
CONVERSES COL·LECTIVES
TRANSFORMADORES  

EL PLAER DE
CONVERSAR  



En una cultura que ens aïlla com a persones,
EL PLAER DE CONVERSAR ofereix la
possibilitat de tornar a forjar les nostres
identitats considerant la vida com una
associació vinculada dels éssers humans, amb
els quals tornem a generar significats.

Tenir una conversa pot ser l'acte més petit,
que podria canviar el món.

Com diu Humberto Maturana: “Canviem les
nostres converses i canviarà la nostra vida”
En un món en el qual el temps sembla que
escasseja i cada vegada vivim més separats
de nosaltres mateixos, sembla que les nostres
converses es van empobrint i cada vegada són
més funcionals, més superficials. 

Però què passaria si ens prenguéssim el temps
per a tenir una conversa significativa? 
Si ens prenguéssim el temps per a trobar-nos i
cadascun de nosaltres fes la seva contribució.
No tenim ni idea del que podria passar, les
possibilitats són infinites.

EL PLAER DE CONVERSAR fa referència a les
sensacions físiques que tenim quan ens sentim
vistes i escoltades en una conversa. Les
sensacions de plaer que sorgeixen en sentir
que podem comprendre a l'altra persona i
veure-la, més enllà de les seves opinions o de
les seves paraules. 
Al plaer d'experimentar la connexió amb l'altra
persona o persones al mateix temps que puc
mostrar-me amb autenticitat.

Aquest espai es proposa com un espai per a
experimentar en què podrien convertir-se les
nostres vides si les nostres converses
canviessin. 

EL PLAER DE CONVERSAR es proposa com
un espai per a l'expressió de la humanitat que
ens habita. 

A partir de les bases de la CNV (Comunicació
NoViolenta) s'ofereix espai i temps perquè la
trobada ocorri i d'aquesta manera se de la
possibilitat de crear vincles, mirades i escolta,
aportant les circumstàncies necessàries
perquè una conversa significativa pugui
brollar entre dos éssers humans. Perquè crec
que conversar pot ser revolucionari…

PRESENTACIÓ
EL PLAER DE CONVERSAR és un espai de conversa
íntim i creatiu on explorem les narratives
compartides i la creació de nou significats,
mes allà de les narratives que regeixen el
nostre dia a dia.



Aquesta proposta sorgeix com a continuació de l'espectacle de teatre

participatiu ANHELOS. En aquesta peça es proposa al públic experimentar el

procés de construir una conversa significativa.

EL PLAER DE CONVERSAR porta el resultat d'aquest procés de construir

una conversa a un espai grupal on continuar experimentant el plaer de tenir

el temps i la presència per a gaudir de conversar. 

A partir de les necessitats que es desitgin cobrir, farem un disseny

personalitzat de cada conversa.

Per al disseny de la conversa comptaré amb els recursos que ofereixen les

arts escèniques, el treball corporal, les propostes sensorials i creatives. A

més de l'eines que ofereixen la CNV i les pràctiques narratives.

La intenció és crear un espai i un viatge compartit en el qual busquem

despertar aquest jo subjectiu que va més enllà de la persona que vam

mostrar habitualment. I que afavoreixi la connexió i l'escolta empàtica entre

tod@s l@s participants. 

Aquesta proposta es pot convinar amb l'espectacle ANHELOS

EL PROJECTE



QUIN PERFIL DE
GRUPS? 

Per a obrir-nos a tenir una experiència íntima necessitem crear un ambient de
confiança i, sobretot, donar temps.

GRUPS OBERTS
 Plantejar aquesta activitat per a un grup de persones que no es coneixen

entre elles.

GRUP DE PERSONS QUE COMPARTEIXEN ALGUN
TIPUS DE REALITAT. 
 
Es tracten de grups de persones que no es coneixen però que comparteixen

algun tipus de realitat. X.e: viuen en el mateix barri, són mares/pares,

comparteix la mateixa professió, ...

GRUPS CONSTITUÏTS 
Col·lectius, associacions, equips,…. Que volen actualitzar les seves relacions o necessiten

un espai per a la resolució d'un conflicte o fer una presa de decisions.
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Converses que creguin connexió: Per a grups que no es coneixen, o per

a grups que volen actualitzar o aprofundir en les seves relacions.

Converses de creen noves narratives: per a treballar en grups les

narratives que van més enllà de les narratives predominants. Per a

aquestes converses, és necessari definir una temàtica sobre la qual

treballar.

Converses restauratives: Per a treballar en grup el reconeixement i la

restauració d'un mal.

Converses per a la presa de decisions (per a grups de treball,

associacions, organitzacions,…): Per a grups que desitgen realitzar una

presa de decisions en la qual les necessitats de tod@s siguin tinguts en

compte..

Depenent de les necessitats que es vulguin cobrir amb aquestes converses,

podem optar per:

 

QUIN TIPUS DE CONVERSES?



ANGELES G.GORDILLO 
Dona polifacètica sevillana i resident a Catalunya, que al llarg
de la seva vida professional ha convinado la seva activitat com
a pallassa d'hospital amb les seves habilitats per a la
interpretació, la direcció artística, la gestió cultural i la facilitació
de formacions en Comunicació NoViolenta.

Sòcia fundadora de la productora Operacions Espacials.
Actualment convina la seva activitat com a directora artística de
la Xarxa Gironina de CafèTeatra amb el seu projecte personal,
al qual ha denominat LES MIRADES COMPARTIDES. Projecte en
el qual fusiona la seva experiència com a formadora en CNV
(Comunicació NoViolenta) amb la seva experiència en el món de
les arts escèniques.



CONTACTE 
Ángeles G. Gordillo 

+34 628 879 023 
angelesggordillo@gmail.com
www.lasmiradascompartidas.com


