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Dossier pedagògic Educa amb l’Art

Teatre, moviment i dansa 

Festival Sismògraf d’Olot 

Stéphane Levy: Stéphane Lévy és co-director artístic de la Cia Moveo i del Centre de Formació i 
Creació Moveo, i professor a l’Institut del Teatre de Barcelona. Des del 2005 Stephane dirigeix 
espectacles de la Cia Moveo i seu treball com a creador va ser guardonat amb varis premis tant 
a l’estat espanyol com a l’estranger. 

Des de l’any 2003 dirigeix projectes i tallers a entitats internacionals com la School of Speech 
and Drama de Londres, Edinburgh Fringe Festival, Conservatoire Populaire de Ginebra o les 
Escoles Superiors d’Art Dramàtic de València i Vigo i L'Altre Festival entre altres. 

Al 2015 va començar a treballar amb projectes dirigits a públics no professionals tal com cursos 
per a adolescents, classes de teatre físic en família, classes en escoles primàries, cursos i 
laboratoris dirigit a grups amb trastorns mentals i educadors professionals. 
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Resum de la sessió 
 

 
Escalfament 

 
Caminem per l’espai, primer ràpid, després lent, caminar de puntetes, només amb el taló, amb 
la part de dins dels peus, de fora... Mirant-nos als ulls els uns als altres, mirant només als 
nostres peus... Poc a poc anem despertant el cos.  
 
Despertarem cada part del cos posant-hi tota l’atenció a: 
 

 Cap: movem el nostre cap, moviments lents, ràpids, complets, curts,... 
 Colzes: belluguem els colzes i explorem la seva mobilitat. Juguem a moure’n només un 

mentre l’altre braç descansa, anem canviant. 
 Malucs: juguem amb els malucs, davant, darrera, fent cercles,... 
 Tors: fins on podem moure el tors? El podem tòrcer?  

 
Finalment, ens belluguem per la sala intentant ballar amb totes les parts del cos que hem 
treballat, sense oblidar-ne cap! És possible?  
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El Pigall 
 
A través d’aquest exercici treballarem la confiança i la comunicació. És un exercici que es pot 
modificar i ampliar molt, però per aquelles persones que tinguin problema amb el contacte hi 
ha diverses opcions: 
 

- No és necessari arribar a tocar-se, només estar atent a les indicacions de l’altre. 
- Sempre és millor exercir una pressió forta, tocar amb tota la mà l’esquena de l’altre 

per exemple, que tocar molt superficialment que pot ser entès com un gest més íntim.  
 
Ens posarem per parelles, un guiarà a l’altre, que estarà amb els ulls tancats (opcional a l’inici, 
més endavant podem tenir els ulls oberts tota l’estona).  
La persona guia posarà la seva mà damunt la mà de l’altre i la guiarà per la sala, amb missatges 
clars i sense fer servir la paraula.  
 
Recomanacions: 

- Fer passes llargues, deixar-se anar. 
- Fixar-nos molt bé en la informació que transmet la mà. És por? Alegria? Relaxació? 

Nervis?  
- Transmetre, no explicar. “Transmetre és sexy, explicar NO!” 
- Canviar la textura de les nostres indicacions, l’impuls, explorar el terra, la paret, 

canviar el ritme...  
 
Hi haurà un moment que potser no se sabrà qui mana. Fins i tot el qui té els ulls tancats pot ser 
qui mani. Per sobre de tot s’ha de ser atrevit però no perdre de vista la seguretat.  
Pensem a treballar per a l’altre, perquè s’ho passi bé i confiï.  
 
Busquem construir una cultura de l’exercici, per això el podem fer i tornar a fer, per explorar-lo 
al màxim! Volem desenvolupar el control de l’espai i del nostres cossos.  
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Coreògrafes i ballarines 
 
Ens posarem per parelles, una de les persones serà el coreògraf i l’altre el ballarí.  
El ballarí en un primer moment estarà quiet, el coreògraf li donarà un input, un petit toc o gest 
a alguna o algunes parts del cos del ballarí perquè aquest es bellugui segons el que hagi sentit 
després d’aquest contacte. 
 
