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RESUM 
 

 El present treball de fi de grau té com objectiu el disseny i producció d’un 

projecte escenogràfic de baix pressupost per al festival de música anomenat 

“Meruts Festival”. Aquest festival de concerts està organitzat de manera 

autogestionada per l’Assemblea de Joves meruts. Coincidint amb el seu X 

aniversari, que es va celebrar el 23 d’agost de 2016 a Ontinyent, València.  

El projecte consisteix en plantejar projectes escenogràfics efímers de baix 

pressupost, dirigits als festivals de concerts de música, com en aquest cas el 

Meruts. La idea és integrar en la producció de concerts i festivals que es realitzen 

a l’esfera pública, escenografies que aporten la vessant estètica, artística i 

escenogràfica a l’esdeveniment.  

L’escenografia representa un pollet com la imatge corporativa o logo del 

Meruts Festival. El disseny i la producció d’aquesta peça esdevindrà entorn al 

reciclatge i la sostenibilitat que ens ha servit com metodologia de treball per fer 

efectiva la integració de l’escenografia al món dels festivals de concerts, 

abaratint el pressupost del projecte i aportant un element conscienciador amb 

el medi ambient i el públic jove dels festivals. 

Com a resultat de la producció de l’escenografia al festival, obtindrem la 

figura escultòrica del pollet del Meruts com un gran pollet de tires de bosses de 

plàstic, situada al pont del cub de truss de l’escenari, escenificant la celebració 

del dècim aniversari. 

 

 

 

PARAULES CLAU 

        Escenografia, escenografia i reciclatge, escenografia en concerts, baix                

pressupost, escenografia col·lectiva. 
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ABSTRACT 
 

This final degree aims to design and produce a draft budget for the staging 

of music festival called Meruts Festival. Festival concerts organized so self-

managed by the Assemblea de Joves Meruts. Coinciding with its X anniversary, 

will be held on 23 August 2016 in Ontinyent, Valencia. 

The project is considered ephemeral theatrical projects budget, aimed at 

music festivals, concerts, as in this case Meruts. The idea is to integrate the 

production of concerts and festivals that take place in the public sphere, the 

slope sets that provide a esthetic and artistic scenery for the event. 

The stage represents a chick as the corporate image or logo Meruts Festival. 

The design and production of this piece will become about recycling and 

sustainability that has served as an effective methodology for the integration of 

the scenery in the world of festivals concerts, lowering project budget and 

providing an element conscienciador the environment and the young festival. 

As a result of the production of the stage at the festival, we get the figure 

sculpture of Chick Meruts as a great chick strips of plastic bags, placed in the 

bucket bridge truss of the stage, enacting the tenth anniversary celebration. 

 

 

KEY WORDS 

Scenography , set and recycling, staging concerts , budget , scenery 

collective bargaining. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 
El Treball de Fi de Grau que presentem a continuació recull el procés de 

disseny, realització i muntatge d’una escenografia per al X Aniversari del Meruts 

Festival que es va celebrar a Ontinyent el darrer 23 d’agost. 

L’escenografia està composada de dues peces autònomes, de caràcter 

efímer i que s’adapten a les característiques intrínseques d’un festival.  

Es tracta d’un projecte personal que concebeix el disseny i la projecció de la 

idea de manera individual i la seva realització de forma col·lectiva. Per això han 

estat implicades persones que amb la seua col·laboració altruista han fet 

possible la materialització i realització del projecte. 

La idea i la motivació per engegar el projecte escenogràfic va sorgir de la 

intenció d’aportar una vessant artística als festivals de música que caracteritzen 

els estius i la cultura musical valenciana. Aquest tipus de produccions, almenys 

als darrers deu anys, s’han organitzat, sovint, amb els pocs recursos dels que 

disposen assemblees, col·lectius, associacions, cooperatives i xicotetes 

empreses. Per això, va ser fonamental concebre la producció amb la premissa 

del baix pressupost, a més d’aportar un discurs de caràcter crític mitjançant el 

reciclatge com a leitmotiv del disseny escenogràfic. 

Des de l’experiència d’haver sigut músic en aquest context, a més, dels 

coneixements en producció d’esdeveniments que he anat adquirit sent membre 

de l’Assemblea de Joves Meruts d’Ontinyent1, va sorgir la necessitat d’implicar-

me artísticament en l’organització del Meruts Festival 2016 amb el pretext de la 

celebració del dècim aniversari.  

 

        

 

 

 

                                                             
1 ASSEMBLEA DE JOVES MERUTS és l’associació cultural organitzadora d’aquest festival.   
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1.1 OBJECTIUS  
 

Un cop vaig decidir implicar-me en el projecte de disseny de l’escenografia 

corpòria per a l’escenari de concerts del Meruts Festival em vaig proposar 

diversos objectius que han de vore tant amb el disseny i realització de 

l’escenografia per a un context real, com amb el procés d’investigació propi d’un 

Treball de Final de Grau.  

Els objectius que em vaig plantejar son: 

- Aportar, des del camp del disseny escenogràfic, una reflexió 

artística i crítica a l’ámbit de la gestió i promoció de concerts de 

música i esdeveniments culturals. 

 

- Estudiar els festivals de concerts i escenografies que treballen en 

l’esfera pública, per aprofundir en la pràctica escenogràfica. 

 

- Oferir una aportació artística viable a la producció de concerts i 

festivals de música mitjançant la premissa del baix pressupost. 

Creant un ferm pretext d’abaratiment de pressupost.  

 

- Possibilitar la integració del disseny escenogràfic des d’un punt 

de vista artístic i escultòric. 

 

- Fomentar la sostenibilitat i l’ecologia mitjançant la construcció 

de l’escenografia amb la premissa del reciclatge.  

 

- Conèixer el funcionament d’un espai escènic i conèixer als 

professionals del sector per aprofundir en el saber de la pràctica 

escenogràfica per als concerts.  

 

- Conèixer les característiques específiques dels escenaris de 

concerts i aplicar un procés de creació adequat que ens permeta 

integrar correctament elements escenogràfics de caràcter 

escultòric.  

 

- Crear un equip de treball, una xarxa de recursos humans i 

tècnics, per a la materialització de la proposta, implicant un 

procés pedagògic, que implique la col·lectivització del projecte, 

la fluïdesa de comunicació entre els diferents agents 

organitzadors i la resolució dels conflictes o problemàtiques que 

puguen sorgir. 
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1.2 METODOLOGIA 
 

       Per a desenvolupar de manera eficaç i conseqüent el projecte escenogràfic 

i aquest Treball Fi de Grau, exposarem l’anàlisi i la descripció de les 

característiques d’aquest procés practico-teòric des d’una metodologia 

qualitativa.  

 

      Els  més de set anys d’experiència vivencial al voltant del món de la producció 

de festivalsde concerts, a través del grup de música al que pertany – Kaoba- i la 

implicació com a membre en l’Assemblea de Joves Meruts, m’han permés 

conèixer l’àmbit que conforma el context d‘aquest projecte.  

 

Degut a la formació cursada en el Grau en Belles Arts, la disciplina en la que 

m’agradaria especialitzar-me professionalment és el disseny i realització 

d’escenografies. L’aprofitament dels recursos teòrics i pràctics apressos al llarg 

d’assignatures com Iniciació a l’Escenografia, Projecte Escenogràfic i Pràctica 

Escènica Contemporània, així com l’aportació tutelada de professionals del 

sector, m’han permés tindre uns coneixements bàsics per assumir el repte de 

dissenyar i implicar-me en la producció del projecte escenogràfic per al Meruts 

Festival  2016. 

Va ser necessària la convivència entre dues metodologies de treball: la 

projectual, basada en l’experiència vivencial que obeeix a valors objectius, que 

acaben transformant-se en instruments de creació, amb més càrrega intuïtiva; i 

la conceptual, de caràcter teòric i amb la investigació i recerca de informació 

intrínseques. 

Amb la supervisió i assessorament del tècnic de taller, la construcció de 

maquetes, la recerca d’informació adient i l’aprofitament dels recursos humans 

i tècnics, s’ha pretés millorar les tècniques, i resoldre les problemàtiques amb 

visió. 
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2 MARC CONCEPTUAL I CONTEXT 

 

El festival de música és on aquest projecte pren sentit. La música és el 

contingut i el continent, l’element essencial de l’esdeveniment. Val a dir que, si 

analitzem aquest món amb la perspectiva i metodologia qualitativa ens 

n’adonem que l’organització i la producció d’un festival de música implica tenir 

molts coneixements sobre els diferents agents implicats. 

