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Dossier Educa amb l’Art  
 
Temàtica:  
Cos, espai, moviment, experiència sensorial i perceptiva, metodologies 
d’accesibilitat 
 
Organització:  
CCCB  
 
Descripció  
 
Aquest taller va ser una aproximació pràctica, des del moviment i l'expressió del 
cos, al projecte d'investigació en metodologies d'accessibilitat que s’està 
desenvolupant en el CCCB a cura de la formadora Magda Garzon. 
 
A partir de la transmissió de les experiències concretes en l'accessibilitat per a 
persones amb diversitat visual, i des del bagatge com a pedagoga i creadora en 
dansa, la formadora proposa una pràctica compartida que doni pas a una 
experiència múltiple on els sentits del cos s'afinen i es conjuguen en una poètica 
personal. 
  
Per això, ens invita a crear un ambient de treball reflexiu, rigorós i compromès 
que permeti d'incorporar el cos en el pensament de manera activa. A través de 
l'afinació dels sentits i de diverses pràctiques somàtiques ens relacionem amb 
l'escolta del nostre cos, de l'entorn i dels altres cossos. 
 
 
Objectius 

- Crear les condicions de treball que permeten de generar un estat 
“d’atenció plena”, confiança i respecte.  

- Generar una experiència perceptiva a la sala d’exposició que posi en judici, 
entre altres temes, l’actual model ocularcentrista.  

- Oferir un espai i proposta útil per a aprofundir en el coneixement de les 
possibilitats expressives i comunicatives del cos i el moviment. 

- Oferir una experiència que incideix plenament en la contemplació del 
temps, en l’observació i la percepció* a través dels sentits. 

- Fer una pràctica d’acompanyament i corresponsabilitat a la sala 
d’exposicions.  

*Entenent la percepció com la complexitat de conjunció dels sentits. També 
incloure el sistema vestibular o del moviment i el sistema propioceptiu. 
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Exercicis del taller 
 

La sessió es va plantejar en dues parts. La primera a la sala Raval del CCCB, un 
espai ampli i lluminós, i la segona a la planta 2 del centre on hi ha l’exposició “La 
màscara no menteix mai”. Tot i que aquest taller es pot reproduir en altres espais, 
serà necessari que la primera part es desenvolupi en una sala interior, posant 
atenció a la lluminositat i adequació del mobiliari i/o objectes perquè sigui un 
espai adequat pel moviment.  
Serà important crear l’ambient de silenci, el to de la veu, i les paraules que 
utilitzem per a fer el guiatge a través de la sessió. 
 
Estem situades en rotllana, fem una mínima presentació cadascú mentre encara 
van arribant participants. La primera pràctica s’inicia des d’aquesta mateixa 
situació, no canviem res i ens predisposem per començar la sessió de cos.  
 

PART 1 

Pràctica 1. Estimulació de tres sistemes del cos: l’ossi, el muscular, i el teixit 
connectiu o la pell (en silenci). 
 
Aquesta pràctica té 4 fases diferenciades, i és important insistir en la duració i la 
profunditat de l’acció.  
 
Comencem posant els ossos de les mans al terra, pressionant lleugerament 
perquè a través del contacte amb el terra prenem consciència de la forma de l’os. 
Posem l’atenció al detall del contacte i anem deixant preguntes a l’aire: com és 
la forma de l’òs, quina és la temperatura que sentim?  
 
La propia pràctica ens porta a canviar de posició, la necessitat de fer un gest 
concret i específic ens obliga a estar al terra durant una llarga estona i per tant 
començar a articular les cames, el cap, la columna…  
 
Lentament anem ampliant la zona de contacte amb el terra, passant per tot el 
cos, per tots els ossos del cos. La formadora va anomenant ossos, dient formes, 
i parts del cos per tal d’estimular que l’atenció viatgi al llarg del cos, i suggerir 
noves formes. 
 
Dels ossos, passem a la textura del múscul, que s’ha de treballar de manera 
diferent; amassant-la, pressionant-la. És la part del cos que ens permet fer força 
i pressió.  
 
Després posem les mans en forma de cassoleta i percutim, especialment a la 
zona de la caixa toràcica que fa de caixa de ressonància. Traiem so, perquè amb 
el clapping es modifiqui el resultat del so que surt. Això ens dona idea del volum 
del tors.  
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Per últim passem a la capa de la pell, la més superficial. El teixit continu que 
envolta el cos i que ens dona informació de l’exterior i ens protegeix. De quina 
manera activem la pell? li donem estímuls?  
 
Per què fem pràctiques de cos i de percepció amb els ulls tancats? Treballem amb 
els ulls tancats per tal que l’atenció es focalitza majoritàriament en l’acció i la 
percepció i no tant amb la “mirada del judici” o simplement, per disminuir els 
estímuls visuals. Incidim en una mirada interna, encara que cap al final de la 
pràctica l’educadora comença a donar la indicació que imaginin la forma també 
des de fora. Com em sento? i com és la forma, la geometria del cos en l’espai? 
D’aquesta manera l’atenció i la mirada es mou, viatja des de la intimitat cap a 
l’exterior perquè el gest sigui expressiu i es comuniqui.  
 
