Tot fent
Els pastorets!
Una guia didàctica per a mestres i educadors
Pere Cabaret

Introducció
Benvinguts els atrevits que us heu aventurat a baixar-vos aquesta guia per posar en
escena aquesta obra. Fer una obra de creació amb nois i noies és d’allò més
estimulant per l'alumnat, però pel mestre o educador pot representar molta feina
d'organització i d’investigació per tal de portar-la a escena amb èxit i tothom se’n
senti part.
Amb aquesta breu guia el que pretenc és donar-vos un cop de mà, eines perquè
cada sessió de treball sigui profitosa i divertida. D’entrada us recomano que per
començar no feu el que es fa habitualment, que és fer una lectura de l’obra. Parleu
abans amb l’alumnat tot escoltant el disc, que hauria de servir per despertar-los el
cuquet de pujar a l’escenari; pregunteu-los com creuen que és l’aventura de
representar un musical al voltant dels pastorets. Segurament trobareu que molts
nois i noies ja han actuat en el muntatge d’Els pastorets a la seva localitat, o tenen
parents que han interpretat a l'arcàngel Sant Gabriel o a Llucifer, i us explicaran
anècdotes divertides sobre la fornera del poble interpretant la pastora Caterina, per
posar un exemple. Tot aquest muntant d'experiències viscudes seran les eines
principals per començar a jugar a l'aula.
Heu de pensar que la dramatúrgia que vam crear amb la Ruth Estrada està
realitzada a partir de les improvisacions dels nois i noies que participaven en el
projecte. El que vull dir, en resum, és que no us heu de regir estrictament pel text
escrit. Està clar que el text i les cançons proposen un assaig d'un grup de nois i
noies que volen crear un espectacle de pastorets i es troben amb certes dificultats.
Les cançons serveixen molt al fil argumental d’aquest viatge, però les escenes les
podeu variar i afegir i treure personatges i adaptar els diàlegs a les improvisacions
que hagin sorgit en els assajos amb els vostres alumnes.
Crec fermament que si us adreceu des del principi amb un enfocament engrescador
i creatiu establireu connexions inesperades que faran que Tot fent Els pastorets
sigui un èxit assegurat el dia que estreneu l'obra. Vinga, valents, comencem el
primer assaig!

Comença l’assaig
Cal que planifiqueu bé les sessions per obtenir un resultat òptim amb la feina. El
projecte original va ser assajat durant quatre mesos, tres hores a la setmana. En
acostar-se el dia de l’estrena es van fer tres sessions extres per treballar amb els
tècnics.
Les sessions les dividia en dues parts: una més corporal i teatral de 75 minuts, i
després d’un descans, la resta del temps la dedicàvem a treballar la veu i les
cançons. Per tal que els més petits no trobessin feixucs els assajos els convocava
quan les escenes estaven mig embastades, cosa que feia més fàcil per a ells
entendre les propostes lúdiques amb les quals els introduíem a l’obra.
En el cas d’altres escenes, de vegades convé dividir el grup en dos per treballar i al
final de la jornada posàvem en comú els resultats. És en els últims assajos
col·lectius quan lligarem totes les escenes i li donarem a l’obra una unitat, que és la
que es plasmarà a l’escenari. Aquesta és la part més laboriosa, ja que per
aconseguir-ho sense dificultats hem d’haver fet un bon treball de base previ de grup
per tal que hi hagi bona connexió entre tothom que hi participa: intèrprets, tècnics,
músics i fins i tot la gent que ajuda als vestuaris.
Per tant, no començarem la casa per la teulada i l’anirem construint des de sota i
poc a poc. Aquí us deixo unes propostes d’exercicis. Ànims i sort!

