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PRESENTACIÓ_

L’hemisferi dret és la part del nostre cervell encarregada de gestionar 
les emocions. Si la part esquerre s’encarrega de tot allò que té a veure 
amb la racionalitat i el coneixement empíric, l’esquerre se centra en tot 
allò més emocional i subjectiu. En aquest sentit, la nostra part creativa 
– així com la nostra percepció de l’art – depen de la part esquerre del 
cervell.  

L’hemisferi dret convida a una altre manera d’explorar la col·lecció del 
MACBA. Una dinàmica educativa que no es construeix a partir de coneixements 
previ sobre art contemporani, sinó a través de la seves possibilitats 
emocionals –ja siguin aquestes d’atracció o de rebuig– que ens ofereix el 
contacte amb la pràctica artística actual. El projecte s’adreça a estudiants 
de Secundària i Batxillerat i s’estructura a partir de càpsules audiovisuals 
de caràcter monogràfic. És un sistema d’aproximació a determinats artistes 
i actituds que dóna peu a debats i activitats per desenvolupar directament 
a l’aula, i que acaben amb una visita singular al Museu. 

La proposta està concebuda com un recurs transversal a tot el currículum 
escolar, i pren l’experiència artística com a eina de reflexió per afavorir 
un dels principis bàsics del currículum: “Conèixer i valorar la realitat 
del món contemporani”. En aquest cas, L’hemisferi dret convida a fer-ho no 
només a partir de l’art sinó també mitjançant el pla d’acció tutorial. La 
implementació del projecte en el marc de les tutories contribueix a fer 
créixer l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i reflexiu, a 
l’hora que permet treballar habilitats de participació activa en contextos 
d’aprenentatge col·lectiu. 

L’hemisferi dret es treballa en dues fases: la primera té lloc a l’aula, amb 
el suport d’un material adreçat especialment al professorat amb recursos 
pensats per generar els diàlegs i les activitats proposades. La segona fase 
consta d’una visita al Museu, on els joves tindran la ocasió de confrontar-
se directament amb les obres de la Col·lecció MACBA.

L’hemisferi dret és un projecte del MACBA creat pel comissari independent 
David Armengol i l’artista Jordi Ferreiro. 



FUNCIONAMENT_

L’hemisferi dret es confecciona a través de càpsules audiovisuals de 
caràcter monogràfic dedicades al alguns dels artistes més significatius 
de la Col·lecció MACBA. D’aquesta manera, cada una de les càpsules genera 
complements específics, segons la pràctica conceptual i formal de cada 
artista escollit, analitzant així – des dels seus protagonistes – les 
diferents maneres d’aproximar-nos a l’art contemporani que assaja el museu 
a partir de la seva col·lecció. 

Els recursos arriben als instituts de Secundària i Batxillerat amb tot 
allò necessari per a que l’activitat es pugui desenvolupar dins la franja 
horària d’una classe sense que ni el professor/a ni els estudiants hagin 
de fer cap tipus d’immersió prèvia en l’art contemporani en general, o en 
la col·lecció MACBA en particular. 

La primera de les càpsules es va dedicar a l’artista americà Gordon Matta 
Clark, donant lloc a una proposta centrada en la relació no estandaritzada 
entre les persones i els espais que habitem. Un contacte que prioritza les 
capacitats emocionals i suggestives de l’art a partir d’una experiència 
satisfactòria on els estudiants poden aprendre a valorar l’art  contemporani 
des d’un punt de vista crític però també lúdic. L’hemisferi dret proposa 
un contacte amb l’art contemporani que depen únicament de dos factors: 
l’experiència directa i la càrrega emocional. 

Com a segona càpsula, L’hemisferi dret se centra en el treball performatiu 
de l’artista espanyola Esther Ferrer, i especialment en aquelles accions 
que l’artista ha realitzat al llarg de la seva trajectòria vinculades a un 
objecte quotidià molt concret: la cadira. 