 

       Començarem per tant per definir què entenem per festival:  

"En les ciències socials, un festival comunament es refereix a una celebració 

periòdica feta d'una multiplicitat de formes rituals i esdeveniments que directa 

o indirectament afecten a tots els membres d'una comunitat i que de manera 

explícita o implícita, mostra els valors de base, la ideologia, la visió del món que 

és compartida per membres de la comunitat i que són la base de la seva 

identitat social" 2 

 

A l’hora de plantejar una escenografia per a un festival de concerts organitzat 

per un col·lectiu autogestionat és imprescindible plantejar-se quins són els 

recursos humans i tècnics necessaris: 

Els requisits legals són imprescindibles degut a la intervenció en l’esfera 

pública: projecte tècnic, assegurances pertinents i mesures imprescindibles que 

gràcies a l’arquitecta professional implicada en el festival s’han dut a terme. Les 

relacions amb les institucions, malgrat el debat ideològic que desperta en 

l’assemblea organitzadora, formen part de la coordinació entre agents públics. 

Les infraestructures, el conjunt de medis tècnics que habiliten l’espai per a 

l’esdeveniment, són quasi la faceta més important a previndre, i a l’hora, 

l’indicador de la magnitud de la producció; quant més pressupost més 

infraestructura. Els recursos humans en aquest cas, i a diferència d’altres, estan 

formats per persones especialitzades que treballen de manera altruista per un 

projecte comú, sense ànim de lucre.  

                                                             
2 Boletín Gestión Cultural Nº19: Observatorios culturales en el mundo.   

www.gestioncultural.org/boletin/files/bgc19-observatorios.htm 

 

http://www.gestioncultural.org/boletin/files/bgc19-observatorios.htm
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Per últim, la promoció i difusió dels “productes” del festival i la seua elecció són 

els factors que culminen l’organització del festival. Amb “productes” ens referim 

a tot allò que el festival ofereix al públic a canvi de diners, des dels grups que 

formen el cartell fins la beguda a consumir. Des del nostre punt de vista, 

intentem fomentar el consum, i no el consumisme. 

 

 

 

2.1 ELS FESTIVALS DE MÚSICA 
 

El context en el que es desenvolupa el projecte escenogràfic és el festival de 

concerts. Seguint la metodologia emprada, cal aturar-se en la recerca dels 

referents de festivals de música, concerts i espectacles relacionats que, a partir 

dels anys seixanta, amb la cultura bohèmia i l’anterior Generació Beat han 

conformat el que avui  coneixem coma festival de música. 

 

2.1.1. Els festivals de música internacional a partir dels anys 60. 

Prendran rellevància en aquesta primera investigació els festivals de concerts 

que han marcat un abans i un després a nivell internacional, conformant una 

nova fórmula que va servir de referent als projectes vinents. 

Una de les característiques d’aquests festivals, al meu parer la més rellevant 

en coherència amb la línia d’investigació, és que els festivals es van originar i van 

tenir tan bona rebuda perquè van sorgir com a resposta front la necessitat 

d’evasió personal de les generacions de joves afectades per la Guerra de 

Vietnam i els governs feixistes predominants.  

D’aquesta manera, esbrinem que els festivals no naixen per enriquir-se 

econòmicament o aportar sense cap contingut aquesta vessant a la societat, 

sinó per una necessitat d’emancipació dels joves, al corrent de la contracultura 

com la necessitat d’expressar mitjançant la música, les arts escèniques i l’art en 

sí. Com si es tractés d’una via de sortida de tota l’agressivitat admesa socialment 

fins el moment. 

 
- El Festival de Música Pop Internacional de Monterrey amb la seua 

primera edició l’any 1967, va ser un esdeveniment de concerts de tres 
dies, a Monterey (Califòrnia) al mes de juny. L’estimació de gent que va 
assistir oscil·lava les 25.000-90.000 persones.  
 
El Festival de Monterey Pop va propiciar que l’estat de Califòrnia fos un 
punt focal de la contracultura i generalment està considerat com un dels 
principis de "l’estiu de l'amor" en 1967. La causa que Monterrey es 
promulgue referent és la nombrosa assistència i les destacades 
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actuacions històriques. És per això que es va convertir en una inspiració 
i un model per a futurs festivals de música, incloent el Festival de 
Woodstock dos anys més tard. 
 

- El Woodstock Music & Art Fair ( en valencià Festival de música i art de 

Woodstock) és un dels festivals de rock i congregació hippy més 

reconeguts i importants de la història. Es va fer a una granja de Bethel 

(Sullivan Country, Estat de Nueva York), durant quatre dies d’agost de 

1969.  

Woodstock va concregar a 400.500 persones aproximadament i es va 

convertir en la icona d’una generació de nord-americans que 

pregonaven la pau. Marcats per la guerra, mostraven el rebuig al 

sistema mitjançant el discurs de pau i amor característic de la resposta 

de la guerra de Vietnam en els i les joves hippys.  

 

- WOMAD (sigles de World Of Music, Arts & Dance) és un festival 

cultural nascut als anys 80 creat per l’organització munidal WOMAD en 

la que s’inclou música popular, música ètnica, artesania i altres 

activitats lúdiques. Des de 1988 els festivals WOMAD s’han 

internacionalitzat, amb concerts a Dinamarca i Canadà, Australia, Esats 

Units, Japó i Espanya.  

La Fundació WOMAD es va constituïr com a institució benèfica l’any 

1983 amb l’objectiu de promoure, mantenir i compartir les cultures 

arreu del món, l’educació multicultural.3 

 

 A Espanya, els anys 90 són el període on es desenvolupà la vessant artística 

a nivell dels festivals de concerts. Els concert de rock, pop, indie, música 

electrònica i altres estils començaren a intervindré a l’esfera pública.  

Per ampliar la informació referent a l’estat actual del context en el que ens 

hem desenvolupat, cal llegir l’entrada del blog Observatori de Música 

anomenada “Fòrum d’Ingestió”.4 

 

                                                             
3 Informació extreta de Wikipedia, malgrat haver fet la recerca de documentació per altres vies.  
https://es.wikipedia.org/wiki/WOMAD  
4  Fòrum entre professionals del sector, XAVIER REIMBAU, ANDREU PUIG, FRANCESC SÀNCHEZ, 
TUPA RANGEL, XAVIER SERRA I NÚRIA SEMPERE, reflexionen al voltant del món dels festivals de 
concerts https://observatoridemusica.wordpress.com/forum-2007/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/WOMAD
https://observatoridemusica.wordpress.com/forum-2007/
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2.1.2. Evolució dels festivals de música al País Valencià 

A partir de l’article d’opinió de Raquel Andrés Durà5, podem esbrinar de la 

veu de protagonistes de la imatge cultural valenciana quin ha sigut el recorregut 

evolutiu de la música i els festivals al País Valencià.  

D’altra banda, sols cal aturar-nos a analitzar amb perspectiva la nostra 

vivència cultural com a valencianes, per adonar-nos que estem parlant d’una 

efemèride d’artistes molt potents, que han hagut de llaurar-se el seu camí al 

marge de les institucions per la mancança en gestió cultural.  

Sense entrar en detalls, veiem que la música del País Valencià i per tant els 

festivals i concerts a l’actualitat, són el fruit i la collita d’un moment històric únic, 

amb unes característiques i context excepcionals, com va poder ser l’època 

franquista.   

Per això concebim la cultura musical valenciana d’avuí amb un valor afegit, 

la identitat. Malgrat l’interès de la societat capitalista per individualitzar-nos i a 

l’hora, globalitzar el nostre entorn, per als col·lectius i associacions que 

treballem en aquesta línia, la identitat és el motor. Per a un col·lectiu social i les 

seves prioritats, organitzar un festival suposa una inversió – en forma de gestió 

cultural – que pot aportar estabilitat econòmica a projectes a llarg termini, com 

la gestió de l’Ateneu Popular en el nostre cas. Aquest fenòmen es produeix en 

molts altres col·lectius semblants al nostre, cadascun amb el seu eix de treball. 

Al cap i a la fi, la identitat mou aquests projectes i és l’ideologia i els objectius de 

cada espai de treball el que marcarà l’eix de treball. De tot açò, allò més 

important – el que anem a valorar al projecte-, és el lligam, les xarxes i les 

sinèrgies que es creen entre les persones per crear en un context proper i similar 

i que fan que prenga sentit.  

Per concloure aquest capítol, cal nomenar l’estat actual de la xicoteta 

indústria dels festivals de música del País Valencià. Per entendre’l cal llegir 

l’article d’opinió de “El Nega” de Los Chicos del Maíz 6 , malgrat la certa 

impertinència del seu llenguatge, ens situa en el context actual molt 

sincerament.  

