


Educa amb l’Art 2021/22 
16 d’octubre de 2021 

 
 

 

1 
 

Dossier Educa amb l’Art  
 
Temàtica:  
Arts visuals, cos, espai, meditació, comunicació, silenci, concentració, sentits, 
caminar, repetició, aprenentatge col·lectiu, dinàmiques participatives. 
 
Organització:  
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 
 
Descripció 
 

La proposta vol que les persones puguin explorar i experimentar amb les 
possibilitats del medi del monestir de Pedralbes. Aquest espai significatiu a la 
ciutat de Barcelona, ens servirà per aprendre tant des d’un apropament històric 
al patrimoni com també redescobrir un espai de silenci, reflexió i serenitat, 
habitant els seus llocs d’una altra manera. 
 
Mitjançant l’exploració al monestir, l’observació i la conversa, podrem fer un 
viatge en el temps per endinsar-nos en un tipus de vida en comunitat, en silenci 
dedicada al treball i a l’oració. Durant tot el recorregut desplegarem accions que 
ens relacionen amb experiències de silenci i entrenaments de concentració 
mitjançant pràctiques artístiques. 
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Objectius 
 

• Generar un espai i proposta útil per treballar la comunicació, el silenci, la 
concentració, a partir de dinàmiques de grup per tal de millorar la 
convivència i la cohesió. 
 

• Explicar l’estructura física de l’arquitectura i l’organització de la vida 
quotidiana de la comunitat de monges clarisses dins del recinte del 
monestir. 

 
• Observar i percebre a través dels sentits l’entorn del monestir, 

experimentant sensacions i descobrint les emocions que susciten 
aquestes percepcions. 

 
• Crear produccions i experiències artístiques a partir de la vivència del 

silenci, la percepció i les emocions viscudes durant el recorregut al 
monestir, a través d’accions i performance. 

 
 
Exercicis del taller 
 
Aquest taller es va dissenyar i desenvolupar de manera especifica en relació a 
l’espai del monestir i les característiques històriques i funcionals del seu 
context. Els següents exercicis però es poden reproduir en d’altres indrets, 
considerant les seves particularitats arquitectòniques i d’espai i atenent els 
estímuls sensorials com el so, els olors, la llum o el tacte propis de cada lloc. A 
cada acció, trobareu l’enllaç al vídeo per poder seguir l’exercici pas a pas. Us 
animem a posar-los en pràctica al vostre espai de treball! 
 
 
ACCIÓ 1: Meditació activa 
Plaça del Monestir (previ a entrar) 
 
El recinte de Pedralbes oferia tot el que calia per a la vida de la comunitat de 
clarisses: el silenci, la pau i els recursos materials necessaris per al manteniment 
de la gent que hi vivia. 
 
Introduïm ja termes com silenci, concentració i contemplació, però sense 
explicar-los. 
 
Apuntem que és un espai especial per tal de fer unes accions: vida en comunitat 
i contemplació.  Comparar-ho amb un gimnàs, però gimnàs de pensament. Com 
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la Masia del Barça, un Conservatori o altres espais on qui hi va, accepta fer un 
esforç per convertir-se en un especialista en quelcom. 
 
Proposem fer un exercici per tal de preparar-nos per entrar al monestir. 
Per tal de buidar-nos de tensions i estrès proposem fer un exercici manllevat de 
la meditació activa consistent en, durant 2 minuts, córrer, saltar, ballar, tant com 
puguem, donant voltes lliurament a l’espai del centre de la plaça del Monestir, 
amb les motxilles posades. Per fer aquesta acció s’haurà de fer tant soroll com 
puguin. 
 
Després d’aquest exercici ens posem en cercle, asseguts al terra i respirem 
profundament durant 30 segons per tal de preparar-nos per entrar al monestir. 
 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
⏎ La tranquil·litat i el silenci estan molt presents en el nostre dia a dia?. Pensarem 
si ens costarà molt o poc entrar en el monestir i mantenir un clima de serenitat i 
concentració durant tota l’activitat.  
 
⏎ Aquest exercici ens serveix per evidenciar el contrast del fora del monestir amb 
la calma del seu interior. 
 
 
ACCIÓ 2: Mapeig i Definició de Silenci 
Bancs del pou cisterna 
 
Demanem que intentem creuar el jardí del claustre en silenci i lentament. Un cop 
creuat ens asseurem al costat del pou cisterna. 
Entre tot el grup intentem fer una definició i mapeig del que significa per nosaltres 
el silenci: 
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• Què és el silenci? Sempre és igual? Quins tipus de silenci hi ha? Com el 
podem dibuixar? 

• On el trobem? Aquest és un lloc pensat pel silenci? Quins llocs per ells són 
espais de silenci?  

