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Dossier Educa amb l’Art  
Temàtica: 

Cos, relaxació, connexió amb la natura, performance 
 
Organització:  

Fundació Joan Miró i Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

 

Descripció 
 
Una formació on van incidir en les emocions, el cos i la ment com un 
continuo indivisible, a partir d'exercicis performatius individuals i 
col·lectius, més enllà de la concepció moderna occidental dels binomis 
natura-cultura, home-dona, subjecte-objecte, racionalitat-emocions. Una 
sessió pràctica, dinàmica i experiencial en un entorn emblemàtic com és 
la Fundació Joan Miró.  
 
Com a part de l’experiència es va proposar la visita a l'exposició Paul Klee 
i els secrets de la natura, per tal de proporcionar als assistents noves 
maneres d'observar i d'experimentar la natura i poder crear, 
posteriorment, un recorregut performatiu pels voltants de la Fundació 
Joan Miró. 
 
 

Objectius 
 

• Reivindicar el cos com un espai de trobada amb la naturalesa i 
amb l'ésser humà com un animal. 

• Connectar amb la naturalesa des d'una recerca d'un estat interior i 
grupal, i no com la recerca de quelcom extern. 

• Trencar amb els binomis cultura-naturalesa, cos-ment/voluntat. 
Ficar atenció en el cos, trencar la racionalitat de l'experiència 
disminuint la preponderància de la ment. 

• Treballar el procés d'aprenentatge amb la creació i sosteniment 
d'un estat col·lectiu. Donar eines per treballar amb els estats 
col·lectius com processos d'aprenentatge: creació d'espais en el 
que es participa amb el cos, i l'objectiu principal és la vibració 
col·lectiva en un to específic d'energia i vibració grupal. 
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• Viure la potència de compartir en grup sense que la paraula sigui la 

principal vehiculant de l'experiència.Obrir la nostra mirada, 
qüestionar i expandir els criteris amb els que dibuixem i mirem un 
dibuix. 

  

 
Exercicis del taller 

1_Benvingude i presentació 

Ens van trobar tothom en l'espai taller dels jardins de la Fundació Miro. 
Quan la gent arribava es trobava una rodona de cadires en la que vam fer 
una presentació dient el nostre nom, amb quin col·lectiu treballem, que 
ens ha portat a Brota a tot arreu, que entenem per naturalesa, com 
connectem amb ella i un ens amb el qual ens identifiquem. 
 
A continuació vam parlar de la necessitat de de-construir el concepte de 
natura, entesa com una construcció occidental que es va consolidar en el 
segle XVIII. Una concepció de la qual es deriven els binomis de cultura-
naturalesa, cos-ment, dona-home. Genera la construcció de la naturalesa 
com alguna cosa externa a la cultura i l'humà i, per tant, pot ser 
colonitzada, explotada i destruïda. En aquest sentit, es proposava el taller 
com unes pràctiques que, entre altres coses, poden servir per a la recerca 
d'el fet natural en l'humà: principalment la connexió amb el mateix cos. 
 
Per acabar la presentació vam fer un exercici de relaxació, convidant a 
sentir com està el cos, concentrar-se en la respiració i escanejant les 
sensacions per cada part del cos. 

 

2_ Estiraments, escalfaments, ballar i pujar el ritme del cor.  

Aquesta part té tres objectius principals: 
 
• Moure el cos, estirar-lo i activar-lo. Moure parts que normalment no es 

mouen tant: el maluc i el pit. Desbloquejar el cos. 
• Pujar el ritme de cos i suar, com una forma de baixar la intensitat de la 

ment i com un pas necessari per el proper exercici. 
• Moure'ns a un ritme musical. 
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Ens van ficar drets i vam començar per fer estiraments, estirar cap al cel 
las mans i tot el cos el màxim en punta de peus, i després soltar i baixar 
fins a tocar el terra. Vam estirar les cames, l'esquena, els braços, el 
maluc. 
 
Més tard vam doblar les cames per baixar el maluc una mica, vam 
explorar els moviments dels malucs, vam començar a moure les mans 
com sacsejant-les per anar generant una vibració a tot el cos. Mantenint 
això vam introduir moviment de cames de tant en tant, i vam començar 
també a rebotar el cos per un petit moviment repetitiu de cames. Introduir 
el moviment d'espatlles vam començar també a moure el pit. Des 
d'aquest moviment ens van aproximar a la dansa i es va introduir la 
música amb la instrucció de donar-ho tot durant aproximadament tres 
cançons. 
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3_ El cadàver: Relaxació corporal i meditació guiada: 
 
