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Dossier Educa amb l’Art  
Temàtica: 

Clown, motors relacionals (racional, emocional i corporal o visceral), expressió 
de cos i veu, exploració de l’absurd, la innocència i la part salvatge. 

 
Organització:  

Teatre Nacional de Catalunya 

 

 

Descripció 
 

Aquesta formació consisteix a fer una introducció dinàmica i experiencial al 
clown. Les persones professionals de l'àmbit social treballeu cada dia amb 
situacions que poden ser difícils de gestionar en l'àmbit intern. A partir del camí 
del clown, vàrem explorar amb innocència les emocions, reaccions i estratègies 
que fa servir cada persona per vincular-se amb ella mateixa i amb el món. A 
través de propostes artístiques, vàrem conèixer els personatges que ens 
habiten, vàrem jugar amb l'espontaneïtat, la creativitat i ens vàrem endinsar -
amb sensibilitat i valentia- en tot allò que som, i en el que volem ser. 

 
Objectius 
 
 

• Oferir eines pròpies del mon del clown per incorporar-les al dia a dia. 

• Exercitar els tres motors que mouen al pallasso o pallassa: racional, 

emocional, visceral. 

• Connectar amb la veritat de cadascú, amb la innocència, la llum i la 

nostra part salvatge a partir del esperit del clown. 

• Obrir un espai segur on compartir les dificultats i els punts forts per 

buscar respostes comunes.  
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Exercicis del taller 

1_ ESCALFAMENT DEL COS, DE L’ESPAI I LES RELACIONS. 

L’altaveu per la comunicació és el nostre cos i primer s’ha d’escalfar i moure les 
seves parts amb diferents intensitats. Es proposen exercicis d'activació del cos 
i de la veu, i comencen les primeres interaccions en moviment amb tot el grup, 
tot jugant amb diferents parts del cos.  

Al clown li passen coses perquè vol que li passin coses, a les nostres accions li 
hem d'afegir un "jo vull". I posar llum als ulls (estar connectats i obrir-los bé) 
que és la Icona de la innocència, que té molt a veure ma la primera vegada. 
Afegim la variant de moure'ns a l'espai, cadascú al seu ritme, buscant el nostre 
lloc al món i celebrant-lo com si fos un petit gran triomf. Així van passant coses 
(sorpreses, trobades, ensopegades, etc), es va humanitzant el triomf, de 
manera que ja no soc jo arribant a un lloc, sinó jo vivint coses amb gent. El 
clown, com l'art, és compartir. A partir de la relació es creix, es genera la llavor 
d'alguna cosa important. 
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2 _ INTRODUCCIÓ ALS MOTORS QUE ACTIVEN AL CLOWN  

Explorem els tres motors relacionals que ens componen (racional, emocional, 
corporal), i fem diversos exercicis on juguem i experimentem amb aquests tres 
motors.  

Abans de començar: uns consells de Carlo Mô (paraula de clown) 

El/la pallasso/a es deixa sentir, busca la innocència, la veritat i en l’intent està 
el/la pallasso/a. El/la pallasso/a no és conclusiu, no és resolutiu. No desvetlla, 
busca. No és graciós, el que li passa és graciós.  

És important donar i és important rebre. Les coses que passen ens afecten. Tot 
va sumant, tot el que em passa, augmenta el meu caràcter, influeix en qui soc. 
Obrim la mirada per deixar-nos afectar i posem un “jo vull” a cada acció.  

Cal ser valent per perdre la vergonya. Connecta maluc amb mandíbula i seràs 
invencible. Utilitza la respiració i el suport vocal: el nostre cos parla, el so surt. 

 

3_ EXERCICIS PER DIR LA VERITAT 

Veritat nº 1: el nom 

Entrem en les veritats emocionals físiques del nostre caràcter des d’un joc molt 
simple. La primera veritat és el nostre nom i el defensem davant del grup amb 
llum amb els ulls i gaudint-lo. A mesura que fem els exercicis descobrim les 
claus dels tres motors.  

