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II JORNADES PEDAGÒGIQUES 

Des de l’ACET continuem apostant per la formació dels docents de les arts escèniques. 
Per aquesta segona edició us oferim una formació en Teatre Sensorial, una mirada al 

cos i a la paraula des de la imaginació, els sentits i la memòria. 
 

 

 

HABITAR EL COS I LA PARAULA 

DINS EL MARC DEL TEATRE SENSORIAL 

 

1. ORÍGENS 

Teatro de los Sentidos neix, a finals dels anys 80', del desig i la voluntat de crear un 
grup d'investigació artística al voltant del llenguatge sensorial. Els precursors són un 
grup de joves de la Universitat de Bogotà acompanyats de la direcció d'Enrique 
Vargas. Als anys 90' comencen les seves incursions a Europa, convidats per diversos 
festivals fins que s'estableixen a Barcelona l'any 2004. 

Les integrants d'aquest projecte ens incorporem a la companyia entre els anys 1996 i 
2008 i en formem part fins l'actualitat. 

El Llenguatge Sensorial s'ha vingut desenvolupant al llarg dels anys per un grup 
nombrós d'artistes internacionals de diversos bagatges artístics i culturals i és el fruit 
de l'aportació i la vivència de tots els que hi han passat. 

Actualment els membres de la companyia seguim la nostra investigació desenvolupant 
també projectes propis, expandint el llenguatge més enllà dels seus marges i 
investigant en les seves múltiples i diverses aplicacions. 

 

 

2. DEFINICIÓ 

Podríem definir el Teatre Sensorial com l’Experiència Poètica que es fonamenta en 
els següents principis: 

▪ El cos no és una simple entitat física sinó que s’enriqueix gràcies a la memòria i 
al somni. 

▪ Els sentits no només transmeten informació per al judici de l’intel·lecte, sinó 
que inflamen la imaginació i articulen el pensament sensorial. 

▪ En l’experiència artística i poètica, que es desenvolupa dins l'espai escenogràfic 
envolvent i que anomenem instal·lació sensorial, el públic no és simplement 
espectador, sinó que viu una experiència transformativa que el porta a sentir la 
pertinència inseparable amb el seu mon interior. 

http://teatrodelossentidos.com/
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3. METODOLOGIA 

La nostra recerca artística sempre ha inclòs la pedagogia teatral, doncs partim de la 
convenció que l’una enriqueix l'altra, i viceversa. És per això que el 2004 es crea 
l'associació Caixa d'Eines la qual alberga tots els nostres programes de Formació. 

A banda del tallers de metodologia que es venen impartint des dels anys 90', el 2009 la 
Universitat de Girona s'ofereix per possibilitar el nostre Postgrau en Llenguatge 
Sensorial. 

La nostra Metodologia es fonamenta en la recerca, sempre dins del marc de la 
sensorialitat, i treballant amb conceptes com la poesia del cos, l’art de l’escolta i la 
capacitat lúdica com a pilars fonamentals de la nostra investigació i del nostre 
llenguatge. 

La dramatúrgia del Teatre Sensorial s’inspira i s’arrela en imatges arquetípiques, 
imatges que es converteixen en paisatges visuals, olfactius,... i que conviden 
l’espectador a viatjar a través de la memòria. Un viatge on convergeixen els records  
personals i la memoria col·lectiva ancestral. 

L’objectiu del Teatro de los Sentidos, tant en les seves creacions artístiques com en els 
seus programes de formació i tallers, és el de crear, de forma poètica, les condicions 
per què cada persona es transformi en el protagonista de la seva pròpia historia. 

En el camp pròpiament educatiu, tot aquest treball es realitza a través d'un procés 
experiencial, que proporciona les eines bàsiques del llenguatge sensorial. 

Aquest llenguatge és una eina útil que re-descobreix els sentits i obre els canals 
per l'expressió artística, canals que estan connectats amb la nostra autèntica 
naturalesa sensorial i poètica. 

La nostra metodologia no és una tècnica, sinó una pràctica que passa a través de 
l'experiència creant així les condicions més adequades per a cada col•lectiu. 

La pràctica d'aquest projecte s'articula en 4 passos principals: 

1. Creació de consciència del propi cos i del propi sentir; 

2. Interiorització d'aquesta consciència 

3. Expressió d'aquesta consciencia; 

4. Transformació de l'expressió en un acte creatiu. 

 

 

4. OBJECTIUS 

✓ CONECTAR AMB EL COS I LA SEVA SENSORIALITAT 

El nostre punt de partida és sempre el Joc. 