Després de caminar una mica, per no fer un xoc el cos, vam estirar-nos al 
terra mirant amunt. Les cames i els braços lleugerament oberts als 
costats. En ioga aquesta posició es diu la posició del cadàver. Es 
demanava connectar amb un cadàver, soltar tota la resistència a la 
gravetat, relaxar la mandíbula, els músculs de la cara, les mans, soltar tot 
el control del cos, deixar anar. Els cadàvers no tenen voluntat, no fan 
resistència, no es mouen. Ens vam imaginar a baix de terra i vam deixar 
deu minuts perquè cadascú es relaxés sense més narració, ni instrucció. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Escriure una carta / contracte a un mateix 
 
Cadascú va escriure una carta / contracte dirigit a si mateix, l'encàrrec 
consistia a escriure des de com ens interpel·lava algun sentiment o idea 
que es va generar durant la relaxació, generar un compromís amb si 
mateix i deixar constància d'allò per escrit. La carta es va guardar en un 
sobre amb la direcció de cadascú, s'enviarà en tres mesos després de 
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l'experiència. 
 
En acabar vam a obrir un torn per qui volgués compartir alguna cosa 
d'allò viscut. 

 
 
 
5. Visita a l'exposició Paul Klee i els secrets de la natura en grup però no 
acompanyada: 
 
Primer es va explicar com l'exposició havia sigut el punt de partida per la 
conceptualització de Brota a tot arreu. A primera vista pot semblar una 
mica lluny l'obra d'un pintor en relació amb els exercissis corporals i 
performatius. Uns dels aspectes més importants de l'obra de Paul Klee és 
l'exploració, observació i creació d'un estat d'ànim i emocional, el qual és 
el primer punt de la metodologia de treball de Brota a tot arreu. En 
l'exposició Paul Klee i els secrets de la natura es mostra com per al pintor 
l'observació i la connexió amb la naturalesa era molt rellevant, una 
observació que passa por entendre la complexitat de la naturalesa, com 
alguna cosa que està en constant canvi i hi ha una interrelació entre tots 
els seus components i en aquest procés Klee no era un observador 
extern, ja que es considerava com una part més de la naturalesa. 
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Després es va donar temps per veure l'exposició amb la consigna de 
fixar-se en una cosa/element/pintura/aspecte per més tard compartir-la 
amb el grup. Posteriorment, vam fer una rodona per explicar l'experiència 
de cadascú. 
 
 
7. Exercici de cant col·lectiu: 
 
Ens van reunir en el jardí de la Fundació Miró per fer un exercici de cant 
que hauria de tenir una durada de vint minuts aproximats. L'objectiu va 
ser connectar amb la vibració de la veu, la d'un mateix i dels altres. Les 
instruccions era començar tots asseguts i amb els ulls tancats, començar 
a cantar en un sol to la vocal A. Inhalar, cantar, inhalar, cantar, sense 
pausa. Quan es va començar a sentir una confiança o força en el mateix 
cant s'havia de ficar dret obrir els ulls i caminar molt lentament i anar 
introduint diferents tons en cantar la vocal A. En algun moment dels vint 
minuts tothom ens havien d'apropar molt juntes per cantar una estona i 
després tornar a allunar-nos una mica. Totes aquestes indicacions es van 
fer durant els vint minuts i sense dir cap senyal o instrucció. 
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8. Cloenda festiva: 
 
Per concloure la sessió vam voler fer un espai més lliure, més relaxat i 
menys guiat. Vam preparar en una taula una mica de menjar i de veure. 
Es va crear un espai per la relació més personal i íntima. Els participants 
van compartir com es van sentir i que es portaven de la sessió. La idea 
que més es va repetir va ser el fet de treballar en col·lectiu, i com aplicar-
lo posteriorment d'una forma senzilla però eficient. Durant tota la sessió 
es va generar molta sensació de pau i una sensació de tendresa. 
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El formador, Juan David Galindo 

Juan David Galindo (Bogotà, 1992) és graduat en Belles Arts i Disseny per 
l'Escola Massana. Curs del Programa d'Estudis Independents del MACBA. 
El seu treball artístic s'articula mitjançant la performance, el vídeo, la 
instal·lació i l'arxiu. Fins al 2022 és resident a Hangar, Centre de 
Producció i Investigació de les arts visuals a Barcelona. 

https://www.unjuan.com/ 
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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.  

 

L’espigol 

 

Brota a tot arreu va ser una sessió on 
va treballar el cos, la relaxació, la 
connexió amb la natura i la 
performance. Per afavorir la relaxació 
vàrem aprofitar les propietats sedants i 
equilibrats de l'espígol cremant oli 
essencial i gaudint dels beneficis de 
l'aromateràpia. 
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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 
 

 
 
 