• Quan ens agrada el silenci? Quan ens costa fer-lo? 
• A vegades vivim silencis obligats? 
• El silenci ens ajuda a concentrar-nos? Què significa concentrar-se? 
• La repetició ens ajuda a concentrar-nos? Tenir una rutina ens ajuda? Ens 

avorreix? 

 
Després d’haver introduït les rutines del monestir expliquem també els 4 vots, la 
Regla de Santa Clara, presentant-los com a normes bàsiques pensades per 
ajudar a tenir una vida concentrada en la forma de vida que va proposar Santa 
Clara, primera i única dona que va escriure una regla de vida per dones, que es 
resumeix en 4 normes: 
 

• Pobresa: portar una vida senzilla sense interès per posseir coses 
materials. 
 

• Obediència: acceptar les decisions de l’abadessa, la “directora” que 
manava al monestir, i les normes de la vida en comunitat. 

 
• Castedat: no tenir parella, ni fills ni filles perquè poden arribar a ser més 

importants que la dedicació a Déu. L’abadessa es convertia en la figura 
de la seva mare i totes es consideraven germanes. 

 
• Clausura: acceptar entrar al monestir per viure en comunitat i no sortir 

mai més d’allà (ni quan havien mort perquè eren enterrades allà) per 
aïllar-se del món i concentrar-se només en Déu. Aquí podem resoldre el 
perquè de tantes portes a l’entrada. 

 
També expliquem que la Regla de Santa Clara diu que s’ha de mantenir el silenci 
en totes les activitats, excepte en les estones lliures. 
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⏎ Introduïm el claustre i expliquem la 
funció simbòlica i de distribuïdor 
d’espais. 
El símbol és la representació d’una idea, 
quelcom que no es pot veure però que 
existeix (com el fred, l’amor, la calor, la 
tristesa...), ho representem amb 
quelcom que es pot veure. 
Per a les monges, el claustre simbolitza 
el seu “paradís”. És per on passegen, 
resen, pensen i mediten sobre Déu. 
 
⏎ Introduir quines són les rutines que 
vivien i viuen les monges clarisses i ho 
comparem amb el seu dia a dia.  
Fixar-nos en la Campana del monestir = 
Campana de l’escola.  
També introduir que antigament la gent 
no tenia rellotges, ni tele ni ràdio, ni molt 

menys internet i que les campanes de les esglésies eren un dels millors mitjans 
de comunicació ja que marcaven les hores, els oficis, els esdeveniments (festes, 
batejos, bodes i funerals) i fins i tot els moments d’alarma i emergència. 
 
⏎ Per acabar preguntem: Coneixeu altres exemples de regles i normes? Per a 
què serveixen? A l’escola? A l’esport? Són iguals en tots els espais? Penseu que 
seria útil inventar-nos alguna per aquest matí, per l’activitat que estem fent? 
Quina norma proposaríeu? 
 
⏎ Serà clau dedicar un temps en aquest punt perquè ens ajuda a trobar sentit al 
que és la Regla de Santa Clara. A més, ens pot servir per establir unes normes 
bàsiques per complir durant l’activitat, per exemple: com demanar la paraula, 
com fer silenci, com demanar un descans,... 
 
 
 
ACCIÓ 3: Atenció-Comunicació-Escolta 
Abadia 
 
Ensenyem la Sala Capitular però seguidament passem a l’Abadia per fer l’acció. 
Expliquem que a la sala Capitular era on les monges es trobaven per parlar, un 
lloc de reunió dels temes de la comunitat.  
 

• Què penseu que es parlava? 
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Fem un exercici per veure la importància d’estar atents quan parlem i la 
importància de tenir un clima idoni. 
 

Demanem 2 persones voluntàries (A) i les col·loquem cada una a un costat de la 
cambra. La resta ens situem fent dues files (b)  
 
  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  

A                                                           A  
  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  b  
 

Expliquem a un dels voluntaris (A) un secret (a cau d’orella) i direm que l’ha 
d’explicar a l’altre voluntari.  Mentre la resta del grup han de parlar fort entre uns 
i altres per fer soroll i que el missatge no arribi. 
 
Després ens quedem en silenci i diem al voluntari amb el secret que digui quina 
era la frase. El resultat de l’exercici serà fixar-nos que al principi no teníem un 
clima adient per comunicar-nos, teníem massa soroll i els missatge no podia 
arribar. Després al estar en silenci, el mateix missatge ha pogut arribar. 
 

Finalment ens centrem en veure que a part del canal propici per comunicar un 
missatge, també a vegades ens costa expressar-nos perquè no tenim paraules 
per dir el que volem dir, o no sabem com explicar com ens sentim. Preguntem: 
 

• Us ha passat alguna vegada que 
heu respost cridant a algú o amb 
violència algú perquè no sabíeu com dir-
ho amb paraules?  
Podem posar algun exemple de conflicte 
de pati d’escola o amb els usuaris. 
 