  

                                                             
5 Article d’opinió de RAQUEL ANDRÉS DURÀ amb entrevistes de representants de la cultura 
valenciana, 31/01/2015 00:11 | Actualiitzat a 20/08/2015 08:27. En:  
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150131/54425644789/boom-musica-en-
valenciano.html 

 
6 Article d’opinió de RICARDO ROMERO “EL NEGA”, 27/7/2016. Disponible en: 
http://www.playgroundmag.net/articulos/columnas/burbuja-pinchada-festivales-musica-
Espana_0_1798620154.html  

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150131/54425644789/boom-musica-en-valenciano.html
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150131/54425644789/boom-musica-en-valenciano.html
http://www.playgroundmag.net/articulos/columnas/burbuja-pinchada-festivales-musica-Espana_0_1798620154.html
http://www.playgroundmag.net/articulos/columnas/burbuja-pinchada-festivales-musica-Espana_0_1798620154.html
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2.2  L’ESDEVENIMENT: MERUTS FESTIVAL 2016, X ANYS 

TRENCANT LA CLOSCA 

El Meruts, és un festival de concerts que es caracteritza per l’autogestió de 

l’assemblea organitzativa sense ànim de lucre, la promoció i difusió de la música 

al País Valencià; concretament la d’Ontinyent i sobretot, la implicació dels joves 

del poble per crear un espai d’oci propi, dels joves, i per als joves.  

Amb aquestes premisses, el que fa deu anys va sorgir com un concert entre 

una colla d’amics implicats en l’activisme i la cultura musical valenciana, en 

resposta a l’el·lipsi cultural característica dels més de vint anys de govern del 

Partit Popular (PP) a la ciutat d’Ontinyent, avui és un referent de treball 

assembleari en producció musical i altres projectes a les Comarques Centrals, la 

Vall d’Albaida i el sud de València.  

El Meruts es celebra anualment dintre de la setmana de festes de Moros i 

Cristians d’Ontinyent. No pas això, el festival és un projecte autònom i 

autogestionat que va sorgir l’any 2007 sense cap espectativa financera. Va sorgir 

com una necessitat.  

Aquest naixement, i sense obviar les inquietuts i ideals de les persones 

membres de l’assemblea organitzadora, ha creat un símbol. El Meruts Festival 

és una icona que representa la implicació de la joventut polititzada, la 

col·laboració, la solidaritat i la horitzontalitat en forma de promoció d’oci 

cultural.  

Amb la cel·lebració d’aquesta desena edició, es tanca una etapa, ja que deu 

anys donen per a molt. Pel context del món dels festivals ja nomenat i la qüestió 

econòmica de la que més endavant parlarem, aquest és per a nosaltres un 

esdeveniment que marca un punt d’inflexió. 

 

2.2.1 L’assemblea de Joves Meruts 

Oficialment registrada com a Associació Cultural Assemblea de Joves Meruts, 

aquest col·lectiu de joves d’Ontinyent ha estat durant deu anys darrere i al front 

de innumerables projectes de càrrega sociopolítica.  

El context polític en el que l’assemblea va emergir, va provocar un ferm 

activisme a la “quanta més repressió més resposta” en una caterva de persones 

conscients i polititzades. Aquest paradigma tan ample i complex com és la 

injustícia social, el patriarcat i la corrupció; ha significat per a nosaltres una 

resposta concreta que no tindria sentit fora de context, i aquest per a nosaltres 

és: l’Ateneu Popular Ca la Mera.  
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L’ateneu és la seu de l’Assemblea de Joves Meruts. És un espai nostre, però 

també un espai públic obert a totes les persones que s’interessen per l’activisme 

al seu poble. En definitiva, a l’espai es creen sinèrgies i lligams entre persones 

que afavoreixen la promoció i proliferació de l’assemblearisme, i altres valors.  

És l’espai on es realitzem com a persones.  

Aleshores, veiem com conviuen dos eixos de treballs que es retroalimenten, 

el festival i el centre social.  

Aquest paradigma, la simbiosi entre esdeveniments lúdics i festius amb 

espais sociopolítics, venen donats per el boom dels concerts i festivals arreu del 

País Valencià i concretament, com hem dit, el cas d’Ontinynet es pot considerar 

excepcional per la gran fertilitat en músics i grups de música.  

 

2.3  REFERENTS  

Cercant informació tant de festivals que contemplen la vesant estètica i 

artística de la que parlem, m’he trobat amb una amalgama àmplia i fructífera de 

possibles referents. 

No obstant, he acotat la recerca dels referents a sols aquells que guarden 

significatives similituds i relacions entre el projecte concret que proposa la 

creació de l’escenografia de baix pressupost, amb materials reciclats, al festival 

de concerts Meruts Festival. 

Hi ha tres temàtiques o contextos que ens permeten esbrinar els factors 

comuns en els diferents projectes: 

- Escultura/escenografia i reciclatge. Escenografia sostenible i 

conscienciadora. 

- Escenografia aplicada als festivals de concerts.  

- Estils i temàtiques.  

He trobat en projectes com el Medusa  Sunbeach i el Rototm Sunsplash i 

l’internacional Festival Fusión referents directes en quant a context i temàtica.  
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El festival Medusa Sunbeach i l’escenografia. 

El Medusa Sunbeach és un macro festival de música electrònica que va sorgir 

l’any 2014, a dia d’avui és el festival de música electrònica més reconegut 

d’Espanya. Des dels inicis del festival l’organització ha tingut en compte 

l’escenografia i la vesant artística als escenaris, no sols marcant un referent, si 

no obrint un camí als i les artistes, un altre entorn en el que treballar. 

Les 67.000 persones assistents del Medusa 2015 van trobar amb l'escenari 

més gran muntat a Espanya: 60 metres d'ample per 20 metres d'alt, que 

acollien una novetat en els múltiples festivals espanyols: una gran escenografia 

a l'estil dels grans esdeveniments de música electrònica.  

Fede Alonso va rebre l'encàrrec per al Medusa Festival 2015 de crear una 

escenografia per a l'escenari gegant. La solució, un gran tauró de 16 per 15 

metres, acompanyat de meduses, estels de mar i detalls ornamentals de gran 

grandària. Ell entén aquesta via de negoci com "una part més d'un esdeveniment 

cultural en el qual l'espectacle és el gran component. [...] La nostra aportació que 

és més estàtica però que dóna imatge al festival". 7 

Alonso defensa el paper dels artistes fallers en un mercat encara per 

explotar: "no solament a Espanya, sinó fora. Nosaltres ara ja pensem en idees 

per a les properes edicions d'aquests festivals". S’obre encara més el ventall als 

professionals vinculats a l'escenografia que podrien trobar en aquest creixent 

una nova via de negoci.7  

Aquest 2016, el Medusa Sunbeach Festival ha oferit un muntatge en tres 

dimensions de l'amplària d'un camp de futbol. Recreant la fantasia de la deessa 

mitològica Medusa i la ciutat perduda de l’Atlàntida. L'artista faller local ha 

emprat en total 700 hores de treball al seu taller.8  

 

 

                                                             
7 Cita extreta de la web de  GREMIO DE ARTISTAS FALLEROS, 18/08/2015. 
http://www.gremiodeartistasfalleros.es/otros-
trabajos/2015/08/18/_escenario_del_medusa_sunbeach_festival_firma_artista_fallero 
 
8 Article de CULTURA PLAJA, en GRUPO PLAZA, 21/06/2016 http://valenciaplaza.com/el-
medusa-sunbeach-vuelve-a-confiar-en-un-artista-fallero-para-crear-el-escenario-de-festival-
mas-grande-de-espana  

Il·lustració 1, escenografia Medusa Sunbeach, 
FEDE ALONSO 

Il·lustració 2, muntatge 2015, FEDE ALONSO 

Il·lustració 3, realització i posta en escena, 
FEDE ALONSO,2016 

Il·lustració 4, renderització del disseny 
escenogràfic del Medusa Sunbeach, FEDE 
ALONSO, 2016 

http://www.gremiodeartistasfalleros.es/otros-trabajos/2015/08/18/_escenario_del_medusa_sunbeach_festival_firma_artista_fallero
http://www.gremiodeartistasfalleros.es/otros-trabajos/2015/08/18/_escenario_del_medusa_sunbeach_festival_firma_artista_fallero
http://valenciaplaza.com/el-medusa-sunbeach-vuelve-a-confiar-en-un-artista-fallero-para-crear-el-escenario-de-festival-mas-grande-de-espana
http://valenciaplaza.com/el-medusa-sunbeach-vuelve-a-confiar-en-un-artista-fallero-para-crear-el-escenario-de-festival-mas-grande-de-espana
http://valenciaplaza.com/el-medusa-sunbeach-vuelve-a-confiar-en-un-artista-fallero-para-crear-el-escenario-de-festival-mas-grande-de-espana
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Rototom Sunsplash i el medi ambient. 

L'associació Rototom va nàixer en 1991 de la trobada de quatre persones. 

Des de llavors fins ara, l'entitat ha gestionat moltes activitats de diferents 

àmbits. La primera edició del Rototom Sunsplash (1994) que es va celebrar a 

Itàlia és la que ens interesa.9 

La particularitat d’aquest festival és la consciència amb el medi ambient, i per 

tant, les mesures reals que han pres per tal d’aconseguir i millorar cada any la 

sostenibilitat del festival. A més, és el referent més proper a nosaltres en la 

vesant estètica i artística, per la metodologia de l’equip d’escenografia que 

treballa al festival.  

Dins del seu compromís amb el medi ambient, aquest any continuen 

ampliant l'ús de la tecnologia led per il·luminar els diferents espais del recinte. 