Veritat nº 2: la signatura 

Segons la grafologia podem extreure alguns trets del nostre caràcter per com 
dibuixem i escrivim la signatura. Imaginem que tenim una pissarra o un espai 
davant i ho compartim des de la posició del clown, reproduint la signatura amb 
diferents parts del cos i amb el suport vocal.  
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- Amb la mà: Amb la mà s’activa la part més intel·lectual i amb aquest 
motor activat, el cap s’avança. Té a veure amb el vull saber i amb el fet 
de cercar. 
 

- Amb la llengua: és més emocional, ens fa sentir més fràgils. Correspon a 
la part del tronc, del cor. Té a veure amb el vull sentir.  
 

- Amb la pelvis: s’activa allò més visceral, té a veure amb el sexe, el desig, 
el hooligan, amb el vull fer.  
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4 _ ELS TRES MOTORS: L’intel·lecte, l’emoció i l’acció 

Són tres motors que tenim al nostre cervell, que rep els imputs i els envia al cos. 

L’intel·lecte: té a veure amb el vull saber, amb la curiositat. En aquest motor el 
cap i el nas van per davant i tot el cos queda enrere, es genera desequilibri com 
fa l’actor Jacques Tati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaques Tati a Les vacances de Monsieur Hulot (1953) 
 

L’emoció: parla del vull amar. S’en va per davant amb el cor obert, s’avança la 
part del tronc, cal estar preparats per sentir i per amar. És augmentatiu, cada 
cop tinc més amor. L’emoció és més esclava, hi ha més sofriment, és fàcil 
quedar-se atrapat en el desamor, en el fet de sentir-se rebutjat/da, etc. 
Físicament, és més cansat i per ajudar-se es pot reforçar amb la veu. 
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L’acció: és el vull fer, el motor son els genitals. No hi ha morbo, és innocent, 
s’expressa el desig. On s’extreu l’animal. Aquesta part ja no pensa, actua, és el 
més plaent. L’erotisme és una forma en què s’expressa l’alegria, també la 
tendresa i la curiositat però la alegria es les ganes de saber alguna cosa de 
l’altre, és tenir interès pel món, un motor d’aprenentatge i d’estar vius.  

Inevitablement els motors es van intercalant. Per exemple, amb el motor de 
l’emoció si tens un desamor, l’intel·lecte ajuda, fa que puguis sobreviure. O si 
l’amor funciona, el que s’activa i desitges és la víscera. Quan s’ajunta tot 
(mandíbula i maluc) es fantàstic!  

 

5 _ POSAR-SE EL NAS, LA MÀSCARA MÉS PETITA DEL MÓN 

El nas és la màscara més petita del mòn, és més que una cara, ja ajuda al fet 
que et passin coses involuntàriament. El petit ritual que s’ha de fer per posar-
se-la es que no es vegi quan ho fas.  

Practiquem els “ejercimbros” (en castellà ejercicio + improvisación): exercicis 
on té lloc la improvisació, ja que no sabem el que va passar. L’exercici 
consisteix a treballar per parelles els tres motors amb l’objectiu d’anar d’un lloc 
a l’altre de manera que pel camí et trobes amb algú que genera una interacció. 

Coses que passen / No us oblideu de: 

- Mirar el públic de tant en tant, buscar la seva complicitat. 
- Micro-històries: llençar la canya i davant un estímul, dir si, l’altre pica 
- El segon pallasso es el que es pren un temps en adonar-se del que està 

passant: per exemple, l’altre se n’ha anat, no em vol i comença una nova 
història. 

