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La veu humana és una poderosa eina. 

En aquest curs perfeccionarem les nostres veus després de la cerca cap a un to autèntic que ens identifique no que 

ens disfresse com sol ser habitual en multitud d'intèrprets, a través de les tècniques i exercicis vocals més 

alliberadors que Mara ha trobat per tot el món  oriental i occidental, incloent pràctiques d'obertura de canals 

energètics relacionats amb l'emissió de veu, neteja dels sentits de l'audició i fonació i sistemes, cardiorespiratoris i 

digestius, agranat de bloquejos, inseguretat, tensions que acumulen brutícia no sols en la nostra anatomia 

energètica sinó també en el nostre so vocal com a reflex de la nostra interioritat.  

Durant el mateix tindrem treball individual que farà que cada individu es convertisca en un centre responsable de la 

seua consciència a través d'un exercici bàsic de neteja i manteniment de circuits sensorials danyats manifestats en 

una percepció distorsionada, sentits sense capacitat de discerniment, respostes erràtiques com a cantants davant 

l'estímul sonor i també com a receptors d'aquest, o un nivell baix de connexió o empatia amb l'objecte de la nostra 

interpretació sonora que es tradueix en un sofriment en el qual moltes vegades es desconeix l'origen. 

De la mateixa manera hi haurà treball col·lectiu. Cantar amb uns altres fa que el batec cardíac se sintonitze i alinie 

amb la textura humana. Som humanitat i cultivant-nos en ella aconseguirem relligar-nos a aquesta arrel que ens 

proporcionarà benestar i alinear els nostres cossos físic, energeticoemocional i ens farà evolucionar, mitjançant l'ús 

del so dirigit intencionadament als centres físics i energètics del cos humà. El nostre cos és el nostre primer 

instrument i és una preuada eina que hem de cuidar amb reverència i conèixer els recursos per a depurar-la i 

enfortir-la es fan indispensables en una societat i mètodes d'ensenyament que atempten en moltes ocasions contra 

la mateixa i tot el seu potencial es veu reduït dramàticament. 

Experimentarem l'entrada en una nova sensació sonora, amplificada, alliberada, amb noves textures que oferir i 

enfortida en la seua essència… per descomptat amb l'ajuda dels cants de trobadors i trobairitz, i ampliarem el 

coneixement que es tinga sobre aquest repertori o tenint un primer contacte amb les músiques i textos compostos 

entre els segles XI i XIII  per Beatriz de Dia, Clara d’Anduza, Bieris de Romans, Azalais de Porcairagues,  

Berenguer de Palou.. en les quals es cantava la fi’ amors, el joi (l'alegria) de trovar i de viure.  

No són necessaris coneixements musicals previs per a la realització del taller, eminentment pràctic. Destinat a 

professors i alumnat de filologies, història, música, literatura, medicina…de totes aquestes branques del 

coneixement s'enriqueix i nodreix l'essència d'aquest taller que serà un plaer compartir amb totes i tots els 

assistents l'únic requisit dels quals per a la seua assistència és el desig de continuar aprenent. 

 

Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala. 

  

 