D'una banda, el 80 % de la il·luminació dels escenaris és amb llums led, mentre 

que tots els elements d'escenografia instal·lats en el recinte –al voltant de mig 

centenar-, han emprat bombetes de baix consum. També han prés mesures per 

reciclar de manera directa les deixalles del festival. Parlant amb xifres: 

únicament durant la passada edició del festival es van retirar del recinte 4,3 

tones de vidre, 1,74 tones d'envasos i 1,97 tones de paper cartró.10 Amb el plàstc 

–material significatiu al projecte escenogràfic - precisament, han eliminat 

totalment l'ús de gots de plàstic, substituint-los per gots reutilitzables que es 

poden adquirir previ dipòsit. També han estès l'ús de plats i coberts de 

biocompostaje.  

El festival arrancava i també anaven prenent forma els diferents escenaris, 

així com la nova estructura circular de bambú que havia decorat el departament 

d'escenografia del festival, el dom a l'aire lliure que albergarà en el seu interior 

els tallers de Viure l'Energia.11 

Vaig tenir l’oportunitat d’anar a investigar al voltant dels projectes 

escenogràfics del festival, allí em vaig adonar que moltes de les escenografies 

estan construïdes a partir de materials reciclats, i també amb una estructura de 

ferro.  

  

 

 

                                                             
9 Informació extreta de:  http://www.rototomsunsplash.com/quienes-somos/ 
10  Informació extreta de: http://www.rototomsunsplash.com/el-80-de-la-iluminacion-de-los-
escenarios-sera-con-tecnologia-led/  
11 Informació extreta de: http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2014/08/14/53ec873f22601da76a8b4581.html  

Il·lustració 5, Escenografia al recinte de 
concerts, LOVE, ROTOTOM 2016 

Il·lustració 6, escenografia a l' escenari, 
ROTOTOM 2016 

Il·lustració 7, escenografia amb materials 
reciclats al recinte del festival, ROTOTOM 
2016 

Il·lustració 8, escenografia al recinte del 
festival, ROTOTOM 2016 

http://www.rototomsunsplash.com/quienes-somos/
http://www.rototomsunsplash.com/el-80-de-la-iluminacion-de-los-escenarios-sera-con-tecnologia-led/
http://www.rototomsunsplash.com/el-80-de-la-iluminacion-de-los-escenarios-sera-con-tecnologia-led/
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/08/14/53ec873f22601da76a8b4581.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/08/14/53ec873f22601da76a8b4581.html
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Fusion Festival 

Festival de música i arts escèniques amb un caràcter contracultural. Es 

celebra en un antic aeroport militar anomenat Müritz Airpark a Larz, 

Mecklenburg-Vorpommern, al nord-est d'Alemanya. El festival anual va ser 

iniciat per l'organització Kulturkosmos en 1997. Té una durada de quatre a sis 

dies, generalment a finals de juny. Aquest any es manté el mateix procediment 

que tots els anys.  

És el referent més destacat en quant a la presència d’arts escèniques, música 

de tot tipus, teatre, cinema i tota gamma d'instal·lacions, la interacció, les arts i 

la comunicació. La diversitat de les persones, i la diversitat d’estils fan d’aquesta 

barreja una gran oportunitat per inspirar-nos i observar les tècniques. 12 

 

             Il·lustració 11, escenografia amb il·luminació, FESTIVAL FUSION 

 

 

  

                                                             
12   Informació extreta de: http://www.fusion-festival.de/en/2016/program/theater/  

Il·lustració 9, escenografia de dracs, 
FESTIVAL FUSION 

Il·lustració 10, detall escenografia al 
recinte del festival, FESTIVAL FUSION 

http://www.fusion-festival.de/en/2016/program/theater/
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3 PROJECTE I PROCÉS CREATIU 
 

 
Consisteix en la construcció de l’escenografia efímera amb materials 

reciclats, a l’escenari de concerts del Meruts Festival 2016, commemorant el 

dècnim aniversari.Dues peces distribuïdes a diferents espais, la més important 

d’elles, és la interpretació escultòrica del pollet del Meruts, la nostra icona 

identificativa. 

La peça del pollet està formada per una estructura bidimensional de perfils 

de ferro soldats que formen la silueta de la figura. La malla metàl·lica permet 

crear un pla que romandrà com a xarxa on s’ubicaràn les tires de bosses de 

plàstic sense crear barrera de vent que dificulti la viabilitat de la peça. Les bosses 

de plàstic són l’element principal, el leitmotiv i el material significatiu, aportant 

el cos de la figura, el volum i la massa.  

La segona peça, amb menys rellevància, consisteix en el disseny i construcció 

d’un ou gegant que  s’inclourà al festival com un photocall tridimensional. 

Abans d’endinsar-se en el procés creatiu i producció d’aquest projecte, cal 

parar atenció a la intenció. Em refereix-ho a quin tipus d’ideologia o 

construccions socioculturals han marcat des d’un inici aquest projecte. Fins a 

quin punt la narrativa i la poètica dels materials juguen un paper més o menys 

rellevant, i si la metodologia de treball és significativa en la valoració del resultat 

final.  

Aquesta premissa ha condicionat la metodologia de treball en molts 

aspectes, incrementant la implicació, la motivació i el compromís a través del 

treball cooperatiu entre persones individuals, associacions, empreses i entitats. 

 
  

3.1  CONDICIONS PREVIES 
 

Treballar en un projecte personal amb l’intenció de col·lectivitzar-lo, té les 

dues cares de la lluna, coses positives i d’altres no tant. Amb tot, cal enumerar 

les condicions de treball marcades, tant a la fase tècnica de la construcció de la 

peça principal, que obeeix a l’estructura, com a la part més creativa i lligada a 

l’ofici: 
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- El reciclatge, una escenografia sostenible. 

 

Des dels inicis el Meruts Festival va prendre un eix de pensament que fa 

implicar-nos en les problemàtiques que han de veure amb el factor socio-polític. 

És en base a l’intenció conscienciadora amb el medi ambient la que marca 

aquesta premissa. Concretament, amb la quantitat de residus d’envassos - en 

una gran mesura plàstics- que creem com a deixalla al llarg de l’esdeveniment. 

És l’acte de reivindicar una qüestió que sen’s imposa. S’interpreta amb la 

integració de la bossa de plàstic convencional en tires, com a leitmotiv de la peça 

escenogràfica del pollet. 

 

- Baix pressupost, recursos i possibilitats. 

La condició econòmica ve marcada per dos factors; un és el reciclatge, com 

ja em dit. Quasi és una obvietat parlar de l’abaratiment del pressupost a 

l’emprar materials reciclats, i l’altre guarda el seu argument en la idiosincràsia 

de l’assemblea. No estem dintre del circuit de festivals a nivell econòmic; al ser 

una organització sense ànim de lucre, no ens interessa competir amb la 

quantitat estrepitosa de festivals de concerts com el nostre, a pobles i ciutats 

coolindants. Per això no organitzem grans produccions amb alts pressupostos.   

És per aquests dos motius que l’escenografia siga una creació artística que 

no ha superat un pressupost de vuitanta euros, i ha aportat una singularitat mai 

experimentada a l’esdeveniment, amb l’objectiu de conscienciar a les persones 

espectadores.  

 

- L’assemblearisme, dos caps pensen més que un. 

Aquest projecte escenogràfic no haguera sigut possible sense treballar des 

de l’assemblea. Al ser membre organitzadora de l’Assemblea de Joves Meruts, 

el projecte s’ha gestionat des de dintre de l’organització i açò ha permés una 

dinàmica excepcional.  

 

- El treball cooperatiu, no pot fallar cap peça del trencaclosques. 

Durant el procés creatiu, la coordinació de treball en la construcció de 

l’escenografia ha estat marcada per la coordinació entre els diferents agents que 

condicionen la viabilitat de la realització de la producció. Sense aquestes xarxes 

fluïdes de comunicació entre les persones involucrades, no s’haguera aconseguit 
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l’èxit que va tenir el festival ni el de la peça escenogràfica, una cosa estava lligada 

a l’altra. 

 

- La col·lectivització del projecte, si no ho comparteixes no cal que ho 

tingues. 

Llevat que la coordinació de treball em feia directora del projecte 

escenogràfic, vaig intentar que les persones que van col·laborar en la creació i 

construcció del pollet –la peça principal- es sentiren integrades en el projecte. 

Recorde la inseguretat personal en haver d’exposar la idea; és subtil la diferència 

entre decidir afrontar el projecte i no fer-ho en eixe punt del procés. No pas això, 

m’invaïa la il·lusió per treballar-hi tal i com es desenvolupen en la seu de 

l’assemblea la resta d’activitats i iniciatives.  

- Limitacions tècniques, amb el que hi ha es juga. 

