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Silencis

“La creació no necessita la puresa, 

sinó el silenci!”

Josep Ma. Esquirol



Silencis

Silencis_al Territori és un projecte global que vol, d’una 

manera pedagògica i filosòfica, establir la relació entre l’art i 

l’educació actual a través del silenci.

George Steiner fa referència al silenci, “a la necessitat absoluta del silenci” i diu que avui 

en dia és un dels luxes més preuats. Diu que “l’actual generació i els seus fills no tindran 

una vida millor perquè no han tingut cinc minuts de silenci”. Estem permanentment 

imbuits en els sons, les imatges i la informació i no hi ha cabuda per al silenci ni per 

qualsevol moment interior. 

La nostra idea és la de portar el silenci a la societat. Volem ser un referent, un camí cap 

al coneixement i l’equilibri: el silenci com a base de la creativitat i de la concentració 

per trobar camins alternatius a la velocitat - de la societat - que evita la reflexió en favor 

d’una evasió constant. Des d’una mirada empàtica, sostenible i contemporània ens 

agradaria posar una mica de llum i oferir un nou horitzó: volem ensenyar a parar; volem 

que aquesta taca d’oli vagi fent camí i acabi millorant-nos i obrint-nos noves maneres de 

mirar al món que ens envolta!

Silenci

(1) Fet de no parlar | (2) Fet de no expressar el 

pensament amb paraules o per escrit | (3) Absència de 

tot so i soroll | (4) Pausa [en música]



Silencis

“El cervell reconeix el silenci i respon 

poderosament. Dues hores de silenci al dia 

provoquen el desenvolupament cel·lular en 

l’hipocamp, la regió cerebral relacionada amb 

la formació de la memòria, involucrant els 

sentits.”

Imke Kirste
BIÒLOGA REGENERATIVA DE L’UNIVERSITAT DE DRESDE

El 2011, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va examinar i quantificar la seva càrrega 

sanitària a Europa. Va concloure que els 340 milions de residents d’Europa Occidental 

estaven perdent un milió d’anys de vida saludable cada any, a causa del soroll. 

L’OMS també va dir que la causa principal de 3.000 morts per malaltia cardíaca es devia 

al soroll excessiu.
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Les formacions

Les formacions de Silencis formen part del projecte com a complement fonamental 

per poder-lo implementar. Però no només ens serveixen per a formar els mestres 

per a l’IMPLEMENTACIÓ A L’ESCOLA sinó que ens obren un ventall de possibilitats 

socialment a altres col.lectius o empreses. Són eines de reforçament, de descoberta, de 

nous plantejaments i ens ajuden a transmetre el missatge i a allargar la seva ombra: el 

SILENCI és vital per a l’ésser humà, pel seu creixement i pel seu desenvolupament.

Les formacions s’estructuren en quatre axis_

MOVIMENT / PRESÈNCIA / SONORITAT / ALTERITAT

Creiem que establir vincles entre diferents disciplines i gaudir del silenci en cada una 

d’elles aporta claretat, calma i benestar. Amb aquest projecte ens agradaria posar 

una mica de llum, sentir que hi ha una altra possibilitat, oferir un nou horitzó: volem 

ensenyar a tothom a parar! Trobar camins alternatius al soroll i a la velocitat - de la 

societat - que evita la reflexió en favor d’una evasió constant. 

“La pràctica quotidiana del silenci no només 

transformarà els estudiants sinó també als do-

cents perquè ells es troben en la mateixa rea-

litat. Elevarà el nivell del pensament de l’aula, 

farà créixer la comprensió emocional i donarà 

equilibri en la part espiritual.”

Pitágoras



Silencis

Presència

Capacitat
15 persones

Moviment

Capacitat
15 persones

Durada
2 h

Durada
2h

Disciplina
Teatre i performance

Disciplina
Cos i moviment

Workshop impartit per performers o gent de teatre. Afrontem el silenci des de la nostra 

empatia i el mostrem a través de la nostra presència: intentem veure’ns des de fora i 

prendre consciència de les nostres pors, els nostres dubtes i la nostra incomprensió 

davant del silenci. Intentem donar altres valors als nostres silencis de manera molt més 

conceptual i social.

Workshop impartit per ballarins. Afrontem el silenci des del nostre cos, des del límit físic 

i ens endinsem en la nostra manera de relacionar-nos a través d’ell. El cos com a part 

del moviment silenciós de la nostra existència. Principi i final dels nostres sentits i part 

fonamental en el nostre caminar constant. Intentem posar en valor el cos com a part 

indispensable per als nostres silencis.
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Alteritat

Capacitat
15 persones

Sonoritat

Capacitat
15 persones

Durada
2 h

Durada
2h

Disciplina
Plàstica i Artística

Disciplina
Sonora
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Workshop impartit per artistes o dissenyadors. Afrontem el silenci des de la nostra 

creació i el transformem en un diàleg amb nosaltres mateixos. Plategem el silenci com a 

part dels processos creatius i generem un moment de connexió amb nosaltres mateixos 

i amb els altres; Intentem generar un nou valor en el nostre dia a dia, a través de les 

nsotres accions, en les petites coses que formen el nostre jo.

Workshop impartit per antropòlegs i músics. Afrontem el silenci des de la nostra escolta 

i el fem sentir més enllà dels nostres sentits. Hi ha alguna cosa molt sonora en un silenci 

i intentem traspassar-ho a la nostra orella i al nostre cervell; creiem que l’escolta és part 

del silenci perquè indueix al respecte absolut. Intentem contenir el valor en el resultat de 

la nostra escolta. 