- No és fan les coses perquè si, és fan perquè es veritat, “m’he enamorat” 
- El nas s’ha de treure d’esquenes, que no es vegi. 
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6 _ RESOLDRE UN CONFLICTE QUOTIDIÀ AMB LES EINES DEL CLOWN  

A partir del clown, fem sketchs sobre situacions laborals i explorem les 
possibilitats creatives que en poden sortir a partir dels recursos que aporta el 
clown. Recreem situacions habituals i les aderezzem amb l'absurd, la creativitat 
o la innocència per tal d'explorar parts nostres que sovint estan poc actives, i 
que ens poden ajudar a tenir més benestar i consciència. 

Apagar els focs quan tu tens un foc a dins es molt cansat. Però és un lloc 
conegut. A vegades cal dir prou, despertar la pròpia bèstia, encara que això ho 
tenim molt contingut. Tenim por a pujar la veu, a dur certes coses, però cal 
explorar de quina manera podem posar-nos al nostre lloc sense ser maleducat 
o incorrecte. Si t’acostes a la persona amb el teu centre activat, des d’un “aquí 
estic jo”. 
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Sobre l’equip formador  
 

Eva Martínez  

L’Eva és mestra, formadora i terapeuta. És coautora d’”Educació Emocional i 
família: el viatge comença a casa” i autora de “Sota la pell del llop: acompanyar 
les emocions amb els contes tradicionals”. Habitualment col·labora en 
publicacions de l’àmbit educatiu i és directora de l’Espai Atena.  

www.espaiatena.cat 

 

 

 

Carlo Mô  

Carlos Pérez Aznar s’ha format com a actor i especialitzat en la disciplina del 
Clown. Durant la seva trajectòria professional, de gairebé vint anys, ha creat 
dues companyies Mô-House i Carlo Mô & Mr.Di. Paral·lelament, ha continuat 
desenvolupant la seva carrera en solitari amb espectacles basats en l’humor 
gestual.  

L’any 2011, juntament amb Jordi Solé Andrés,  va fundar La Factoria DiMô, el 
seu local d’assaig i escola de Clown. Així que durant els últims anys combina la 
docència amb la direcció escènica de diversos espectacles.  
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Anar natura endins 
 
Curs Educa amb l’Art 2022-2023 
 
Vivim en temps de crisis i col·lapse, en un sistema de vida productiu que ens 
estressa i ens distreu. Per recuperar l’equilibri i benestar i prendre part del 
nostre entorn, cal connectar amb l’interior, estar bé una mateixa. Us proposem 
fer-ho endinsant-nos en la natura i la seva relació amb els remeis, les cures, el 
cos i el temps. 

Aquesta temporada dediquem l’Educa amb l’Art a endinsar-nos en la natura i a 
partir de les possibilitats de la botànica autòctona elaborar petits rituals, 
conjurs o ungüents reparadors que ens connectin amb el goig de viure. L’art 
serà la terra fèrtil on trobar-nos, fer comunitat i cultivar el jardí que fem entre 
totes per fer-lo florir. 

A cada sessió de formació us presentarem una planta remeiera del territori que 
donarà peu a fer un petit exercici que ens ajudi a connectar i fer salut. 

 
 

Cada rosa te un aroma i una espina 
A partir de la Rosa Canina, planta que acompanya 
aquesta sessió de l’Educa amb l’art, es va 
proposar una dinàmica de presentació on la rosa 
es pren com a metàfora per explicar a la resta del 
grup un dels nostres perfums (allò de nosaltres 
que agrada als altres, allò que mostrem que és 
agradable), i una espina (allò que pot ser 
desagradable o pot allunyar als altres).  
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Apropa Cultura 
 

Educa amb l’Art es un curs de formació anual en música, teatre, dansa, arts 
visuals i ciència on s’ofereixen eines per enriquir i potenciar la tasca de 
persones 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 i compartiu amb nosaltres l’experiència! 

 
 

www.apropacultura.cat 

 
Email: coordinacio@apropacultura.cat  

 
Telèfon: 93 247 93 00 ext. 469 i 339 
 

 
 

 