El projecte escenogràfic té la premissa innexorable de l’espai escènic. Aquest 

el conformen l’escenari i les estructures de cubículs de truss on es desenvolupa 

l’acció, els concerts. D’aquesta manera, els factors principals a tenir en compte 

eren: 

 La situació concreta de la peça del pollet en l’escenari: Aquesta decisió 

marca l’elecció de materials i les tècniques d’ancoratge a l’estructura. 

 

 La realització: Cal tenir en compte factors inel·ludibles en aquest tipus de 

produccions, com la il·luminació que juga un paper fonamental invaïnt 

l’escena durant tot l’espectacle.  

 

 

3.1.1. Pressupost 

Des del primer moment es va proposar la construcció de l’escenografia com 

un projecte de baix pressupost. Amb la línia d’abaratiment de despesses que 

prén el festival, totes les membres de l’assemblea van estar d’acord en establir 

una primera xifra de 300 a 700€ destinats a l’escenografia dintre del pressupost 

general del festival. Ho vam concebre com un projecte dintre de l’assemblea 

organitzadora i per tant, a càrrec d’aquesta. No cal dir que no tenir cap tipus de 

remuneració pel projecte. 

L’ènfasi per emprar materials que tinguérem al nostre abast, com és el cas 

dels perfils de ferro que vaig reciclar per al seu ús, han complit l’objectiu 
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d’abaratir en gran mesura, superant les expectatives de baix pressupost fins 

establir-se un cost definitivament baix. 

Cal tenir en compte que aquest abaratiment del pressupost no haguera sigut 

possible sense el taller i els materials i eines que ja teníem a casa nostra, 

necessàries per resoldre el treball tècnic. 

Podem comprovar-ho a partir del desglossament dels materials adquirits 

amb els preus de les factures:  

MATERIALS CARACTERÍSTIQUES QUANTITAT PREU COST 

Perfil de ferro Perfil comercial 

1,5cm de diàmetre 

8m aprox. 54,32 €* 

Malla metàl·lica soldada 6 x 6 x 0 .60cm 5 metres 13,13 € 

Malla metàl·lica soldada 25 x 25 x 1 .6cm 5 metres 18,02 € 

Brides nylon 4.8 x 200 Negra 300 11,08 € 

Pintura d’esmalt  Acabat negre mate 1k 22,30 € 

Cinta aïllant Adhesiu de colors 2m 5,60 € 

TOTAL 102,29* 

* Pressupost estimat, la compra del ferro no va ser necessària perquè a l’ateneu popular 
disposàvem de perfil de ferro per reparar. Vaig fer servir aquest, aleshores el pressupost real es 

queda amb 47,97€ en la peça del pollet.  

 

 

3.1.2. Coordinació de l’equip de treball i pautes de direcció 

 
Col·lectivització del projecte: Assemblea de Joves Meruts i Universitat d’Estiu 

de Ca la Mera 

El projecte escenogràfic va sorgir de la idea original personal i per això 

s’assumeix la màxima responsabilitat de manera individual. Aleshores, segons la 

metodologia de treball, jo vaig ser la responsable en el disseny, la direcció i la 

producció i realització del projecte. Per tant, el meu rol en aquest projecte va 

ser el de directora escènica.   

Una vegada proposada la iniciativa a l’Assemblea de Joves Merus, 

organitzadors del festival, vaig trobar la necessitat de col·lectivitzar el projecte.  

La intenció de fer d’un projecte personal algo col·lectiu va venir donada per 

l’interès d’engegar la motivació e implicació de les persones que volgueren 

treballar de manera altruista en la construcció de la peça principal de 

l’escenografia. 
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Per això vaig organitzar el taller d’escenografia i reciclatge: 

El taller s’organitzà com una de les activitats dintre de la programació de la 

III Universitat d’Estiu de Ca la Mera. A mode de tallers de formació 

d’autoaprenentatge, el taller d’escenografia, en la mateixa línia que la resta de 

tallers, era de lliure accés, gratuït i a peu de carrer.   

    El taller es programà per al 14 de juliol, a mes i mig de l’esdeveniment del 

festival. Amb una durada de tres hores, de 18:00 a 21:00h, on s’impartia el taller 

dividit en tres blocs: 

Una breu introducció de les nocions bàsiques de la dramatúrgia, 

l’escenografia i el teatre a la italiana. En l’última hora i mitja vaig explicar el 

projecte escenogràfic de baix pressupost i la construcció col·lectiva de la peça 

del pollet.  

La part pràctica del taller permetia la distribució del treball en equips de tres 

feines:  

- Tallar les bosses de plàstic en tires. 

- Teixir les tires de plàstic en la malla metàl·lica pertinent. 

- Soldar els perfils de ferro. 

Per dur a terme el taller es va necessitar material, tant de documentació com 

ferraments i eines de treball que vaig aportar personalment: 

- Documentació teòrica: presentació en power point de recursos de les 

assignatures d’escenografia i la recerca d’informació recopil·lada al llarg dels 

darrers mesos. Es tracten les nocions bàsiques de la dramatúrgia, el teatre 

clàssic a la italiana i les seues parts. En sí, la disciplina artística de l’escenografia, 

donant pas a  la vesant d’escenografia i reciclatge amb imatges de referents i 

treballs personals. 

-  Materials per al taller d’escenografia i reciclatge, la peça del pollet: 

Per una banda vaig dur el material pertinent per soldar ( Soldadora SOLTER 

STYL 205 PRO DI), amb les pinces, els elèctrodes, les ferramentes adients.  Per 

altra banda, per cobrir el material per a tallar i enfilar les tires de bosses de 

plàstic amb la malla metàl·lica vaig dur tisores, un sac de bosses de plàstic 

blanques per tallar i una caixa de tires de bosses de plàstic ja tallades. 

Les deu persones que van participar al taller van comprendre el projecte, i es 

van comprometre amb la col·lectivització de la construcció de l’escenografia per 

aportar la seua ajuda de manera altruista, amb l’objectiu comú de commemorar 

el X aniversari de l’Assemblea de Joves Meruts i el Meruts Festival.  

Ilustración 12, cartell del taller 
d'escenografia, DELIA CELADA 
,2016 
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  Per això, com a valoració podem dir que la proposta de convocar el taller 

d’escenografia dintre de la programació de l’Ateneu Popular, amb l’objectiu 

d’involucrar a persones properes a l’assemblea ha estat un èxit. Les persones 

que s’implicaren al taller es comprometeren a fer jornades de construcció de 

l’escenografia durant les properes setmanes de juliol i agost, les vesprades 

d’entre setmana.  

 

Grup de treball: escenografia col·lectiva 

Per l’èxit del taller, vam formar un grup de treball – de lliure accés - d’unes 

deu persones i vam establir Ca la Mera com el nostre taller. La premissa que ens 

proposem és l’horitzontalitat, fonamental per motivar la implicació.  Vam 

observar com al llarg de la setmana  vam evolucionar com a equip de treball fins 

coordinar-nos i sentir-nos útils, per desenvolupar feines concretes. 

 

 

Il·lustració 16, grup de treballa teixint bosses a Ca la Mera 

 

Reunions de l’Assemblea de Joves Meruts 

Amb les primeres reunions dirigides al Meruts Festival, vaig proposar en 

assemblea el projecte escenogràfic com una iniciativa personal, que mitjançant 

la formalització del TFG, volia dur a terme de manera col·lectiva.  

Il·lustració 13, taller d'escenografia i 
reciclatge a Ca la Mera 

Il·lustració 14, teixint les bosses al taller 
d'escenografia 

Il·lustració 15, soldant al taller 
d'escenografia 
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L’assemblea va respondre amb gratitud e il·lusió davant la proposta, ja que 

el projecte aporta al festival una vesant artística mai desenvolupada 

anteriorment que farà especial la celebració de la dècima edició del concert. 

Es consensuà per unanimitat l’aprovació de la producció del projecte 

escenogràfic i s’acorda: 

- Què el projecte és personal i es produirïa baix la meua direcció, 

supervisió i responsabilitat.  

- Què s’acollïa amb implicació per part dels membres de l’assemblea, la 

idea de col·lectivitzar el projecte, i s’aprova programar el taller de 

construcció col·lectiva  dintre de les activitats de Ca la Mera.  

- Què l’assemblea de Joves Meruts, a través de la comissió 

d’organització de Meruts Festival es feia càrrec del finançament i 

pagament de la despessa. Pressupostada inicialment entre 300 i 700€. 

 

 

  3.1.3 Estudi de l’espai escènic 

Com ja hem dit, l’espai escènic ve donat per l’estuctura de l’escenari i el 

cubícul de truss de l’empresa de so e il·luminació Simes Audio. No pas això, es 

conceb l’espai escènic d’una manera més global, en la totalitat del recinte del 

Estadi Municipal del Clariano destinat a la zona de concerts en aquest 

esdeveniment en concret.  

Així es va veure, com la peça escenogràfica principal, el pollet, es va situar en 

l’estructura cubicular, mentre “l’ou-fotopoll”, la peça secundària estaba al 

recinte on assitia el públic, provocant la interacció entre l’escenografia i 

l’espectador.  