SUGGERÈNCIES PER AL PROFESSORAT_

L’hemisferi dret comença activant la càpsula audiovisual, la qual cosa 
marca l’inici del joc amb una sintonia particular. A partir d’aquí, una 
veu narradora s’encarregarà de dinamitzar tota l’activitat. Els estudiants 
l’hauran d’escoltar i ella anirà marcant el ritme de la sessió. En aquest 
sentit, i al tractar-se d’un fals diàleg (la veu enregistrada prèviament 
i els estudiants), és important que el/la professor/a fomenti el joc i se 
senti còmplice de la veu. 

La peça audiovisual planteja una seqüència de 50 minuts aproximadament, 
durant els quals els estudiants aniran passant per diferents moments 
d’atenció, donant lloc a tres fases: 1. La construcció d’expectativa, 2. 
L’activitat pràctica en col·laboració i 3. El veritable debat: compartir 
opinions. 

La veu incorpora imatges i vídeos de les performances de Esther Ferrer. La 
proposta consta d’una temporalitat específica i continuada, tot i que el/
la professor/a podrà polsar “pause” sempre que vulgui de cara a potenciar 
el debat o una participació més extensa dels estudiants. No obstant, 
caldrà ser molt rigorós amb el temps, ja que tota la peça està calculada 
segons l’estructura horària d’una classe.

MATERIAL COMPLEMENTARI 

Per tot aquell professorat que vulgui ampliar els coneixements sobre els 
treballs d’Esther Ferrer, el MACBA, des del seu web, posa a la vostra 
disposició un recorregut específic amb vídeos, entrevistes, textos i 
imatges. 
Altres recursos interessants per a situar-se en el seu treball són: 

Reportatge Metrópolis. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-esther-
ferrer/1252983/

Esther Ferrer. En cuatro movimientos. 
Exposición en Artium. 2011-2012
http://www.artium.org/Castellano/Exposiciones/Exposicion/tabid/176/
language/es-ES/Default.aspx?pidExposicion=188



INTRODUCCIÓ. ESTHER FERRER_ 

“Todos hablamos del tiempo, aunque nadie sepa de lo que hablamos”
Esther Ferrer

Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) és una artista conceptual especialment 
coneguda per les seves performances. Al llarg de la seva trajectòria, ha 
treballat tant de manera individual com formant part del grup Zaj. Aquest 
grup va ser un col·lectiu artístic de caire experimental – vinculat a l’art 
i també a la producció musical i sonora - format per Juan Hidalgo, Ramón 
Barce, Walter Marcheti i la mateixa Esther Ferrer que va estar actiu des 
de 1964 a la seva dissolució al 1996. 

El treball d’Esther Ferrer se centra especialment en l’anàlisi del cos i 
de la seva presència en objectes o espais quotidians. Un tipus d’art que 
l’artista sempre ha exhibit mitjançant la temporalitat definida i acotada 
de la performance. 

L’hemisferi dret consta de  tres elements bàsics: una peça audiovisual, 
materials específics per a la part pràctica (en el cas de càpsula II_Esther 
Ferrer el propi mobiliari de l’àula, i molt especialment les cadires 
utilitzades pels estudiants a l’escola) i una llibreta moleskine en acordió 
que serveix com a quadern de ruta de cada una de les càpsules. 

La sencillesa i la potència de les accions d’Esther Ferrer, així com la 
seva manera d’entendre l’art, obre múltiples possibilitats de relació i 
debat amb el públic de Secundària i Batxillerats. Un treball en el que, 
més enllà de virtuosismes i habilitats artístiques, genera una complicitat 
forta a partir dels dos elements principals: el cos i l’entorn inmediat. 



PRIMERA APROXIMACIÓ_ 
Notes de David Armengol 

Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) és una artista espanyola que centra el 
seu treball en la PERFORMANCE. 

Performance és un anglicisme que s’utilitza en art per referir-se a l’ART 
D’ACCIÓ.

Si busqueu la paraula en el diccionari es tradueix més o menys com 
FUNCIONAMENT. És a dir, un tipus d’art que està funcionant, que està 
succeint en el moment que el públic el mira, o inclús participa. Un tipus 
d’art que ocupa un espai però també un temps. 