El moviment del ballarí tindrà un inici, un desenvolupament i un final. El coreògraf llavors 
tornarà a proposar un moviment, a través d’un impuls, un gest clar i definit però no tancat. El 
ballarí es podrà expressar com a creador, no només com a intèrpret del coreògraf.  
 
Recomanacions: 
 

- No és una manipulació, és donar impulsos.  
- El coreògraf ha d’esperar que el moviment decaigui per tornar a començar.  
- Prendre molta atenció als moments en què no ens estem movent, també hi ha dansa! 
- Convèncer, no imposar.  

 
Poc a poc, l’exercici es va complicant: 
 
Al ballarí li agrada la proposta que li ha fet el coreògraf? Pot dir que no, amb el cos. Si no li 
agrada la proposta, el seu cos gairebé respon, es para. Aquí intervé la part teatral, ser molt 
fidel al que s’està rebent de l’altre, cal ser immediats amb la sensació física.  
A través d’aquesta part de l’exercici treballarem com expressar el NO físicament, com sentim 
que l’altre ens està dient que no?  
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L’exercici evoluciona A tenir en compte: 
 

- Fixar-nos com l’impuls es transforma i es va convertint en acció, no només moviment. 
L’acció vol transformar i té un inici i un final.  

- Parar és molt important, el moment d’aturar-se ha de tenir lloc i atenció.  
- El moviment és un discurs.  
- El silenci permet canviar i sentir.  
- Els impulsos no necessàriament són amb contacte físic, buscar altres maneres.  

 

Moviment i Stop 
 

 
 
Dividirem el grup en dos equips, cada equip ha de retenir a la memòria les persones que 
formen part del seu equip. Comencem a caminar ràpid i barrejar-nos entre tots i totes. De cop, 
un dels equips (A) para, i l’altre equip (B) continua caminant. En algun moment l’equip B 
s’atura, i l’equip A ha de començar a caminar de nou. Jugar una estona amb els canvis.  
 
Es pot fer per equips, però també per parelles. Tenir en compte de no aturar el discurs de 
l’altre, no tallar la paraula sinó prendre-la, com en una conversa.  
 
Si fem aquest exercici per parelles pensem al nostre cap: “Perquè ha parat la meva parella?” i 
actues en conseqüència. Ser creatius i afegir-hi interpretació, no mim, però sí intenció i 
voluntat. 
 
Tenir en compte: 

- No hi poden haver 2 desplaçaments alhora, un membre de la parella a cada moment.  
- Tampoc poden estar els 2 membres de la parella aturats.  
- Treballarem el diàleg, sense paraules, l’escolta activa però sense paraules. Es tracta 

d’un viatge i no d’una acció reacció.  
- Desenvolupem la nostra capacitat de sentir, de percebre, no cal estar mirant sinó 

sentint.  
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Empènyer i estirar 
 
 
A continuació complicarem l’exercici anterior. Ens posarem per parelles i establirem un diàleg 
d’empènyer i estirar de tres maneres diferents, però sempre en línia recta:  
 

1- Cadascú estirem un braç i ens donem la mà. Els braços han d’estar rectes i connectats. 
Caminem cap a la direcció d’un de nosaltres, ens aturem, i canviem de direcció.  

 
2- Ara, abans d’estirar el braç ens donarem la mà prèviament, llavors estirarem els 

braços, connectarem, caminarem cap a una banda, ens aturem i canviem de direcció 
de nou. Fixem-nos en com ens connectem, estem en tensió i desconnectem. Volem 
convèncer l’altre perquè vingui cap a nosaltres. En algun moment incorporem una 
respiració abans de canviar de direcció.  

 
3- Finalment, repetirem els exercicis anteriors però sense braços, observant i mesurant.  

 
La relació d’empènyer i estirar és universal i passa en tots els àmbits de la vida! 
 
Per acabar, trenquem la línia recta i apliquem tot el que hem practicat durant la sessió.  
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Coordinació del curs Educa amb l’Art: Claudia Torner 
Email: coordinacio@apropacultura.cat 
Telèfon: 93 247 93 00 ext. 469 i 339 

 

 