Per posar-nos en la posició vertical, fem una pràctica de percepció del temps. 
Tenim exactament 3 minuts per a canviar de posició horitzontal a la vertical. 
També és una manera de posar major atenció a la qualitat de la pujada, el temps 
dilatat fa que l’existència d’allò que fas respongui a un sentit íntim de la 
percepció. 
 

➔ paraules clau: començar amb el què hi ha en el cos, començar en el cos, 
en l’estructura i matèria diferenciada, temps dilatat, silenci, persistència.  
 

[ Nota: En el cos ho tenim tot: estructura, sinèrgia, direcció, volum. Gairebé tots els paràmetres del moviment 
ja ens els dona el propi cos] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Educa amb l’Art 2021/22 
5 març 2022 

 
 

 

4 
 

Pràctica 2. Caçar moviments a l’aire i incorporar-los al repertori gestual de 
cadascú 
 
Caminant per l’espai ens fixem en el moviment que fa la pelvis i lentament l’anem 
amplificant. Aquesta lleugera variació del caminar ens modifica la forma del cos.  
Ens comencem a relacionar amb la resta del grup a través de prendre gestos dels 
altres i integrar-los de manera immediata en el propi cos: “agafar gestos al vol”. 
 
Escoltar el grup a l’hora que prenc decisions sobre el moviment en mi mateixa, 
és una forma d’escolta precisa que ens porta a connectar el grup i a generar una 
major dinàmica; de manera que el cos es posi en funcionament des de la 
mobilització articular, el salt, el córrer… Qualsevol expressió de moviment serà 
susceptible de formar part del grup, creant una partitura improvisada de gestos i 
moviments.   
 
Serà important que el grup arribi a un estat energètic elevat, és a dir, que la 
pràctica sigui més aeròbica, suar.  
 
Al final de la pràctica quan tornem al repòs del moviment, posem l’atenció a 
l’espai, on està situada cada persona, la posició relativa del meu cos en relació 
als demés i a la sala.  
Fem petits flaixos amb els ulls: obrir i tancar ràpidament, quan estic amb ulls 
oberts canvio de lloc i posició en un sol gest, quan paro, tanco els ulls i així 
repetidament, per a pervertir la percepció de l’espai a través de modificar el patró 
de la mirada.  
 

➔ Paraules clau: mirada oberta al grup i a l’espai, immediatesa en el gest, 
composició grupal, escolta, dinàmica, expressió.  
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Pràctiques 3. Duet de confiança amb els ulls tancats 
 
Per parelles. Un de la parella es mou amb els ulls tancats i l’altra fa “d’àngel de la 
guarda”. El contacte entre les dues persones és mínim, només sentir la mínima 
pressió en els dits de la mà.  
 
Convido a que explorin posar-se cap per avall amb els ulls tancats i amb l’ajuda 
de l’altre.  
 
Inicialment, la formadora diu “canvi” perquè qui està amb els ulls tancats els obri 
i a l’inversa. Es crea una dansa de complicitat amb la intenció de generar la 
confiança entre les parelles per la dinàmica a la sala d’exposició.  
 

 

PART 2 

Experiència perceptiva a la sala d’exposicions.  
  
Ens desplacem fins a la sala d’exposicions del CCCB, on l’exposició que està 
actualmente és  “La Máscara no menteix mai”. Per a més info sobre l’exposició: 
https://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/la-mascara-no-menteix-
mai/234912 
 
A l’entrada, la Magda Grazón llegueix algunes notes del seu quadern de treball 
personal per a compartir amb el grup i introduir la dinàmica:   
 
Notes del quadern de treball:  
“L’exposició” en un museu és com un paisatge on el cos hi entra a expressar-se, a 
reconèixer-se. És un espai que es revela com a lloc d’expressió i de creació. Quan 
entro a preparar les sessions per a persones invidents, he de generar un espai de 
preparació, una avantsala pel descans, la reflexió i generar la predisposició 
d’escolta plena.  
 
L’espai expositiu s’obri a nous gestos, usos, situacions, presències…” 

 
A través del tacte i de la paraula 

estimular els diferents sentits 
les pràctiques sensitives i perceptives, perquè siguin experiències profundes, 

sovint requereixen de temps dilatats 
 
La proposta és que, les parelles que s’han creat en la pràctica anterior, deambulin 
per la sala d'exposicions, una amb els ulls oberts i l’altra amb els ulls tancats. La 
persona que té els ulls oberts, de manera intuitiva i directa, com quan hem caçat 
gestos a l’aire dels companys, decideix què vol “presentar” a la seva parella, la 
dels ulls tancats.  
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Ens podem demanar: què em crida l’atenció? on tenc ganes d’estar o d’anar?  Serà 
important permetre’s de fer aquesta pregunta. No hi ha el temps, i tampoc és la 
idea de que la transmissió sigui des dels textos i continguts específics que ens 
presenta l’exposició, sinó precisament dels conceptes museïstics; disposició de 
l’espai, textures de colors, canvis de llum, volums, textures diferents; a través dels 
quals es genera òbviament un discurs entorn la temàtica expositiva, i des d’on 
podem accedir a altres continguts. 
 