Abans de seguir analitzant l’espai, s’ha d’entendre la premissa conceptual 

que he volgut desenvolupar: El pollet havia d’esdevindre en un punt en 

l’escenari on no interactuara massa amb els músics i artistes en escena, sinó 

altre plànol que transcendeix el cartell i qui va a tocar, donant peu a la lectura o 

interpretació següent: El pollet representa el marc físic i conceptual pel que han 

passat tots els artistes que han tocat als concerts, totes les lluites que s’han pres.  

En definitiva, l’escenografia volia ser el subjecte del motiu i el complement 

de l’acció. 

 

 

 

Il·lustració 17, esboç del disseny 
escenogràfic de la peça del pollet 

Il·lustració 18, esbós de l'escenari, l'espai 
escogràfic 
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L’empresa Simes Audio, companys de feina: 

SIMES AUDIO13, és l’empresa de so e il·luminació del País Valencià per 

excel·lència en aquest tipus de produccions. Simes ha estat responsable dels 

muntatges dels festivals més importants del País Valencià: Feslloch, Festivern, 

Diània, Meruts, Aplec dels Ports. Els darrers anys, Simes ha sigut l’empresa 

encarregada de l’equip de so d’algunes de les bandes més importants del País 

Valencià: Obrint Pas, La Gossa Sorda i La Raíz.  

Primera reunió amb David Ferri, responsable tècnic de Simes Audio:  

Haviem parlat per telèfon de la proposta i ens havíem passat fotografies del 

procés creatiu i d’algunes peces fonamentals per al disseny de l’escenografia. 

Ens reunim un dimecres 18 de maig a les 17:00 en l’Ateneu Popular Ca la 

Mera.  

Amb l’esbós de la maqueta i amb els esbossos que prèviament li havia 

mostrat, vàrem començar a valorar les diferents possibilitats i també els 

possibles problemes. Es valorà la idea inicial de l’escenografia com a estructura 

exempta de l’escenari, amb una estructura de ferro independent a l’estructura 

de truss. Aquesta primera idea va quedar descartada quan, en veure la maqueta, 

les fotografies del procés i de les proves, l’empresa si que va considerar 

compatible l’estructura i en sí l’escenografia, inclús per penjar-la del pont de 

truss que conforma l’estructura de l’escenari. Aleshores, vaig decidir emprar el 

ferro com a material per construir l’estructura de l’escenografia, amb tubs 

quadrats que havien de ser d’uns 3cm de diàmetre com a màxim.   

Amb mostres de les malles metàl·liques, que fou el material que va 

conformar el cos de la figura de l’escenografia, i una prova de l’efecte de pompó 

que creaven les tires de plàstic disposades a la malla metàl·lica més menuda, es 

va poder observar que emprant aquests materials, no es crearia cap barrera del 

vent que dificultés les mesures de seguretat que calia tenir en compte.  

La millor manera de disposar la peça en l’espai escenogràfic era ancorant-la 

al pont de truss, a la travessa superior davantera. En aquest pont, a banda dels 

focus que il·luminaven l’escenari, disposaven de 6 focus cegadors -  làmpades 

convencionals o cegadores- i podien interferir en l’escenografia cremant el 

plàstic. Aleshores es va concloure que ens interessava col·locar-la al centre del 

pont, entre un focus cegador i l’altre, guardant una distància de mínim 50cm 

entre el focus i el pollet.  Vaig considerar molt positivament que el tècnic de 

l’equip de so que estigués tant interessat en dur a terme el projecte amb la 

major practicitat possible. 

                                                             
13 Fitxa tècnica a la seu portal web http://www.simesaudio.com/  

Il·lustració 19, logotip de Simes 
Audio, l'empresa de so e il·luminació 
del Meruts Festival 

http://www.simesaudio.com/
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3.2 EL·LECCIÓ DE LA TEMÀTICA I PRIMERES IDEES 

L’elecció de la temàtica ha estat marcada per diferents factors: 

- La iconicitat de la imatge, el pollet merut: 

El pollet merut és la icona identificativa de l’Assemblea de Joves Meruts i per 

tant la de Meruts Festival. L’orige de la imatge del pollet es remonta a l’any 2007 

amb la creació de l’assemblea i del primer festival. No podem obviar l’origen del 

nom de l’assemblea: “Meruts” sent una mena de gentilici popular que durant 

anys ha estat emprat per referir-se als ontinyentins. El malnom resideix per 

l’expressió popular “mera”. 

El primer concert que va donar peu a que es constituïra l’assemblea que 

coneixem avui, es va fer en la casa particular d’una jove que li deien de malnom 

“la Pollo”. És aleshores el motiu pel qual la imatge del festival, ha sigut i 

continuarà sent, la del pollet merut. Un poll amb cert aire punk, amb la mirada 

perduda, immersa en l’èxtasi provocat pel festival.  

Per tant, la millor manera de complir amb l’objectiu del projecte escenogràfic 

a nivell conceptual, era interpretant escultòricament la imatge del pollet merut. 

És la potència de la iconicitat de la imatge, la que vàrem prendre com a tàctica 

d’intervenció artística, degut al poder de la semiòtica de la imatge que jugava 

un paper fonamental per tal de que l’espectador entenguera que l’escenografia 

anava lligada amb el festival en sí, com a continent de tot el que passa dintre de 

l’esdeveniment i de l’assemblea. 

  

Il·lustració 20, logotip e imatge 
corpoorativa de l'Assemblea de Joves 
Meruts i Meruts Festival 

Il·lustració 21, procés creatiu del disseny del 
logotip 

Il·lustració 22, esbossos del procés creatiu de la imatge  del pollet 
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-  Leitmotiv: la bossa de plàstic.  

 

L’elecció del material que esdevé el leitmotiv de l’obra, guarda l’orige en dos 

motius conceptuals i narratius diferents.  

Per una banda, per la premissa conscienciadora amb el medi ambient, el 

reciclatge i la sostenibilitat. Es vàren valorar diferents materials que 

consideràvem com a deixalla en el context de l’esdeveniment en qüestió; com 

llaunes d’alumini, ampolles i taps, el paper per la cartelleria, les entrades, les 

polseres i els pamflets. Però quedaren descartats per falta de viabilitat 

constructiva i difícil recollida de material reciclat reutilitzable.  

La bossa de plàstic – en essència el petroli - és un utensili instaurat en la 

societat de consum neocapitalista i forma part de la nostra vida qüotidiana. 

Contextualitzant, la bossa de plàstic és una deixalla molt present als festivals. 

Cal assenyalar que inclús als festivals conscients a nivell socio-polític, esdevenen 

centenars de kilograms de residus plàstics a les zones d’acampada o recintes de 

concerts, que deixen una imatge desoladora amb el paisatge, un mar de bosses 

de plàstic. El Vinya Rock és el festival idoni per parlar de deixalles, en 2013 es va 

crear un huracà en la zona d’acampada durant l’esdeveniment, podeu vore el 

vídeo.14  

L’altre motiu pel qual la bossa de plàstic en tires és l’element escollit, és la 

metàfora visual que es crea amb la bossa de plàstic dintre del context del món 

de la música, l’oci i la nit; amb les drogues. De manera subtil, l’escenografia té 

altre punt de mira conscienciador, és mitjançant la hipèrbole – en quant a 

retòrica visual es refereix – que reivindica: “Fem lligaça entre persones, no amb 

les droques”.  

Aquesta lectura, llevat que no és el subjecte principal a expressar, ha estat 

festival. Tot te un perquè:  Popularment es denomina “poll” a la proporció de 

droga que es tinga en el moment de consumir-la, en un trosset de bossa de 

plàstic. Per tancar-lo es lliga una tira de bossa de plàstic per fer el nyuc, que 

anomenen popularment “lligaça”. Aleshores, entre que la icona de l’assemblea 

és un pollet, i que està fet amb tires de bossa de plàstic, la retòrica visual donaria 

peu a un seguit de rimes visuals esperant ser interpretades per les espectadores 

que es sentiren al·ludides. 

En definitiva, Meruts Festival no vol estar condemnat a tenir de manera 

intrínseca en la nit de l’esdeveniment les drogues.  

                                                             
14 Video de Youtube on s’exemplifica el fenòmen de les deixalles de plàstic als festivals: 
https://www.youtube.com/watch?v=__kQxlSruR0  

Il·lustració 23, bosses de plàstic al cel, 
zona d'acampada del VINYA ROCK 

Il·lustració 24, exemple de l'efecte 
"pelatge" de les bosses en l'escenografia 

Il·lustració 25, la darrera part de la malla 
amb les bosses i la semblança al "poll" de 
droga 

https://www.youtube.com/watch?v=__kQxlSruR0
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-          Primers esbossos, primeres idees. 

