciplina de forma transdisciplinària?  

Aquesta és una de les qüestions que m’agradaria poder resoldre en futures 

investigacions sobre processos transdisciplinaris, tant a nivell artístic com educatiu. 

Aquest TFG ha estat un bon punt de partida. 

7.2. LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

La limitació més important que ha tingut aquest estudi ha estat el factor temps. En un 

primer moment m’hagués agradat poder realitzar una intervenció més llarga per 

poder anar més enllà en el procés creatiu, però ha estat impossible de compaginar 

més dates d’assaig. A la vegada, un procés més llarg hagués implicat que el volum 

de dades per analitzar i el disseny de la intervenció haguessin hagut de ser més 

llargs, cosa que era inviable per un TFG d’aquestes característiques. 
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M’hagués agradat poder acabar de resoldre alguns apartats amb més solvència, 

però una emergència mèdica familiar ha fet que el que volia acabar de lligar en dues 

setmanes ho hagués de fer en quatre o cinc dies.  

Una limitació evident de l’estudi és la falta de recursos i de pràctica en realitzar una  

investigació qualitativa. En assignatures com Pedagogia Sistemàtica o Seminari 

d’investigació se’ns han explicat els fonaments sobre com realitzar investigacions 

quantitatives i qualitatives, però en el procés d’analitzar i interpretar les dades m’he 

trobat una mica perduda per falta de pràctica i de coneixements reals sobre com fer-

ho, tot i els consells i la fonamentació que m’ha donat el director del projecte.  

El que heu llegit és un intent primer intent de realitzar un projecte d’investigació 

qualitativa d’aquest tipus amb totes les febleses, errors i il·lusió d’una principiant en 

la matèria. 

7.3. PERSPECTIVES DE FUTUR 

El tema d’aquest TFG em desperta molt d’interès tant a nivell creatiu com a docent i 

vull seguir informant-me i investigant sobre la transdisciplinarietat artística per trobar 

nous llenguatges expressius. 

Un primer pas per poder seguir treballant en aquesta línia és el Màster de Recerca 

en Educació que cursaré l’any vinent a l’UAB en l’especialitat d’Art, cos i moviment. 

Espero que el màster em doni les eines per poder seguir investigant per transformar 

la realitat educativa de les arts en aquest país.  

Pot semblar una perspectiva de futur  utòpica, però crec que és necessari que 

reivindiquem el paper que li correspon a l’educació artística. Les diferents arts són 

disciplines de coneixement com ho poden ser les ciències socials i s’hauria de poder 

investigar sobre art de la mateixa manera que es fa amb qualsevol altra branca de 

coneixement. 

Per la formació que he rebut, no vull descuidar la part interpretativa present en 

aquest TFG, i tinc la intenció de seguir treballant en la direcció proposada en la 

intervenció amb alguns dels participants. Fa anys que intentava trobar el llenguatge 
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per expressar les idees que tenia i crec que he trobat un fil per on començar a 

créixer artísticament. 

Tinc moltes perspectives de futur i les abraço amb la il·lusió de veure que estic 

tancant una etapa per obrir-ne una de nova que m’ajudarà a seguir volant més enllà. 
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9. ANNEXOS 

! EN EL DVD ADJUNT ! 

- ANNEXE 1: Text “Anar i venir”, de Samuel Beckett.  

Beckett, S. (1996). Teatre Complet II. Barcelona: Institut del Teatre de la 

Diputació de Barcelona. 

- ANNEXE 2: Eines de recolida de dades. 

 1A. Diari personal de les sessions. 

 1B. Transcripció dels vídeos. 

   2. Diari dels participants:  

  1. Joan Codina. 

  2. Yadira Ferrer. 

  3. Marina Fita. 

  4. Laura Gutiérrez. 

  5. Anna Puig. 

  6. Oriol Roqué. 

  7. Lara Villodres. 

  8. VP. 

  3. Entrevistes de grup: 

  1. Grup 1. 

  2. Grup 2. 

  3. Conversa telefònica amb VP. 

 

- ANNEXE 3: Audios utilitzats en la intervenció. 

 1. Traveler’s Tune de Ocean Colour Scene. 

 2. Tropicalia de Beck. 

 3. Summer Time de Janis Joplin 

 4. A Spell (for Money) de Blur. 

 5. Berserk de Blur. 

 6. Nic Fit de Sonic Youth. 

 7. The Riverboat Song de Ocean Colour Scene. 

 8. Endless Nameless de Nirvana. 
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 9. Ancestors de Bjork. 

 10. Bang Bang de Nancy Sinatra. 

 11. Superman de Seymour. 

 12. Viborita de Lila Downs. 

 13. Immortal Bach de Nystedt. 

 14. Woodpigeon Song de Blur. 

 15. Theme from Retro de Blur. 

 16. Essex Dogs + Interlude de Blur. 

 17. Optigan I. 

 18. Segon moviment de Drumming de Steve Reich, (no inclòs en el DVD) 

  https://www.youtube.com/watch?v=RB-woRXwY-Q 

- ANNEXE 4: Vídeo de la presentació. 

- ANNEXE 5: Selecció fotogràfica de la presentació. 

- ANNEXE 6: Programa de mà de la presentació. 

 

 

#