(Per motius de conservació la gran majoria de les peces no es poden tocar) 
 
Consignes: 
 
PART (1) 

Transitar amb els ulls tancats. La persona que fa de guia: 
Þ Ofereix estímuls a partir de les textures: ferro, pedra, vellut, moqueta.. 
Þ Dona informació de l’espai, de les formes, de la geometria, recorre la 

perifèria de l’espai…per a fer-se una idea de l’espai, com està organitzat 
Þ Fer un zoom a l’àudio, a l’ambient sonor d’una peça en particular 
Þ Fer percebre els canvis d’intensitat de llum, els canvis de colors a les sales, 

la temperatura, hi ha canvis? 
Þ Fer una audiodescripció pròpiament, descriure posicions físiques, formes 

d’objectes a través de la paraula.  
Þ Convidar a l’altre a posar-se en una situació o posició física que respongui 

a allò que veig. Fisicalitzar les formes i les tensions.  
 
Cada parella ha estat 40 min fent l’experiència, 20 min per a cada rol: ulls 
tancats/ulls oberts. 
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Conclusions i tancament de la sessió: 
 
Tornant de l’experiència a la sala, recollim les impressions de les participants:  
 

- És una pràctica que permet concentrar l’atenció en altres llocs, que sovint 
no explorem, llocs en un sentit ampli, des de parts del cos, a estats 
emocionals, a reflexions generades per sensacions… 
 

- Pots tenir els continguts de l’exposició molt clars a nivell cognitiu i 
comprensió intel·lectual, però podem pensar en altres maneres d’adquirir 
coneixement i experiència a través del cos? 
 

- El fet d’estar llarga estona amb els ulls tancats, percebent els canvis de 
llum a través del filtre de les parpelles, que és una modulació que no fem 
habitualment, m’ha generat un canvi emocional important, m’ha “tocat”.  
 

- L’audiodescripció és també una “validació” de la polisèmia; reflecteix les 
múltiples interpretacions possibles a partir d’un mateix element.  
 

- L’audiodescripció en peces de dansa s’aproxima més al gènere de la 
poesia.  
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Inspiració i referents de Magda Garzon: 
 
1_TRADUCCIONS TRADUÏBLES 
 
Experiència d’audiodescripció associada a l’exposició de William Kentridge al 
CCCB,  que van realitza la Magda juntament amb la Natàlia Roig, persona 
invident.  
https://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/traduccions-traduibles/235039 
 
 
2_Referències bibliogràfiques: 
 

 

 

3_Referències fílmiques: 

Hacia la luz, de Naomi kawase, pel·lícula entorn la ceguesa i l’audiodescripció. 
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Sobre la formadora, Maria Magdalena Garzon 
Torrandell  

Magda Garzon (Palma de Mallorca, 1979) es dedica 
des de fa més de 17 anys a la dansa contemporània. Es 
forma en diverses escoles de Mallorca, Catalunya i 
Berlín i assisteix a cursos amb professionals 
internacionalment reconeguts (Julyen Hamilton, Lisa 
Nelson, Josef Nadj, Cia. Mal Pelo). La seva pràctica i 
interès personal se centra en l’entrenament del Body 
Weather aprenent amb Constanza Brncic, Andrés 
Corchero i Elias Cohen i en la tècnica de la 
improvisació i composició instantània. Tanmateix, el 
seu treball creatiu es desenvolupa en contacte amb 
artistes de diverses disciplines (música, teatre i arts 
plàstiques) i en la participació en processos 
d’investigació i treball sobre el cos. 

Des del 2011 afina el seu interès coreogràfic en la relació entre la música i la 
dansa creant les peces Astres Mínims, Hitzak, matáforas cachées, Saïdia, 
Verònica,  Retaule en dues parts i En el nom de Bach. Com a intèrpret ha treballat 
amb Xavi Bobés, Lipi Hernández, Cecilia Molano i Andrés Corchero, entre 
d’altres.  

Actualment viu a Barcelona on està cursant el Grau Superior en Interpretació i 
Coreografia a l’Institut del Teatre. Compagina la tasca com a pedagoga en 
dansa amb la feina de ballarina i creadora, així com s'interessa pel treball del 
cos i l'expressió en diversos contextos i grups socials, plantejant una actuació 
des de projectes de l'àmbit socioeducatiu. Els últims projectes han consistit en 
l’organització de laboratoris de moviment al Centre Penitenciari de Palma i el 
projecte "Els ulls a les mans", que pretén desenvolupar una pedagogia de la 
dansa per a persones amb diversitat visual. El 2017 obté la beca de 
l’Observatori de les Arts Escèniques Aplicades de l’Institut del Teatre per a la 
creació de la peça de dansa Mirall dins un mirall en l’àmbit de la diversitat 
visual.  
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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 
  
 