·Escalfament corporal
Per tal de crear una rutina a la classe, escalfarem primer el cos i la veu. Ho farem
sempre en grup per tal d’aconseguir una bona energia de treball.
Sempre amb esperit lúdic, l’educador proposarà un escalfament corporal. A sobre
l’escenari i en rotllana perquè tothom pugui veure tothom, treballarem la rectitud,
l’equilibri i els punts de recolzament. Exercicis senzills del tipus sostenir-se amb una
sola cama mirant un punt fix. Si teniu nocions de ioga podeu incorporar-les tant per
l’equilibri com per estiraments. 15 minuts són suficients i ajuden a centrar l’atenció
per començar a treballar.
·Descobrir l’espai escènic
Cal saber quin espai ocupem en escena i prendre consciència d’aquest espai. Quan
ens trobem amb un grup nombrós de nois i noies damunt de l’escenari han de
despertar l’escolta de grup, tot visualitzant el seu cos i alhora el de la resta com a
conjunt en l’espai, i estar alerta dels canvis que es van produint.
● Exercici 1: caminar per l’espai escènic de manera erràtica i aturar-se quan
l’educador piqui de mans. En aturar-se, l’alumnat es fixarà en l’espai que
ocupa i el canviarà, si escau, buscant un lloc que es vegi buit per tal que la
distribució del grup a l’escenari es vegi sempre equilibrada. L’educador
donarà indicacions creant dinàmiques. “Correu però esquiveu-vos els uns als
altres, camineu a càmera lenta, canvieu de sentit…”
● Exercici 2: dividiu el grup en dos. Uns s’estaran immòbils arreu de l’espai
escènic amb les cames obertes i la resta es desplaçarà tot passant entre les
cames dels que estan quiets. A un senyal de l’educador, canviaran els
papers. Repetiu l’exercici intentant ser el més silenciosos possible.

● Exercici 3: dividiu el grup en dos. Es nomena un líder a cada grup i tots dos
grups es mouen, imitant el que fa el líder (camina, corre, gateja, fa zigazagues…) i tot intentant no barrejar-se amb l’altre grup. A un senyal de
l’educador tothom s’aturarà i ens fixarem en si el grup ha mantingut la seva
cohesió o no. El rol de líder es farà per torns, procurant que tothom ho sigui
en algun moment de les diferents sessions.

Moviment i veu
Coordinar la veu i moviment és una feina que ens ajudarà a crèixer escènicament.
Acompanyant la potència de la veu amb el gest ajuda a desbloquejar la ment. Si hi
afegim moviment, descobrirem que ens pot servir per imprimir força a la veu de
manera orgànica. Aprofiteu aquests exercicis per experimentar i ajudar els nanos a
dominar la veu i coordinar-la amb el moviment.
- Caminarem per l’espai escènic. Farem tres passes i a la quarta ens aturarem,
obrirem els braços, traurem pi i cridarem, HEY! També es pot fer una variació amb
dos grups. Un d’ells arrenca a caminar quan l’altre ha cridat el hey i viceversa. Es
crea un joc escènic de pregunta-resposta rítmic amb molta energia. Podeu fer
variacions de l’exercici canviant el nombre de passes, podeu deixar-los improvisar la
paraula cridada, etc.
-Córrer per l’espai escènic. L’educador compta fins a tres i tothom salta enlaire i
crida alhora “HEY, HOP!” ben enèrgicament.
-Des del fons de l’escenari, el grup arrenca a córrer fins al prosceni a la senyal de
l’educador. En arribar, el grup para de cop i un crida: “FEM ELS PASTORETS!” i
tota la resta contesten: “YEAH!”. Aquest exercici tan senzill ajuda a adquirir escolta
de grup i a reforçar la seguretat en l’escenari dels participants.
-Es fan dos grups: uns seran dimonis i els altres àngels. A un senyal de l’educador
tots dos grups es mouran per l’escenari amb dues dinàmiques distintes sorgides de
les característiques dels personatges: els dimonis avançaran per terra i fent sorolls
guturals i greus i els àngels caminaran ben rectes i fent saltirons mentre emeten
càntics eclesiàstics. Amb l’ús de més senyals, tots dos grups aniran canviant
progressivament el rol, els que són dimonis anirant transformant-se en àngels i
viceversa. Amb aquest exercici es treballa la corporalitat i la veu conjuntament.
-Una variació d’aquest exercici seria col·locar cada grup (àngels i dimonis) a un
costat de l’escenari i fer-los avançar amb els moviments i sons esmentats abans fins
al centre, i des del centre fins al lateral contrari anirant transformant el rol, el
moviment i so.