 

Dissenyar i dibuixar els esbossos va ser crucial per poder comunicar-me i 

transferir les idees als meus companys de treball. 15 

Estructuralment les primeres idees resolien la proposta mitjançant una 

estructura descomunal de perfils de ferro d’uns 6m d’alt per 2.5m d’ample, per 

alçar en altura l’estructura del pollet sobre el terra. Aquesta primera idea va ser 

descartada a partir dels consells de David Ferri, que insistia en que la peça del 

pollet, tal i com jo la tenia en ment, era viable i lleugera per a ancorar-la al pont 

de truss. Quedava confirmat que l’estructura anava a ser de perfils de ferro 

soldats que s’ancorarien al tub de truss del pont mitjançant unes “garres”.  

A la part més artística del treball, em vaig plantejar altres materials 

reutilitzables que establiren rimes visuals de la mateixa manera que ho podrien 

fer les bosses, però cap altra poètica de material m’aportava més que la tira de 

bossa de plàstic reutilitzada.  

Una vegada triat el material vaig començar a experimentar amb ell. A més 

d’anar acumulant de manera compulssiva les bosses, anava explorant quins 

tipus de plàstics s’empren per fabricar les bosses i les propietats del material: 

durabilitat, resistència, tensió, flexibilitat, mal·leabilitat, volum, etc. Davant tot, 

m’interessava la quantitat de possibilitats que oferia el material en resposta al 

que jo buscava estèticament.  

                                                             
15 Per tal de concebre el procés creatiu del projecte escenogràfic, cal consultar la plataforma de 
visualització on esdevenen totes les fotografies. Disponible en: 
http://escenografiamerutsfestival.tumblr.com/  

Il·lustració 26, esbós del plantejament de la 
situació del pollet 

Il·lustració 27, esbós de l'estructura i la 
malla metàl·lica estructural 

Il·lustració 28, esbós de la situació concreta 
del pollet 

Il·lustració 29, esbós de la tècnica del teixit de les tires de bossa de plàstic 

http://escenografiamerutsfestival.tumblr.com/
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3.3 DISSENY I METODOLOGIA DE TREBALL 

-     Decisions e idees clau per a la construcció: 

La  grandària de la peça del pollet es determina quan David – tècnic de Simes- 

em dona les mesures exactes que hi ha entre els focus cegadores – 205 cm – . 

Vaig dissenyar aleshores l’estructura que determina la grandària del pollet de 

260cm d’alt per 207cm d’ample en plànol bidimensional. 

 

- Plànols en autocad, dissent tècnic: 

Per la dificultat afegida que implica la realització d’un projecte escenogràfic, 

vaig dissenyar els plànols en AutoCAD amb les cotes i els ànglesper tal de facilitar 

el treball de construcció de l’estructura, que implicava tallar el ferro en diferents 

angles i llimar-los per a que el soldat fora de qualitat. 

 

-  Maquetes i proves: 

 

La maqueta és una eina imprescindible en aquest tipus de projectes. Permet 

la visualització de l’escenografia durant el procés creatiu, aportant informació 

sobre els materials i els possibles resultats. Pel ritme amb el que avançava el 

treball, vaig construir dues maquetes, una que resolguera la figura principal del 

pollet, sense contemplar l’espai escenogràfic i l’altra la maqueta de l’escenari i 

l’estructura cubicular que permetia situar la peça principal en l’espai escènic.  

 

-  La maqueta del pollet: 

 

Construïda en escala 1:6, la maqueta del pollet mesurava 41 x 29,3 cm. 

Els materials emprats foren: llistons de fusta de 1cm de diàmetre, pletines 

molt menudes aprofitades d’aplics d’imperdible –trets de merceries-, claus de 

0.5cm de grandària, cola blanca, dos tipus de malla metàl·lica, i les tires de 

bosses de plàstic.  

Amb més rellevància, la construcció de la maqueta em va aportat el disseny 

de l’estructura, ja que vaig poder provar la resistència junt amb els angles i 

tangents dels llistons. També amb el teixit de tires a la xicoteta malla, em va 

conscienciar de la magnitud del treball que implicaria la peça real. 

 

Il·lustració 30, plànols tècnis en AutoCAD 

Il·lustració 31, plànols tècnics amb les cotes 
exactes, en AutoCAD 

Il·lustració 32, maqueta de la peça 
escenogràfica del pollet 
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- Metodologia de treball: Dos espais, Ca la Mera i el taller de ma casa: 

Per ergonomia i sentit comú, es van establir dos espais de treball; l’espai de 

treball tècnic i l’espai de treball col·lectiu amb una lògica predominant de treball 

en cadena: 

· Treball tècnic: Disseny i construcció de l’estructura de perfils de ferro.  

La tècnica  fou la soldadura per arc elèctric i d’electrode. Mon pare i jo 

permetre realitzar aquest treball fidel a la idea del baix pressupost. La lògica que 

ordena les feines en processos naturals a seguir ha estat marcada per la tècnica 

del soldat. Per descomptat, la figura del tècnic de taller personificada en mon 

pare, -amb més de 40 anys d’experiència com a mecànic del sector tèxtil- va ser 

essencial. 

· Treball creatiu: Disseny i construcció del cos de la figura: 

La vesant més creativa, com el taller col·lectiu de teixir la bossa de plàstic a 

la malla metàl·lica, i el disseny i la construcció de l’ou-fotopoll. 

 

  

Il·lustració 33, taller i espai de treball 

Il·lustració 34, taula de treball en el 
soldat, espai de treball 

Il·lustració 35, col·laboradores contruïnt 
l'estructura de l'ou-fotopoll 

Il·lustració 36, col·laboradores teixint les 
bosses de plàstic 

Il·lustració 37, col·laboradores aprenent a teixir les bosses de plàstic, com i perquè 
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4- LA PEÇA ESCENOGRÀFICA 

4.1 ESPAI ESCENOGRÀFIC I ELEMENTS DE L’ESCENOGRAFIA 

- Coordinació amb el tècnic de l’equip de so: 

A dues setmanes de la data de l’esdeveniment David i jo ens vàrem tornar a 

reunir per ultimar detalls. En aquest punt, el responsable de l’equip tècnic ja 

havia vist l’estructura de ferro acabada. Les decisions finals de la realització i 

muntatge foren: 

 La peça del pollet aniria ancorada al tub cilíndric de ferro galbaitzat 

del pont de truss mitjançant unes garres que ell mateix em va deixar 

prestades per poder incorporar-les a l’estructura prèviament. Ja que 

el pes de la peça no supera els 50kg. 

 Finalment el pollet es situaria al centre del pont, entre els quatre 

focus cegadores que empren usualment. 

 L’escenografia estaria il·luminada per dos focus convencionals de 

làmpada led situat als dos laterals de la peça, a una distància d’un 

metre que es materialitzaria en dos braços externs ancorats al pont 

de truss. 

Així van quedar establides les pautes que permetrien una posada en escena 

que no interferira en el seu disseny d’escenari i il·luminació, i a l’hora, que 

nodrira els objectius estètics de la peça del pollet en la realització.  

- La peça principal del pollet: 

El disseny definitiu de la peça escenogràfica principal, el pollet, consisteix en 

l’estructura de perfils de ferro de 260 x 207cm formant la silueta i les travesseres 

estructurals. El disseny de les planxes de malla metàl·lica amb bosses de plàstic 

va estar format per 14 peces individuals, contant amb les peces de la cresta del 

pollet que completen la figura.  

El resultat pictòric,  és una gran massa – tridimensional- de color on 

predomina el blanc, amb una presència subtil del color –per la desfragmentació 

dels ròtuls de les bosses – que aporta organicitat  iguarda relació estètica amb 

el que entenem per material reciclat. 

- Peça secundària del OU- Fotopoll: 

Aquesta peça escenogràfica respon a una figura tridimensional exempra que 

complementa a la peça del pollet, aportant coherència espai-temporal a tot el 

recinte del festival.  

 

Il·lustració 38, pelatge de les tires de bossa 
de plàstic 
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L’OU- Fotopoll també compleix els objectius establerts inicialment, ja que la 

totalitat dels materials amb els que es va construir foren reciclats 

 

4.2 MATERIALITZACIÓ DE LA PEÇA PRINCIPAL: EL POLLET 

La metodologia de treball emprada implicava seccionar el procés de 

construcció amb aquest ordre cronològic de prioritat: 

- Disseny fet amb AutoCAD, que aportava unes mesures fidels a la realitat 

i major precisió. 

- Rehabilitació dels perfils de ferro rovellats dels que disposava.  

- Mesurar les diferents tangents i angles amb precisió. 

- Tallar-los i llimar-los amb la dificultat afegida dels angles molt aguts. 

- Presentar o projectar la figura i corregir imperfeccions abans del soldat 

- Soldat: primer unint amb puntades els perfils de ferro, i després soldar-

los amb un cordó de soldadura resistent i de qualitat, per totes els punts 

de contacte. 

- Llimar les soldadures amb radial. 

- Presentar la malla metàl·lica estructural sobre la figura de perfils de 

ferro i ancorar-la amb brides a aquesta – a mode de suport -. 