Per acabar reflexionem en com a partir 
de parlar les comunitats (pobles, veïns, 
escoles, famílies) resolen els 
conflictes i posarem en valor la 
necessitat de poder pensar abans 
d’atacar o resoldre les coses amb 
violència. 
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⏎ Ens fixarem en la importància del silenci i l’escolta.  
Si és oportú, reflexionarem sobre per què a classe o en el treball amb grups el 
silenci ens és útil i la importància de poder parlar. 
 
⏎ D’acord amb Lluís Duch (Doctor en Antropologia i Teologia i monjo de 
Montserrat des del 1961). A l’escola i en el món actual, patim un dèficit de 
paraules que no ens porta al silenci, sinó al mutisme. 
Si no tenim paraules, no sabem RESOLDRE el conflictes, què sentim? què necessitem? 
què volem? 
El conflicte és natural als humans, però si no el sabem resoldre amb la paraula, acabem 
utilitzant la violència. 
 
 
 
ACCIÓ 4: Kinhin. Caminar en silenci 
Pòrtic del Claustre 
 
Proposem la següent acció, inspirada l’exercici de meditació Kinhin: 
Passejar lentament, sense pressa, sense una direcció clara, molt concentrats 
amb el caminar, en com trepitgem, en els nostres peus,... durant 2 minuts, en 
silenci, pel pòrtic. 
  

Quan soni una campana, ens parem i contemplem l’espai on estem. Intentem no 
interactuar entre nosaltres (no tocar-nos, no parlar,...) 
 

El repte és que cada una de nosaltres, a partir de l’observació i el caminar, es 
concentri en alguna cosa. 
 
Després d’aquesta acció parlem de com ens hem sentit.  
 

Compartim en què ens hem concentrat? Quines coses ens han cridat l’atenció? 
Quines preguntes han sorgit? 

• Ens ha ajudat caminar per pensar? 
• Ens ha costat estar en silenci?  

Podem vincular la dificultat de mantenir silenci i concentració amb la dificultat 
de la forma de vida de les monges: vincular-ho a la reclusió del Monestir, a la 
concntració, a la contemplació, al pensament, a la vida interior... 
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⏎ És molt important que no prefixem en que s’han de concentrar. Així sorgiran 
diferents reflexions i no tots cercarem les mateixes respostes. 
 
⏎ Aquí contestarem les preguntes que hagin sorgit en relació a l’espai (capella de 
Sant Miquel, Sepulcre Reina Elisenda, l’arquitectura, les columnes, els arcs, Petras 
Albas, ossari, etc). 

 
⏎ Ens fixarem com el caminar és un element quotidià amb repetició, que no 
hem de pensar per fer-ho, però que per molta gent els ajuda a pensar (podem 
compartir l’exemple dels pensadors grecs Peripatètics els quals discutien, llegien 
i reflexionaven mentre caminaven). 
 
 
 
ACCIÓ 5: Respiració 
Jardí de les olors 
 
Entrem al jardí del claustre i avancem fins a l’hort d’herbes medicinals / jardí de 
les olors. 
 

Ens seiem (amb les cames creuades) envoltant l’hort i proposem estar 1 minut 
concentrats amb les respiracions, en inflar els pulmons i treure l’aire. 
 

Tanquem els ulls i conduïm les respiracions dient que ens concentrem molt en 
la respiració. Intentem pensar només en la respiració, contarem 1,2,3 mentre 
inhalem,1,2,3 retenim l’aire, i 1,2,3 exhalem. Repetirem aquesta acció 3 cops 
(inhalem pel nas i exhalem pel nas).  
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Obrim els ulls. Seguim respirant tranquil·lament, sense concentrar-nos. 
Seguidament tornem a tancar els ulls i ens concentrem durant 7 respiracions, 
aquest cop contant series de 1,2,3,4,5. 
 

Finalment demanem:  

• Com us sentiu? 
• Ha estat difícil concentrar-se en la respiració? 
• Quines olors heu ensumat? 
• La repetició ens ha ajudat? 

 
Expliquem que aquest exercici el podem emprar a casa, a classe o amb un grup 
quan estem nerviosos per relaxar-nos. Podem introduir que en totes les cultures 
hi ha rituals i exercicis per relaxar-se i concentrar-se en un mateix, en un desig, 
en una idea, en una divinitat... 
 

Ens fixem com la repetició, un cop més ha aparegut i ens ha ajudat a concentrar-
nos. 
 

	
	
⏎ LA FARMACIOLA: Comentarem que en aquell temps no hi havien farmàcies i es 
feien les medicines només amb herbes. 

 
⏎ Pel budisme, concentrar-se en la respiració és el primer nivell de meditació. 
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⏎ A la vegada d’aquesta primera respiració, mourem les herbes per tal que facin 
olor, o tenir uns talls passar-los per davant les cares de les persones. L’olor ens 
ajudarà a relaxar-nos i pensar en la respiració. 
 