Normalment, l’art ocupa un espai. No hi ha un temps definit per mirar 
un dibuix, una pintura o una escultura. En canvi, LA PERFORMANCE SÍ QUE 
IMPLICA UN TEMPS.

Té un inici i un final, com passa amb una pel·lícula, un concert, una obra 
de teatre o inclús una conferència. Un temps on l’artista – o artistes – 
actuen davant del públic. 

Com us anirà explicant la Esther Ferrer, o inclús com anireu veient vosaltres 
mateixos fent algunes performances, hi ha molts tipus de performances, 
però m’agradaria parlar-vos de quatre constants importants que sempre es 
troben en una performance. 

PRIMERA: L’ESCENA
La primera és la confecció d’una escenografia (és a dir, una escena on 
passa alguna cosa). Aquesta pot ser molt senzilla (sense res, només una 
persona fent algu) o més sofisticada (decorat, il·luminació, objectes...). 
Ja veureu que les performances de la Esther Ferrer són més aviat de les 
primeres, de les sencilles. 

SEGONA: ELS ACTORS
Algu actua davant teu. L’artista, o altres persones utilitzen el seu cos, 
la seva veu, la seva presència. Ja veureu també que la presència de la 
Esther Ferrer i del seu cos, com si realment fos una actriu, és fonamental 
en la seva obra. 

TERCERA: EL MISSATGE
Aquesta actuació genera un missatge conceptual. Una idea que l’artista 
vol transmetre: a vegades de compromís amb la realitat, de denúncia, de 
protesta, de crítica. Un gest poètic, o un gest polític. L’art en general, 
i la performance en particular, serveixen per a fer-nos pensar d’una altre 
manera en allò que ens envolta. 

QUARTA: EL PÚBLIC
Si no hi ha un públic, si no passa en directe, la performance no existeix. 
En la performance és molt important la relació emocional que s’estableix 
entre el performer i el seu públic. 



En aquesta càpsula veureu vàries vegades a la Esther Ferrer parlant de les 
seves performances. Unes performances que es caracteritzen per la seva 
sencillesa, on sempre utilitza molt pocs elements: el seu cos, alguns 
objectes i el temps. Gestos mols mínims però que a la vegada són mot 
potents i li permeten analitzar la seva relació amb l’entorn. 

Tot i ser una de les performers més importants del món, la Esther Ferrer 
no va fer estudis d’art, sino que va estudiar Ciències Polítiques i 
Periodisme. La performance va ser l’espai de reflexió i acció que va trobar 
per a expressar les seves idees. Crec que aquesta formació és important 
en el seu treball, on és capaç de narrar a partir del seu cos i les coses 
quotidianes com una cadira. Hi ha el el seu treball algu que té a veure 
amb la filosofia (la manera com desxifrem i entenem el mon), inclús amb 
les matemàtiques, amb la ciència, amb la política. 

De molt jove va entrar en contacte amb els artistes que formaven el grupo 
Zaj, i es va convertir en un dels seus membres. Artistes que començaven 
a fer accions col·lectives i que tenien un altre manera d’entendre l’art: 
més experimental, més arriscat, més lliure. Un art que eren petites 
accions i que no entraven en el mercat de l’art (no es podia comprar). 
I per últim, una frase de la Esther Ferrer que defineix molt bé la seva 
manera d’entendre l’art i la performance: 

“El arte es el único espacio de libertad”



DINÀMIQUES DE TREBALL_ 

El fil conductor de la càpsula sobre Esther Ferrer torna a estar dirigit 
per la VEU NARRADORA. Una veu impersonal que dinamitza l’hora de treball 
i va marcant el ritme de l’activitat a través d’un exercici constant de 
distància i complicitat amb el grup classe. 

La càpsula combina els comentaris de la veu narradora amb materials 
fotogràfics i audiovisuals que permetran un contacte precís amb el treball 
de l’artista. A més, la veu marca la metodologia de treball, deixant espais 
en blanc destinats a les accions dels estudiants i al debat posterior. 

