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Els tallers d’estiu són projectes de dues 
setmanes amb cinc classes magistrals, 
cinc classes de dansa, cinc de música, 
cinc propostes d’activitats paral·leles, 
un fet social i un projecte de creació.

La primera setmana es dota als nen 
i nenes d’eines i llenguatges per tal 
enriquir-los i la segona setmana, a través 
d’un fet social que decidim a partir de les 
nostres realitats, proposem un projecte 
on la investigació, el coneixement i la 
creativitat s’entrellacen per generar una 
peça, una conclusió!



“El millor i el més bonic 
d’aquesta vida no es pot  
veure ni es pot tocar, s’ha de 
sentir amb el cor.”

Helen Keller





Concepte

Sentir és mirar al món amb tots els sentits menys la mirada, percebre’l 

d’una altra manera i tenir la sensació d’anar endavant: prendre una 

direcció!

L’art de Sentir és un workshop d’estiu que obre una altra porta al Dadà 

per acollir el món sense la mirada: aquesta vegada la volem guardar per 

veure-hi dins nostre. La proposta és un clam a la percepció, la sensació, 

l’experimentació a través dels sentits per apropar-nos als antics quan 

volien descriure el món a través del sentir, a través del que tenien més a 

prop seu: els animals, els objectes o les plantes. Entendre’ns amb l’entorn 

sense mirar-lo sinó sentir-lo i oblidar-nos del que la vista ens fa, només, 

veure per poder dissenyar altres realitats: imaginar-les, plantar-les i fer-les 

créixer.

Per tant, l’art de Sentir és mirar endins i també mirar més lluny, fins allà 

on no arriben els cinc sentits – que ens han acostumat a desenvolupar – 

sinó descobrir una consciència més abstracta de nosaltres i de la natura. 

Formar part d’un ecosistema que parla diferent a com aprenem de petits.

Que desenvolupar la intel·ligència no ens allunyi de la sensibilitat!





Primera setmana
PERCEBRE_ Sentir amb les mans!

Rebre impressions, obtenir coneixença per mitjà dels sentits. Entendre les 

coses amb el tacte i sentir-les créixer en el nostre imaginari. Acostumar-

nos a les idees amb la facilitat de les formes i la voluntat que se’ns desfacin, 

s’esborrin.

TENIR LA SENSACIÓ_ Sentir amb el cos!

Fer de l’impuls i l’inconscient les eines d’un viatge que ens porta des de ser 

animals sensorials vivint en un micro món, fins a evolucionar com a individus 

i construir un col·lectiu. Descobrir el nostre cos i les nostres capacitats 

físiques d’una manera creativa.

OIR_ Sentir-hi!

Percebre amb el sentit de l’oïda. Rebre informacions intangibles i admetre 

que poden ser veritables o irreals: jugar amb l’anada i la tornada, amb el ser 

i desfer, entre la realitat i el somni. Crear nous imaginaris i sentir-hi!

TENIR CONSCIÈNCIA DEL PROPI ESTAT_ Sentir que hi som!

Saber que podem formar part, que som part, que podem ser part. Som 

fonament de la nostra realitat i part inevitable que cada decisió que prenem 

per construir-la. Som la consciència de nosaltres mateixos!

TENIR CONSCIÈNCIA DEL PROPI ESTAT_  

Tenir el sentiment d’alguna cosa!

Buscar nous missatges, material sensible, condicions actuals i parar. Sentir 

que tot es queda en silenci i que podem mirar - sense la vista - a fora, sentir 

que a dins tot és una espera, un aprenentatge i que trobem alternatives.

Com ho fem?



Segona setmana
EXPERIMENTAR_Trobar alternatives!

Buscar nous missatges, material sensible, condicions actuals i parar. Sentir 

que tot es queda en silenci i que podem mirar - sense la vista - a fora, sentir 

que a dins tot és una espera, un aprenentatge i que trobem alternatives: 

deixar-nos guiar pels nostres sentits.

Divendres  
EXPERIMENTAR_Trobar alternatives!

INSTAL·LACIÓ FINAL
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“El que et fa sentir bé
no et pot fer mal.”

Janis Joplin

Dadà.