⏎ Podem introduir el concepte de repetició i explicar el que són els mantres i 
com ajuden als exercicis de concentració de totes les cultures i religions (mantra 
budista, pregària, desig comú (que marqui el Barça, Barça, Barça....), cançons de 
bressol...). 
  
 
 
ACCIÓ 6: Dibuix, Coreografia 
Pòrtic 1r pis del Claustre 
 
Aquesta acció requereix més temps que les altres. Recuperem algunes de les 
tasques de la rutina de les monges clarisses i ens fixem com, en general, són 
activitats que es feien col·lectivament: resar, cantar a cor, cuidar el jardí,... 
 
Plantegem per aquesta acció treballar mitjançant el dibuix, però enlloc de 
individualment, ho farem col·lectivament. Fem un dibuix conjunt, a partir 
d’accions per representar el silenci. 
 

Proposem, per tal de produir el dibuix tots a la vegada, tots a una, inventar-nos 
una mena de coreografia que ens ajudi a anar junts tot el grup. 
 

• 1r pas : pensar moviments que ens ajudin a representar el silenci i la 
concentració. Podem inspirar-nos en la repetició de les formes de les 
columnes, en formes que haguem vist en el jardí, en postures que ens 
semblin relaxants,... 

• 2n pas : ordenarem aquests moviments, creant una coreografia. Pensant 
que fem primer, segon, tercer... número de repeticions... direcció... 

• 3r pas : assajar la coreografia 2 o 3 cops sobre la tela. 
 
Seguidament repartim 2 guixos a cada participant. 
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És el moment de fer tota la coreografia a sobre la tela amb els guixos, tots a 
una, molt concentrats, seguint les pautes que nosaltres marquem. 
 
Finalment sortim de la tela i ens fixem en el resultat del dibuix. Parem molta 
atenció a veure com el dibuix ha estat un exercici de concentració individual 
amb un resultat grupal. També en fixem en els resultats del moviments repetits, 
com han originat que també les formes es repeteixin en tot el dibuix. 
 
Com a tancament de l’acció, pensem com podríem guardar o recordar el que 
hem fet?  
 
Repartim draps humits i abans de marxar netegem la tela conjuntament. 
 
⏎ Aquesta acció està inspirada en l’obra de : 
Philip Wiegard. Artist Screening #1 i Artist Screening #2 (2017) 
 
⏎ Contemplar = emmarcar mirada, concentrar. 
Podem recuperar com l’arquitectura, columnes i espais del monestir, ens han 
servit de marc per concentrar-nos. 
 
⏎ Aquests moviments els conduirem de tal manera que tinguin algun contacte 
amb el terra, ja que al terra tindrem la superfície per dibuixar. 
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⏎ Utilitzar música de Mompou per anar tot el grup junts i aprofitar conceptes 
musicals com el temps, el ritme, la intensitat per guiar el nostre dibuix. 
Frederic Mompou. Música callada 
 
⏎ Serà molt important no tenir pressa per realitzar aquest pas. Les educadores 
haurem d’estar molt concentrats i anar conduint els moviments segons els 
resultats. 
 
⏎ Aquest moviments els conduirem de tal manera que tinguin algun contacte 
amb el terra, ja que al terra tindrem la superfície per dibuixar. 
 
⏎ Introduir el concepte d’efímer i explicar que els monjos budistes creen grans 
mandales de sorra i després ho destrueixen com a representació que res en la 
vida és per sempre. 
 
⏎ Segurament sorgirà fer una foto o fer un dibuix del resultat. Podem suggerir 
també fer una partitura, una llista de les acció (com una recepta),... 
 
⏎ També podem plantejar amb quins materials ho podrien repetir per tal que 
no sigui efímer el resultat? Així podrien tenir un mural conjunt per la classe. 
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Apropa Cultura 
 
Educa amb l’Art es un curs de formació anual en arts escèniques, música i arts 
visuals on s’ofereixen eines per enriquir i potenciar la tasca com a educadors o 
educadores a través de les possibilitats de la creació artística. A partir de 
sessions vivencials, experimentem i aprenem col·lectivament com l'art pot 
ajudar-nos en el dia a dia. 
  
Si vols conèixer més propostes de l’Educa amb l’art, consulta l’apartat de 
recursos de formació del nostre web, el canal de youtube o escriu-nos per rebre 
recomanacions a apropa@apropacultura.cat o al nostre telèfon. Animeu-vos a 
posar en pràctica les propostes! Ens agradarà molt saber com us ha anat, 
compartiu amb nosaltres l’experiència! 
 
 

www.apropacultura.cat 
 
Email: coordinacio@apropacultura.cat  

 
Telèfon: 93 247 93 00 ext. 469 i 339 
  