Johan Huizinga, en el seu assaig Homo Ludens, afirma que la pulsió lúdica és la més 
antiga i inherent a la condició humana, i que és “jugant” com l'home ha creat i 
significat la vida que avui ens envolta. 

Quan activem la nostra capacitat lúdica, activem també altres funcions, entre elles la 
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capacitat d’aprenentatge i comprensió, la sensorialitat, l’emoció, la imaginació o la 
memòria del cos. 

Al nostre cos hi ha escrita la nostra historia, la nostra memòria, i els nostres sentits 
són els sensors que poden ajudar-nos a viatjar pels concrets dels nostres records. 

Aquests records són fonts d'inspiració, creació i coneixement. 

És per això que entenem el teatre com una experiència poètica, una manera de 
connectar amb un mateix a partir del joc i de la memòria del cos. 

 

✓ APRENDRE A DESENVOLUPAR L'ESCOLTA INTERNA I EXTERNA, 
INDIVIDUAL I COL.LECTIVA 

Un cop el cos desperta a la memòria i al record, apareixen les emocions que hi estaven 
amagades i que ara desperten darrera aquestes imatges, unes imatges que formen 
part d'un temps passat, que recordem o reconeixem en un estat de vigília, on record i 
imaginació es confonen i entrellacen, tot embriagant-nos i enriquint la nostra 
creativitat. 

Aquí és on cal activar l'escolta, una escolta activa del que percebem i del què succeeix 
dins i fora del nostre cos. Una escolta silenciosa i precisa, atenta i curiosa, que ens 
permet avançar sigil·losament a través del fils de la memòria. 

Una escolta, a més, que només funciona i ens permet aprofundir quan ens obrim al 
descobriment de l'altre i allò altre que dansa al davant i al voltant meu. 

Aquesta escolta és per a nosaltres el gran treball sobre la presència. 

La tasca de l’actor és la de viatjar i fer viatjar el públic a través i dins d'un imaginari 
simbòlic, cuidant-ne els detalls i animant el recorregut mateix. 

L’art de l’escolta ens permet desenvolupar una eina fonamental per l'actor, recolzant 
el procés creatiu del personatge convertint l'actor en habitant de la seva pròpia 
creació. 

L’actor-habitant enfoca els seu treball en una escolta activa, quasi assedegada. Tot allò 
que fa ho fa per escoltar més que per ser escoltat. 

I és en aquesta descoberta de l'altre i de l'espai que ens separa i ens uneix o el viatge 
es fa possible. 

 

✓ TREBALLAR EL TEXT DESDE LA INTIMITAT I LA PARTICULARITAT 

Aquest treball del text des de l’escolta íntima ens porta la possibilitat de connectar 
amb les paraules des d’un lloc nou, creant noves ressonàncies que ens permetran que 
el text se’ns desvetlli en la seva més nua simplicitat. 

És una manera que proposa connectar amb l’essència. 

Aquesta connexió amb l’essència ens permetrà, així mateix, traçar ponts amb idees 
universals, amb arquetips i significants comuns, d'aquells que habiten dins el 
subconscient col·lectiu, fent de pont entre l’actor I l’espectador i permetent que aquest 
es senti vist, percebut, emocionat. 

L’arc comunicatiu entre l'actor i l'espectador viatja traçant ponts entre allò particular i 
allò universal, és a dir: Només aturant-me i omplint de veritable significat les 
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particularitats de les meves paraules, podré enllaçar-les amb el seu significat 
universal. Serà llavors quan t’arribaran veritablement i podràs tu també sentir-les 
teves. 

 

✓ DESCOBRIR LA POTÈNCIA EXPRESSIVA DELS SILENCIS 

On rau la nostra possibilitat d’imaginar? 

Què ens diu l'eco que deixen les paraules? 

Les paraules treballen en una dimensió particular, però, quan ens les mirem amb mes 
profunditat, trobem la seva qualitat universal del llenguatge. I es des d’aquí que 
podem traçar ponts amb l'espectador. 

Darrera les paraules s'hi amaguen símbols i significats universals, però per descobrir-
los, ens cal espai per poder-los imaginar. 

