


TOCATS  
amb Ànima 

Introducció

En els meus més de 25 anys d’experièn-
cia com psico-perruquera he acompan-
yat i acompanyo a moltes persones en el 
seu periple d’acceptació de la seva imat-
ge personal a través del cabell. Com gai-
rebé sempre un vol i valora el que no té, 
aquesta perspectiva genera un conflicte 
intern amb l’autoimatge. Aquest conflicte 
és molt sovint fomentat per la societat a 
través de paràmetres de bellesa preesta-
blerts, i que en general tenen un caràcter 
discriminatori.
Com a artista investigo des de la pràctica, 
i busco formes d’ajuda per obrir un espai 
intern que afavoreixi la llibertat d’expres-
sió estètica, flexibilitzant aquesta relació 
dins / fora més enllà dels prejudicis pro-
pis i aliens.

 
 



Fantasia estètica 

Amb aquest taller he trobat un camí que 
busca un apropament lúdic cap a l’autoi-
matge personal a través de la creació de 
Tocats amb Ànima, que apel·la a la mà-
gia de jugar a ser, on el tocat es configu-
ra com a símbol d’una “fantasia estètica”, 
fantasia aquesta que pot complemen-
tar-se amb la composició de tot un abi-
llament que acompanya cada obra creada 
durant el taller. 

 



Reciclatge 

Es una proposta que reutilitza objec-
tes personals que tinguin un significat 
afectiu per a les persones, encara que 
estiguin abandonats a la seva sort en 
un calaix. Aquests objectes són la base 
del projecte, i guanyen nova vida en una 
creació amb significat, que pot expres-
sar una emoció, una reivindicació social, 
política, educativa o qualsevol temàtica 
que es vulgui treballar.
El reciclatge de d’altres preciosos ma-
terials, d’un sol ús diàriament en la 
nostra societat, és l’altra aresta que re-
colza i complementa la creació de cada 
participant.

 

 



Autoimatge

Compartir aquesta experiència estètica i 
personal amb vocació a proporcionar una 
nova mirada sobre la seva autoimatge té 
lloc en una passarel·la, on tocat i abilla-
ment seran lluïts per la seva creadora o 
creador, i la seva fantasia estètica com-
pletada.

Una activitat per a persones de 13 a 99 
anys amb ganes de desenvolupar de for-
ma lúdica la seva ànima creativa.

En els dies previs a la realització del ta-
ller els participants rebran tota la infor-
mació rellevant sobre el taller i les coses 
que han de portar. Aquesta informació pot 
ser enviada en format de text o de vídeo, 
segons els pactes amb l’organització de 
l’activitat.

      

 

 



Desenvolupament 

Cada participant ha de portar una base 
per realitzar el tocat, objectes personals 
de caràcter afectiu relacionats amb la 
temàtica del taller i tot allò que li inspiri 
en la construcció de la seva creació.
En el cas que el taller tingui com a objec-
tiu treballar també l’abillament, convidem 
a les persones al fet que portin aquella 
peça de roba que els encanta, però que fa 
anys està en l’armari i que per una raó o 
un altre mai la utilitza... però tampoc es 
desfà d’ella. Què revela o amaga aquesta 
peça per cadascun?

Cada sessió de treball comença amb un 
escalfament utilitzant els 5 Ritmes de Ga-
brielle Roth.

Amb el suport del grup cada persona tre-
ballarà individualment la seva creació en 
relació a:

· El concepte i composició de la crea-
ció.

· L’elecció, utilització i tècnica d’as-
semblatge dels materials.

· El desenvolupament i finalització 
del tocat

· L’elecció de l’abillament i la seva 
possible costumització

· La preparació per a “La Passarel·la”

La Passarel·la és opcional, encara que 
molt recomendable, ja que és part 
d’aquesta construcció i exhibició d’una 
fantasia estètica.
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