Jugar amb les emocions
Treballar en grup les emocions ajuda als participants a deshinibir-se, a ser més
espontanis i a mostrar-se tal com són sense por. En les primeres sessions aquest
treball es farà sempre en grup, per crear esperit d’unitat a través d’exercicis que els
faran riure a tots i també per ajudar a aquelles persones més tímides a superar les
pors. Tindreu grates sorpreses. Després de tres o quatre sessions veureu com
canalla que en principi sembla reàcia a mostrar les seves emocions, s’obren i
comencen a gaudir de la experiència i a mostrar aptituds que no sabien que tenien.
Aquesta feina és molt delicada: s’ha de ser molt sensible amb el ritme de cadascú i
mai no forçar. El joc és la vostra eina principal, la que us ajudarà a fer florir l’energia
dels intèrprets per després integrar-la en la peça.
-Establirem una escala del 0 al 10, essent 0 molt negatiu i 10 molt positiu. Direm als
alumnes que caminin per l’espai escènic amb una actitud 0 i observarem: la tristesa i
l’enuig seran les emocions que més imitaran. Després els direm que tinguin actituds
equivalents al número 5, i després de 10. Després dialogarem amb ells sobre les
diferències que hi havia entre el 0, el 5 i el 10 referents al moviment en general, les
postures corporals i les expressions facials. Utilitzeu aquesta escala en les sessions
posteriors a l’hora de parlar de si funciona o no una escena i per què. “Del 0 al 10,
quina energia creus que tenies? Era l’adient per aquesta escena?”
-Dividim el grup en parelles i els col·loquem lluny un de l’altre. A un senyal de
l’educador, els membres de les parelles correran a trobar-se i faran veure que són
dos amics que s’emocionen perquè fa molt de temps que no es veuen. Cada cop
que es doni un altre senyal canviaran de parella i faran el mateix però utilitzant altres
recursos per demostrar la sorpresa i l’alegria. Aquesta improvisació serveix, a part
de per treballar les emocions positives, per la primera part de l’obra, quan tots es
retroben, com cada any, el primer dia d’assajos.
-Ens dividim en grups de tres. Cadascú representa un paper: tècnics, perruqueres,
actors i actrius, etc. i els més petits correran per l’escenari. Partint de la immobilitat,
l’educador xiularàl i començarà el caos: tots alhora improvisaran d’acord amb el
paper que se’ls hagi assignat. A un cop de xiulet, tots immòbils i callats. Un altre cop
de xiulet i caos de nou. Es poden canviar els papers dels grups en aquest exercici
per repetir-lo.
-Farem una selecció de fragments musicals breus (un minut més o menys) Les
músiques triades han de ser variades: lentes, ballables, tristes, fosques, juganeres,
sentimentals… Proposarem al grup una acció que hauran de representar mostrant
les emocions que els evoquin les músiques. Per exemple, podem dir-los que han de
fer veure que fan un pastís pel seu millor amic i posar la música de la dimensió
desconeguda. Utilitzeu la vostra imaginació i observeu les dinàmiques que van
apareixent amb cada cançó.

-Per aquest exercici utilitzarem diferents emocions: riure, enuig, sorpresa, por…Ens
col·locarem fent rotllana i anirem avançant tots alhora cap al centre augmentant el
nivell de l’emoció triada. Si hem triat el riure, la posició inicial serà el 0 i a mesura
que anem acostant-nos al centre, anirem rient més i més fins acabar al mig tots
barrejats rient a cor què vols. A un senyal, anirem retirant-nos fins a la posició inicial
fent el mateix procés a l’inrevés, passant de 10 a 0.