Aquesta imaginació només pot existir en els ecos i els silencis, quan el llenguatge va 
més enllà de les seves pròpies paraules per embolcallar-nos en el seu real i mes vast 
significat 

 

 

5. FINALITATS 

El treball que proposa la recerca sensorial investiga qualitats essencials de l'esser 
humà i és una pràctica que es caracteritza per la seva capacitat d'adaptació. 

És per això que pot ser d'utilitat per a qualsevol persona interessada en la recerca 
artística i/o personal ja que s'adapta a les necessitats dels estudiants o dels 
professionals, tant de col·lectius artístics com d'aquells que formen part dels camps de 
l'educació i de la salut. 

En el cas que ens ocupa, hem dissenyat aquest curs per a professionals de l'educació 
teatral procurant compartir unes eines que puguin ajudar els professors a aprofundir 
en el treball creatiu i interpretatiu des d’una aproximació sensorial. 

Els aspectes a treballar formaran part de la recerca de l'expressió sincera i íntima del 
text, treball que ens ajudarà a expandir i profunditzar la relació amb nosaltres 
mateixos i per tant amb l'espectador. 

Quan més ampli es torna el coneixement del text que interpretem i mes se’n 
profunditza el seu sentit i significat, més fàcil es torna la tasca de fer-lo arribar a 
l'espectador i el faci viatjar. 

Treballarem en les diverses possibilitats d'habitar un text per tal de trobar-ne la seva 
veritat comú i al mateix temps particular, aquella que ens vincula individual i 
col·lectivament. 
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A nivell més concret i en l’àmbit de l’aula, el treball sensorial ajuda a: 

• Desenvolupar les funcions cognitives bàsiques: atenció, memòria. 

• Desenvolupar les funcions cognitives superiors: resolució de problemes, 
raonament, llenguatge i creativitat. 

• Adquirir eines per a comprendre del món que ens envolta i interaccionar 
amb ell. 

• Ampliar el bagatge d’estímuls que rebem i recuperar records del nostre cos. 

• Fomentar l’art de l’escolta i despertar la curiositat per les coses i les 
persones, els cossos i les formes. 

 

 

6. CONTINGUTS 

▪ JOC: desbloqueig i cohesió de grup 

▪ Bases del Llenguatge sensorial 

▪ Treball d'escolta i Intimitat, Memòria del cos. 

▪ Treball  de Text 

▪ Dinàmica Sensorial. 

Els participants es dividiran en 3 grups de 14 persones, i cada grup treballarà durant 
el cap de setmana amb una de les formadores. 

 

 

7. CURRICULUMS 

EVA PÉREZ 

Actriu, Creadora, Professora i Pallassa d’hospital. 

Llicenciatura d’Art Dramàtic (2000) i Teràpia Corporal Integrativa (2007). 

Des de 2002 forma part de la companyia de Teatro de los Sentidos com a co-creadora i 
habitant, així com a professora del seu Postgrau en Poètiques dels Sentir a la 
Universitat de Girona, fent part de totes les seves creacions a nivell nacional i 
internacional. 

Des de 2003 es dedica a la pedagogia teatral. 

La seva metodologia es desenvolupa entre la consciencia emocional i el llenguatge 
sensorial, apuntant la importància de sentit, individual i col·lectiu. L'arc d'aquest 
treball actua com a catalitzador d'un procés d’autoconeixement. 

Ha treballat per organitzacions com CCCB (Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona), ENA (Escola Nacional d’Andorra), Escola de Teatre de Mataró, Caixa 
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Forum, i la Fundació Yehudi Menuhin. 

El 2014 es trasllada a Copenhague on treballa com a pallassa d’hospital (Danske 
Hospitals Kloven) i professora de teatre (CISPA) 

 

 

PATRICIA MENICHELLI 

Artista, Formadora, Vestuarista i Escenògrafa, Performer, Directora  

Buscadora de metodologies sensorials aplicades al teatre i a l’art, l’educació, als 
processos artístics de participació social, als grups de treball.  

Des de 1996 forma part del nucli històric d’artistes buscadors de la companyia Teatro 
de los Sentidos, on és formadora  y professora del Postgrau (UdG) Poètica del Joc i 
Llenguatge Sensorial, coordinadora del Curs d’Especialització Educació al Sentir. Ha 
estat coordinadora artística de la companyia des del 2008 fins el 2015.  

Es dedica de manera permanent a la poètica del teatre sensorial, profunditzant també 
en la seva recerca artística i personal en diversos projectes independents, a Italià i 
Espanya, col·laborant amb Museus, Escoles, Entitats públiques i privades. A Barcelona 
col·labora amb l’Associació la Inefable i amb l’Escola ICM. 