- Pintar l’estructura acabada amb pintura d’esmalt negre mate, amb una 

pistola aerogràfica tèrmica. 

- Presentar la figura i projectar el disseny al sobre de les planxes de malla 

metàl·lica i seccionar-la per peces. 

- Dibuixar el contorn de la figura del pollet en les peces de malla metàl·lica 

on esdevé la tira de plàstic. 

- Teixir les tires de plàstic a la malla metàl·lica. 

- Montar a mode de trencaclosques les peces en el suport (estructura). 

- Igualar la llargària de les tires de bossa de plàstic per tal d’aconseguir un 

efecte de pelatge homogeni. 

- Corregir imperfeccions de l’acabat, delimitant la línia de dibuix de la 

figura incrustant afegits de malla metàl·lica a la mateixa malla amb les 

bosses. 

 

 

4.2.1 La peça secundària del OU-Fotopoll 

L’ou es dissenya amb la premissa funcional de ser un fotocol. Vaig  dissenyar 

una peça tridimensional única que representa un terç de la closca d’un ou de 

190cm d’ample i 120cm d’alt, amb una obertura que permet entrar dintre de 

l’ou a l’espectador. 

Il·lustració 39, tècnica del soldat amb 
electrode en l'estructura del pollet 

Il·lustració 40, detalle del llimat del 
cordó de la soldadura 

Il·lustració 41, presentant les peces de 
malla amb bosses en l’estructura 

 

Il·lustració 42, procés de construcció 
de l'Ou-Fotopoll 
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La materialització d’aquest va suposar: 

- Construïr l’estructura de tubs de cartró - de bobines industrials del 

tèxtil- , malla de jardineria, precinto i brides 

- Recobrir l’estructura amb la tècnica de cartró pedra – emprant engrudo 

ecològic en compte de cola -. 

- Pintar i aconseguir l’acabat desitjat. 

 

4.3 PROCÉS DE MUNTATGE 

- Muntatge el dia 22/8/16 i coordinació amb els tècnics de so: 

Per muntar la peça del pollet al pont de l’escenari, ens reunim la vespra del 

dia anterior a l’esdeveniment. L’equip de tècnics de so i jo vam ancorar la peça 

del pollet -abans d’elevar el pont- al punt central d’aquest amb èxit. L’ancoratge 

no expressa cap resistència i encaixa perfectament al pont, assegurant la 

viabilitat de la peça durant l’esdeveniment. El pollet va quedar muntat fins al dia 

de la realització, i açò ens servia de prova de seguretat. 

 

- Realització i pautes d’il·luminació: 

El dia l’esdeveniment, Vicent, el tècnic especialitzat en  il·luminació em va 

suggerir que la peça estiguera il·luminada per un focus làmpada led robotitzat 

molt potent que estaria insta·lat en la taula de mescles, a 7m de l’escenari. 

Aquesta mesura lis feia més fàcil la feina i atorgava més protagonisme al pollet, 

ja que aquest focus projectat des de la taula incidia en el pollet fent que aquest 

reflexara la llum blanca led amb molta potència.  

 

- La nit del meruts festival: 

La producció i realització de l’esdeveniment va ser tot un èxit. La peça del 

pollet va ser protagonista des del moment de l’obertura de portes i l’inici del 

festival. Les peces escenogràfiques van resoldre la proposta estètica complint 

els objectius.  

Els concerts començaren de vesprada, quan encara era de dia, malgrat el 

factor “a contra llum” el pollet seguia complint els objectius estètics. Quan va 

caure la nit i tot el recinte es va il·luminar, va ser quan vam veure el potent efecte 

visual que creava la peça escenogràfica il·luminada.  

Il·lustració 43, resultat i posada en 
escena de l'esccenografia en la nit de 
l'esdeveniment Meruts Festival, 2016 

Il·lustració 44, realització i posada en 
escena - entre el canvi de grups - de la nit 
de Meruts Festival, 2016 
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5 CONCLUSIONS 

Amb la realització d’aquest Treball de Fi de Grau he aprés moltíssim i 

considere haver complert molts dels objectius marcats.  

En primera lloc, m’agradaria reafirmar-me en la qüestió de la col·lectivització 

del projecte i la rellevància que ha aportat. Llevat del risc que comporta expandir 

així un projecte personal, la dinàmica de treball i el resultat ha fet d’aquest 

projecte una iniciativa coherent, legítima i conscient. Estaré eternament agraïda 

al grup de treball i les persones que s’han volgut implicar en el projecte, perquè 

sense elles no havera estat possible complir l’objectiu més important a nivell 

metodològic, el treball cooperatiu, altruista i horitzontal.  

En quant a l’objectiu d’integrar la vesant estètica i artística en aquest tipus 

de produccions, les conclusions també són molt positives. Ho podem justificar 

amb la implicació que ha mostrat SIMES AUDIO en oferir aquest servei a les 

seves produccions, una empresa madura i consagrada en aquest context. Així 

com l’interés que han mostrat altres festivals de semblants característiques en 

preguntar-me si estaria disposada a oferir aquest projecte a altres produccions.  

També en l’aspecte tècnic, l’escenografia es va adaptar a l’espai escènic, la 

valoració amb els tècnics de so va ser molt positiva, afirmant que la peça 

s’integrava de manera segura i eficaç, i a l’hora cridava molt l’atenció complint 

amb els objectius estètics. 

En quant a la premissa del baix pressupost, fins i tot jo em vaig sorprendre 

amb el resultat. En primera instància es va pressupostar entre 300 i 700€, quan 

vam acabar la peça vàrem esbrinar que l’escenografia tenia una despessa 

inferior a 80€. Aquest tret, amb una visió de perspectiva de futur, permetrà 

treballar en aquest tipus de projectes de baix pressupost gràcies a que la 

despesa del material és tant baixa, que es podria arribar a acordar una xifra no 

desmesurada, cobrint les hores de treball.  

La vesant conscienciadora amb el medi ambient va estar protagonista en 

quant a la interpretació de l’escenografia, les persones espectadores 

preguntaven i reflexionaven al voltant dels materials emprats. De manera molt 

més subtil, vaig veure com reaccionava la gent que sí interpretava la metàfora 

visual de les bosses de plàstic i les drogues. Dintre d’un context on l’alcohol està 

present va donar peu a les bromes més previsibles, així i tot es reconeixia el 

rerefons conscienciador.  
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Com a aspectes enfortidors del procès creatiu i construcció de la peça han 

estat el tenir el luxe de treballar en el taller de casa i amb gent de confiança. Açò 

ha fet que el treball tècnic fora fluïd i productiu: tant la maquinària del taller 

com la saviessa del tècnic que em supervisava han creat un molt bon ambient 

de treball. Com a aspectes febles m’he pogut trobar amb les limitacions inicials 

de l’espai escènic, que no permitien recrear-se lliurement i l’increment 

d’implicació que suposava coordinar un equip de treball quan la feina que han 

de fer no és el suficientment motivadora, i per últim, que no vaig saber equiparar 

el pes de les dues escenografies, el ou-fotopoll no va estar al mateix nivell que 

el pollet.  

Val a dir per a un futur, que si treballara professionalment amb altre projecte 

en aquesta línia, resoldria la part estètica de manera més simple. Sols en aquest 

projecte tenia sentit el volum de la feina del teixit, si valorem la metodologia de 

treball. 

Finalment, en la recerca teòrica i conceptual he valorat moltíssim la 

informació que he adquirit arran d’aquest treball. He tingut dificultats per trobar 

documentació oficial dels pocs referents d’escenografia en festivals de concerts, 

la major part l’he trobat a la web. Potser, no deixa de ser un senyal de que aquest 

és un món per descobrir.  

 

Il·lustració 45, fotografia panoràmica del recinte del Meruts Festival al seu inici, 2016 
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8 ANNEXES 

Plataforma de visualització 

 Fotografies del projecte escenogràfic en la plataforma de visualització 

Tumblr, disponible en: http://escenografiamerutsfestival.tumblr.com/  

És molt important consultar les diferents categories del blog per tal 

d’entendre la magnitud del procés creatiu, el treball i la producció del projecte 

escenogràfic.  

 

Premsa i notícies del Meruts Festival 2016 

Roda de premsa amb l’Ajuntament d’Ontinyent.  

http://tvdigitalontinyent.com/general/el-meruts-festival-celebra-els-seus-10-

anys-ampliant-les-activitats-

paral%C2%B7leles/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

Manto de estrellas, un programa de la Televisió comarcal MK: 

https://www.youtube.com/watch?v=nySk7tl7h8Y 

Notícia a la Televisió Comarcal MK Localia 

https://www.youtube.com/watch?v=c4NhebunnPA 

El Levante 

http://www.levante-emv.com/costera/2016/07/16/meruts-festival-celebra-

decima-edicion/1445256.html 

http://www.levante-emv.com/costera/2016/07/19/verano-creativo-ca-

mera/1446278.html 
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