Improvisar escenes de l’obra
Crec que és importantíssim que no sigueu esclaus del text. Les obres amb infants
que es troben encorsetats per un text no funcionen. La Ruth i jo vam partir de dues
cançons només, la inicial i la final. No teníem text. Teníem una idea de per on
volíem que anés la cosa però no teníem res definit i definitiu. Vam treballar a partir
d’improvisacions dels nanos, propostes d’improvisacions senzilles en les quals
extrèiem el potencial de cadascú i al voltant de les quals acabàvem cristal·litzant
l’escena: a partir del que vèiem en les improvisacions la Ruth escrivia els textos que
després els nanos es fan seus amb l’ajuda i la guia de l’educador (i les
modificacions, que sempre en caldrà alguna, és clar). No els costarà gens perquè en
realitat han sortit d’ells.
La mesura del resultat final a l’escenari han de ser els participants i les seves
aptituds, mai un text predefinit. D’aquesta manera la peça tindrà la frescor que farà
que tant els que la representaran com els que la veuran en gaudeixin. Així doncs, us
recomano que partiu del nostre text com a guia, però que el modifiqueu tant com
vulgueu a partir d’allò que extreieu dels intèrprets en els assajos. Feu el vostre propi
Tot fent Els pastorets.

Impro 1. Perruques, egos i confusió.
Delimitem l’espai: estem en un camerino molt petit on dos perruquers han de
convèncer a actors i actrius que estan fabulosos amb les perruques, molt
desmanegades, que els han fet emprovar. Els intèrprets no són fàcils de convèncer i
demostren estar gelosos dels altres. La tensió de la discusió va en augment. A un
senyal de l’educador tothom queda immòbil, i entren en escena dos tècnics que
comencen a prendre mesures a l’escenari. A un altre senyal, els immòbils comencen
de nou l’acció. L’objectiu és crear un caos mesurat, un camerino dels germans Marx
on poden anar apareixent des de les dissenyadores de vestuari a un despistat que
pregunta si és allà que fan un curs de ioga.
Impro 2. Angelets i dimoniets.
Amb els més petits treballarem molt les improvisacions, ja que seran els que tinguin
menys text escrit, però molt moviment a l’escenari. Han de córrer amunt i avall i ser
entremaliats. Ens centrarem en l’escolta a l’hora d’improvisar per tal que hi hagi un
ordre dins del seu desgavell.
Per exemple, poden jugar a imitar els gestos d’algun dels intèrprets que està
assajant un fragment important de l’obra (podeu fer llegir un fragment del text
original de Ramon Pàmies). Mentres l’intèrpret declama, els petits l’imiten sense que
se n’adoni. Quan es gira a veure què passa, els petits disimularan i faran veure que
estaven a una altra cosa, pentinant-se o cordant-se la sabata.
Una altra improvisació interessant és fer-los passar de mostrar-se com àngels a
dimoniets a un senyal. Una variant d’aquest exercici seria fer-los mostrar-se com a
àngels trapelles i com a dimonis tímids. Depenent de la franja d’edat del grup dels
petit es podrà estirar més o menys aquestes improvisacions.
Impro 3. Acudits.
Amb aquesta improvisació veureu clarament qui són els més graciosos del grup.
Farem que sortin un per un a explicar acudits. Passareu una estona estupenda.
Podeu demanar al grup per futures sessions que es preparin acudits amb temàtica
nadalenca. Al llibre heu vist alguns dels que vam fer servir nosaltres a les funcions,
però trieu els que més us agradin i funcionin pel vostre grup. Recordeu: els nanos
han de fer-se els acudits seus i, en aquest cas, és molt senzill: que siguin els seus
propis acudits i així els explicaran amb naturalitat, des de l’ànima.
Impro 4. Quadres plàstics.
La improvisació consisteix a muntar un pessebre on els integrants del grup seran les
figuretes. Voluntàriament farem que surtin un per un i es col·loquin a escena fent del
personatge o animal que triïn, estàtics. Un rere l’altre aniran completant el pessebre.
Un cop completat, a un senyal, es posaran en moviment i deixarem que sorgeixi la
dinàmica espontània que creïn. Podem fer variacions d’aquest exercici: a més del
pessebre podeu muntar un infern ple de dimonis, un cel ple d’àngels, una plaça d’un
poble...