 

 

GIOVANNA PEZZULLO 

Actriu, Dramaturga, Directora, Professora de llenguatge sensorial, Formadora 
d'actors i Smell designer.  

Estudia historia de l'Art a la Universitá Statale di Milano i es forma com actriu, entre 
d'altres, a l'Escuela de Arte Dramático Il Piccolo de Giorgio Strehler. 

Des de 1999 treballa amb la Companyia Internacional Teatro de los Sentidos, dirigida 
per Enrique Vargas. 

Des de llavors actua, coordina i participa en la creació de les dramatúrgies i en crea els 
paisatges olfactius per les seves obres. 

Ha coordinat i és professora del màster "Imatge sensorial i poètica del joc" organitza 
juntament amb la Fundació Universitat de Girona i imparteix tallers de llenguatge 
sensorial arreu d'Europa.   

El 2016 funda l'associació cultural La Inefable, la qual s'ocupa de la creació de projectes 
comunitaris i de memòria històrica, entre els qual figuren La CIUDAD INTERIOR, 
HILANDO BARRIOS. 

Des del 2017 és professora del màster “Diseños de espacios expositivos efímeros” de la 
Upc de Barcelona. 

Del seu coneixement sobre el camp olfactiu, ha desenvolupat una metodologia pròpia 
que aplica en tallers sobre la poètica de l'olfacte i amb la que col·labora amb artistes de 
renom internacional. 
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LISA MARRANI 

Arquitecta i Performer.  

Llicenciada en Arquitectura per la Università degli Studi de Florència, i doctorada el 
2010 en Tecnología i Gestió del Patrimoni Cultural.  

Porta a terme projectes urbans de participació social on treballa fusionant eines 
d’arquitectura i teatre. Comença la seva formació artística l'any 2000 amb 
IsoleComprese Teatre i amb el col.lectiu Svarnet. A partir del 2008 col.labora amb el 
Teatro de los Sentidos, investigant sobre la poètica de l’espai i la creació d’imaginaris.  

És professora del Postgrau en Llenguatge sensorial i Poètica del Joc, del Curs 
d’Especialització Educación al Sentir (UdG) i de l’Escola d’Art i Disseny Edra a Rubí.  

Ha col·laborat amb la Mamen Duch (T de Teatre) i diversos artistes i col·lectius 
internacionals. És directora juntament amb Nelson Jara del Col·lectiu dels Silencis 
resident a Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Granollers). 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

Homo Ludens, JOHAN HUIZINGA 

La Magia de los Sentidos, DAVID ABRAHAM 

El teatro y su doble, ANTONIN ARTAUD 

Seis Conferencia para el proximo milenio, (1. Levedad y 4. Visibilidad),  ITALO CALVINO 

La hora de clase, MASSIMO RECALCATI 
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9. INFORMACIONS PRÀCTIQUES 

Dissabte 6 de juliol, 2019 

9:30 a 10:00 h.  Recepció dels participants. 

10:00 a 10:15 h  Benvinguda i presentació de les jornades i el taller. 

10:15 a 14:00 h. Treball en grups 

14:00 a 15:30 h. Dinar 

15:30 a 19:30 h. Treball en grups 

 

Diumenge 7 de juliol, 2019 

10:00 a 12:00 h. Treball en grups 

12:00 a 14:00 h. Avaluació en grups i avaluació final tots junts. 

Tancament de les jornades. 

 

Lloc: Col.legi de Teatre de Barcelona 

 

Inscripcions: 

Preu jornades per docents ACET: 50,00€ 

Preu jornades per docents NO ACET: 100,00€ 

 

 

Per reservar la teva plaça omple el següent formulari 

INSCRIPCIÓ II JORNADES PEDAGÒGIQUES 

i realitza el pagament fent una transferència bancària al número de compte:                   
ES06 0081 0167 4800 0172 4175    (al concepte posa el teu nom i cognom). 

Envia’ns el comprovant de pagament a acet@@escolesteatre.org 

 

Places limitades. 
Les places s’assignaran per correu electrònic un cop revisada la documentació 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  24 DE MAIG 2019 

 

https://docs.google.com/forms/d/1bk0p67MZhu-dCU2Nx1l_edwTQ3wjT4YcxF_ZccRhz3c/viewform?edit_requested=true
mailto:acet@escolesteatre.org