Silencis

1989
Actriu i directora de teatre nascuda a Barcelona. Graduada en art dramàtic per l’Institut del Teatre 
el 2017. Darrerament a dirigit l’espectacle Frank (Teatre Lliure, 2021), Kentucky ha muerto (Festival 
GREC, 2021) o Epicentre Pioneres (TNC, 2021), tots ells espectacles fets a partir de processos de 
creació. Com a actriu, darrerament ha actuat als espectacles Càsting Giulietta (Teatre Lliure, 2019) i 
Monster (Tantarantana, 2019), entre altres. Llicenciada en Periodisme per la UAB el 2011, ha treballat 
a la ràdio i complementa la seva feina amb la locució.

1974
Productora llicenciada en Comunicació Audiovisual a la UPF. Més de 20 anys d’experiència en la 
producció de continguts audiovisuals per a la televisions i plataformes digitals. Un gir professional 
l’ha portat a dedicar-se al que més l’apassiona: la creació dels continguts pel món educatiu, 
museístic i editorial. Una enamorada de la fotografia, la literatura i el disseny. 

1971
Dissenyadora industrial, interiorista i amant del món de l’art i l’arquitectura en totes les seves 
vertents. Amb la mirada multidisciplinar ha dirigit DUEDISSENY -un estudi d’interiorisme i espais 
efímers a Barcelona- durant dotze anys amb Ivan Morros i ha dissenyat i produït roba per a nens a 
DRAP DE BRI. Li agrada molt dir i explicar que el món es pot mirar d’una altra manera -la pròpia- i 
que tothom hauria de trobar la seva! Actualment dirigeix DADÀBARCELONA on es dedica al disseny 
i comissariat de projectes artístics per a infants i adolescents.

1970
Artista nascuda a Barcelona. Es forma com a pintora mural a l’escola Van der Kelen et Logelain 
de Bruseles (1992), per evolucionar com a colorista i finalment com a artista. Compagina la seva 
tasca d’artista amb la de colorista en àmbits de l’arquitectura i el disseny. Ha exposat a Barcelona, 
Amberes i Tokyo. Ha col.laborat amb projectes cromàtics amb Ricardo Bofill o Marc Morro (AOO) i 
ha participat en dues ocasions al Dadà d’estiu impartint workshops per a nens i nenes. Actualment 
Alzueta Gallery de Barcelona la representa a escala nacional i internacional.

1989
Ballarina, coreògrafa, gestora cultural i professora. Graduada en Dansa Contemporània a l’Institut 
del Teatre, titulada com a Mestra a la UAB, i amb el Màster de Gestió Cultural a la UOC.  Amb un 
interès artístic multidisciplinar, ha compaginat la seva vocació per la dansa amb la il·lustració i 
les arts plàstiques. Compta amb una àmplia trajectòria com a coreògrafa en el món audiovisual i 
actualment dirigeix la companyia Silver Drops Dansa, que busca ser un punt de trobada entre el món 
de la dansa i el de l’educació.   

1977
Docent, investigadora, divulgadora, creadora especialment interessada pels enfocaments 
transdisciplinaris envers els sons, els silencis i l’escolta.
Doctora en Història i anàlisi de les cultures musicals, docent de grau i màster a l’ESMUC, col.laboradora 
habitual del MTG-UPF i la Fundació Phonos, s’especialitza -entre altres- en estudis sonors i sensorials. 
Combina la docència i la recerca amb projectes d’educació a l’escolta i d’altres activitats culturals, 
científiques, académiques i artístiques.

Clara Manyós  |   PRESÈNCIA

Gemma Prat    |   COORDINACIÓ

Ester Rovira    |   DIRECCIÓ i CONCEPTUALITZACIÓ

Clàudia Valsells   |   ALTERITAT

Anna Macau  |   MOVIMENT

Ilaria Sartori   |   SONORITAT
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Binomi 2
PRESÈNCIA i ALTERITAT

Dates
6 de novembre de 2021

Durada
4h  | de 9.30 a 13.30

Espai
MAMT  | Tapís Tarragona

Binomi 1
MOVIMENT i SONORITAT

Dates
23 d’octubre de 2021

Durada
4h  | de 9.30 a 13.30

Espai
MAMT  | Tapís Tarragona

Per a més informació

Ester Rovira _ DadàBarcelona

606 015 839
www.silencis.org

 

Silencis és un projecte de 

Dadà.
Lope de Vega 106, 3r

08005 Barcelona
T + 34 933 075 369

www.dadabarcelona.com

Santa Anna, 8 
43003 Tarragona

T +34 977 235 032 
www.dipta.cat/mamt/

Escaleta

9.30    PRESÈNCIA  |  Clara Manyós

11.15 ENTREACTE
 

 Presentació dels podcasts

 Escolta d’àudios d’uns quants personatges i lectura   

 dels seus silencis. Compartir els silencis!

 Han canviat els silencis després de les formacions?   

 Hi ha alguna cosa que llegim diferent ara?

11.45    ALTERITAT  |  Clàudia Valsells

13.30  TANCAMENT

Escaleta

9.30    MOVIMENT  |  Anna Macau

11.15 ENTREACTE
 

 Presentació del projecte

 Diapos o projecció de la pel.lícula i explicació del   

 concepte i del projecte. Debat amb els tipus   

 i les relacions de silencis.

11.45    SONORITAT  |  Ilaria Sartori

13.30  TANCAMENT



Silencis

“La resta és silenci!”

William Shakespeare
HAMLET

Barcelona, juliol de 2021