Repartiment de l’obra
El repartiment dels papers és una tasca delicada per l’educador, entre d’altres coses
perquè hem d’intentar que tothom estigui content amb el paper assignat. És per això
que durant les primeres sessions de treball observem amb atenció les aptituds, el
potencial i els gustos de cadascun dels participants. Amb aquesta informació,
l’educador haurà de prendre una decisió i repartir els papers en una reunió grupal al
principi d’una sessió, que podria ser la quarta o la cinquena. Podeu fer una mica
democràtic el procés i veureu que el grup mateix, si heu creat sinergies entre ells,
es decanta per la persona que segurament ja heu pensat vosaltres pels diferents
papers. No feu mai un casting, fa brollar totes les pors i les inseguretats. El
repartiment ha de ser (i semblar) un procés natural decidit justament entre tothom.
Un cop assignats els papers, podem començar les lectures de les escenes i iniciar el
muntage.

Música i cançons
Abans de posar-se a cantar és bàsic l’escalfament vocal. Idealment, si disposeu
d’una persona amb formació musical, assigneu-li aquesta tasca. Les cançons tenen
bastant pes en la peça i donen molt joc escènic i per aquesta raó la feina d’afinació,
d’assignació de veus i tessitures, així com definir amb claredat les entrades de les
cançons són fundamentals.
A les bases que podeu descarregar-vos sentireu la veu del cor, fluixa, que serveix
com a guia per les entrades amb més dificultat. Les veus solistes han de treballar
l’escolta per cantar a tempo, sense accelerar-se.
Així doncs, teniu tres eines per assolir un treball vocal amb el vigor que l’obra
exigeix: el docent amb formació musical, les partitures i les bases. En el nostre cas,
en tenir jo aquesta formació, tocava el piano i dedicava 45 minuts de cada sessió a
treballar les cançons. Si a més teniu la possibilitat que en les funcions la música
sigui en directe (un teclat i una bateria són suficients) es més fàcil ajustar-se als
cantants que no pas ells, si tenen dificultats, ajustar-se a les bases.
Música
La música de transició serveix de nexe entre escena i escena ajuda a mantenir el
ritme de l’obra. Al disc no trobareu música adicional per les transicions, però podeu
editar les bases i extreure’n fragments per usar-los amb aquesta funció.
Si disposeu de músics en directe per les funcions, decidiu amb ells quin tema
creuen que funcionaran millor en el vostre cas per les transicions. Jo vaig triar No
vull fer els pastorets pel seu aire circense, que després es va veure que animava al
públic a fer palmes. Les músiques de transició també poden servir per il·lustrar
musicalment les corredisses dels dimoniets que persegueix l’Adrià: accentuen la
comicitat de l’escena. Els redoblaments de tambor són idonis pel recurrent “tenim un
problema” que diu l’Adrià. A l’escena de l’assaig amb l’apuntadora, una música que
suggereixi l’infern serveix per jugar amb el que percep el públic: és real o no
l’escena?
De nou, insisteixo: qualsevol amb formació musical us ajudarà més que aquestes
directrius i podrà proposar-vos coses noves per la vostra peça i que s’adiguin amb el
que voleu acabar representant.

Moviment coreogràfic
Les tres regles d’or per treballar el moviment escènic a través de la música són
l’actitud, l’emoció i la projecció. Hem de ajudar als intèrprets a aprendre a moure’s
des de l’emoció, des de la veritat, no posant-los cotilles en forma de coreografies
marcades i fixes. El moviment ha de ser orgànic. No es pretén que els números
musicals de la peça siguin una exhibició de dansa, sinó que el grup aprengui el que
és el moviment interpretatiu: saber on som a l’escenari, quin espai ocupem i
desplaçar-nos amb decisió i tenint en compte el moviment dels altres, és clar.
Números musicals grupals
A l’obra hi ha tres temes on tot l’elenc està a escena: Fem els pastorets, Baixem tots
cap a l’infern i Què és el principi i què és el final.
Abans de treballar els temes i acabar d’ajustar els moviments grupals, cal treballar
l’espai en grup a través dels exercicis proposats i altres que vosaltres creieu adients.
Aquesta és la part més laboriosa, però un cop feta aquesta feina serà molt més fàcil
polir les entrades, sortides i entrebancs que surtin enmig. Un cop tinguem a tot el
grup coordinat dins de la cançó, els animarem a que hi afegeixen expressivitat als
moviments, emoció.
A Fem els pastorets hi ha un moment entranyable en el que tots se saluden en
retrobar-se pels assajos anuals i l’elenc arriba a l’escenari des de diferents punts de
bambolines i des de platea també. Sembla molt senzill, però perquè funcioni s’ha de
treballar prèviament l’emoció de la retrobada, la sorpresa, l’alegria, i hem de donar
llibertat als intèrprets perquè l’expressin a la seva manera.
En contrast, a Baixem tots cap a l’infern, l’elenc es mou en grup, col·lectivament.
Així doncs, hauran de treballar la respiració grupal, el moviment coral simultani. En
aquest tema recomano fer servir la progressió: Lucifer sedueix el públic primer i a
mesura que avança el tema van apareixent dimonis fins a ser tots a escena cantant.
A Què és el principi i què és el final, l’elenc pren posicions per cantar i es van
ajuntant formant un grup homogeni en un quadre plàstic que vol transmetre unitat en
el moment de tancar la peça.
A No vull fer els pastorets el protagonisme el té la Mar amb el seu monòleg, i
l’antagonisme és el grup. En el desenllaç de la cançó la companyia formarà una
chorus line i aixecaran la cama al més pur estil cabaret per denotar l’alegria general
de la majoria en contraposició a l’enrabiada de la Mar que sembla odiar els
pastorets.

A Els àngels de l’anunciata 1 trobem un bon exemple de joc dins la cançó en
comptes de coreografia marcada. Tres cantants amb un ego inflat volen mostrar el
seu talent a l’escenari i es barallen per estar davant dels altres, però cada cop que la
Júlia es gira fan veure que no passa res. A la segona part del tema, les cantants ja
estan més moderades i es limiten a alguna trepitjada entre elles i a picades d’ull al
públic. De sobte, els més petits vestits d’angelets entren a escena corrent i fent
xivarri per anunciar que Jesús és nat. Un altre moment de joc per tal que Sant Josep
i la Verge Maria se centrin en un quadre escènic enmig del caos amb els angelets
anunciant el naixement de Jesús. Aquest fragment és ideal per explotar la comicitat i
fugir d’elements típics dels pastorets tradicionals.

Teatre o televisió és un duel escènic en clau d’humor. Té certa dificultat per les dues
intèrprets, perquè per tal que funcioni han de treballar l’espai, la tensió moderada i
implicar el públic en la seva croada particular. Es pot coreografiar alguna aixecada
de cuixa cap al final de la cançó però ep, no n’abuseu, eh!
Problemes és l’únic solo de la peça, que canta l’Adrià acompanyat a escena dels
més petits vestits d’angelets. És un tema que emociona molt el públic i és feina de
l’intèrpret treballar la mirada que compartirà amb els assistents i amb els seus
companys d’escenari, creant un efecte de comunió dins de l’adversitat del moment.
L’amic invisible és una peça delicada. Els intèrprets semblen estar quiets a escena
però han d’aconseguir transmetre aquell secretisme, aquella emoció de la
descoberta de qui els ha tocat per fer l’amic invisible. Han de fer partíceps el públic
d’aquella emoció. En tancar-se el tema, tothom anirà sortint d’escena mirant el
paper amb el nom de qui els ha tocat i posant cara de sorpresa, alegria o disgust,
cadascú lliurement. Finalment quedarà l’Adrià sol a l’escenari, amb el seu nou
problema, no cal dir.

Vestuari
En els meus dibuixos, al llibre, podeu veure algunes propostes del vestuari que
caracteritzarà els personatges. A les primeres escenes tothom va vestit de carrer
amb roba d’abric de tons llampants, per donar color a l’escena i posar-hi un toc
hivernal i nadalenc.
Els vestits de dimonis i àngels no tenen cap secret, els tradicionals. Vigileu molt,
això sí, que tot el vestuari sigui fàcil de treure i posar: de l’escena de l’amic invisible
a la de l’infern hi ha dos canvis molt ràpids. Els petits van de dimonis, després
d’àngels i després de dimonis de nou. Necessitareu ajuda per fer-ho en les funcions.
És imprescindible. En l’obra és l’Adrià que ho fa tot sol això, però la realitat és ben
diferent.
Escenografia
Us recomano llegir El espacio vacío de Peter Brook, un llibre de referència per mi
pel que fa a escenografia. Realment, l’obra no necessita cap escenografia
complicada, ja que hi ha tanta gent a escena i tant moviment que l’escenografia no
cal que tingui especial rellevància. A més, és probable que hagueu de treballar amb
medis escassos així que en aquest punt no cal que us preocupeu massa. Com que
l’obra és la representació d’un assaig, allà on la representeu ja us serveix
d’escenografia: si es veuen les entranyes del teatre, sala o auditori on ho esteu fent,
doncs millor. Amb allò que algú de vosaltres pugui arreplegar que hagi utilitzat per
fer representacions dels pastorets en el passat ja en tindreu prou. Nosaltres vam
aconseguir que ens deixessin un decorat amb flames a l’Avenç d’Esplugues i amb
una cortina de lluentons vermella teníem l’infern perfecte. Vam fer una pancarta amb
la frase “Baixem tots cap a l’infern…” que baixava del sostre a mitja cançó i
animàvem al públic a que cantessin tots plegats, fent-los partíceps.
En resum, per l’escenografia, utilitzeu els recursos de què disposeu, no carregueu
l’escenari massa i sobretot que els elements que utilitzeu no entorpeixin l’acció.
Menys és més, va dir algú molt savi!

Llums
De nou, utilitzeu els recusos que tingueu. Si disposeu d’un tècnic de llums, no
dubteu a treballar-ho amb ell, que serà qui podrà aconsellar-vos. Nosaltres vam
utilitzar llums fetes d’espuma amb una bombeta que es podia regular, estrelles que
s’il·luminaven per crear un ambien íntim, llums vermells, grocs i verds per les
escenes de l’infern i multitud de focus que s’encenien i apagaven en els moments de
caos escènic. Recordeu, si disposeu d’un tècnic, impliqueu-lo en el muntatge.

Pelicula – entrevista
Al final de l’escena de l’amic invisible vam decidir gravar una pel·lícula curta de 5
minuts que mostrava el que passa al vestuari en aquell moment. Perquè la trama de
l’apuntadora s’entengués millor vam simular a la gravació vam incloure una
entrevista que la Clàudia li feia a la Laura just abans de sortir a escena a debutar
com a Lucifer. Divertiu-vos molt fent la pel·lícula als camerinos! Improviseu un caos,
els nervis i les presses pròpies del que passa en plena funció als camerinos. Quants
més gags aconseguiu que funcionin dins la pel·lícula més còmica serà l’obra i el
públic riurà de valent mentre els petits es vesteixen a corre-cuita de dimonis per la
següent escena.

Epíleg
De ben segur que em deixo moltes coses en el tinter, però només volia donar quatre
directrius de com enfocar el muntatge. El més important per la Ruth i per mi és que
feu el vostre propi muntatge i que gaudiu durant el procés. Sigueu autèntics, feu que
el públic surti recordant anècdotes de quan ells mateixos assajaven per fer els
pastorets. Segur que fareu una feina excel·lent. Espero poder veure els vostres
muntatges algun dia i riure i gaudir amb les bogeries que us hàgiu tret de la màniga!

Facebook i contacte
Al facebook trobareu la pàgina del nostre Tot fent Els Pastorets. Hi trobareu vídeos i
fotos del nostre muntatge. Podeu agafar les idees que veieu allà i us deixo la meva
adreça de correu electrònic perquè em feu totes les consultes que vulgueu.
Pere Borrell
perecabaret@hotmail.com