L’activitat es divideix en tres parts: 

1. La construcció d’expectativa

La primera part de L’hemisferi dret suposa un procés d’adaptació a la veu 
narradora. En aquest sentit, el professor/a haurà d’estar receptiu a la veu 
i, en cas de que costi generar empatia entre ella i el grup, col·laborar 
a que aquesta complicitat es produeixi. La veu portarà tot el pes de 
l’activitat, afegint comentaris i bromes per a guanyar-se al grup, però 
ningú millor que el professor/a coneix l’alumnat i podrà fer l’adaptació 
necessària pel bon funcionament de la proposta.

En aquesta part inicial, la veu en off explica breument les diferències 
entre els dos hemisferis del cervell, tot intensificant les qualitat de la 
part dreta en relació a les emocions i les sensacions. 

Un fragment de la performance Las cosas (1987-1988) presenta l’activitat. 
Una acció simple on l’artista es col·loca coses estranyes sobre el cap 
davant de la mirada perplexa i atenta del públic. 

La veu narradora comença a parlar del llenguatge de la performance, donant 
pas a l’”especialista”, que donarà alguns apunts inicials sobre l’art 
d’acció i sobre les performances de Esther Ferrer. 

* Els fragments de vídeos seran extractes d’entrevistes i parts de 
performances que formen part del Fons de documentació del MACBA. 

2. Tres accions a l’aula.  

Un cop situats, la veu narradora proposa una seqüència de tres accions 
a desenvolupar a la classe. Tres accions estratemanent lligades a tres 
conceptes clau en el treball de l’artista: el cos, la cadira i l’acció 
col·lectiva. Tres accions que suposen una alteració temporal, física i 
conceptual de l’espai classe. 

Seguint el treball d’Esther Ferrer relacionat amb les cadires, L’Hemisferi 
dret proposa tres accions consecutives amb l’estudiant i la seva cadira 
com a protagonistes. La seqüència d’accions passa d’allò individual a allò 



cadira com a protagonistes. La seqüència d’accions passa d’allò individual 
a allò col·lectiu. El debat final servirà per extreure opinions i sensacions 
a partir de l’experiència performativa. 

* Les accions seran proposades per la veu narradora, seguint un senzill 
esquema de enunciat-instrucció:

Acció 1. Agafa la teva cadira i situa-la en un altre lloc de l’espai, 
potser un lloc on mai havies pensat posar la teva cadira. 

Acció 2. Seu a la teva cadira com mai abans t’havies sentat en la teva 
cadira.

Acció 3. Ajunta la teva cadira amb la dels teus companys. Construiu un 
espai nou i grupal amb les cadires. Les cadires ja no serveixen per seure. 
Seieu al terra, al seu voltant. 

La primera té a veure amb el fet de modificar la relació amb el lloc 
habitual que cadascún ocupa a la classe. La segona se centra en l’exploració 
d’altres maneres d’ocupar un espai, més enllà de convencions i sistemes 
preestablerts. La darrera acció convida a un treball col·lectiu, on tots 
els estudiants hauran de generar una instal·lació temporal i efímera amb 
el mobiliari de la classe.  

3. Reflexió i escriptura

Un cop finalitzat el programa de tres accions que defineix la proposta, 
amb els estudiants assentats en rotllana al voltant de la instal·lació de 
cadires, s’iniciarà el tercer punt de la càpsula: l’intercanvi d’opinions 
i revissió del procés. Una análisi de l’experiència performativa que 
comptarà amb una llibreta moleskine com a espai de documentació i arxiu.  

Per tal de facilitar aquesta part, la veu narradora presentarà l’activitat 
i, acte seguit, deixarà espai per a que els professors pogueu organitzar 
aquest tercer punt d’una manera més flexible. En aquest sentit, aquesta 
sessió d’organitza a partir d’un sobre que hi haurà a l’interior de la 
moleskine. El sobre inclourà una pregunta i un proposta-enunciat que 
marcaran les dinàmiques de l’activitat. Es compta amb un temps aproximat 
d’uns 20 minuts per aquesta part. La dinàmica del procés se’n deriva dels 
tres conceptes bàsics que han definit les accions a l’aula: OBJECTE, COS 
i ESPAI. 

Pregunta: 

Imagina una cadira que ja no ha de funcionar com una cadira. Una cadira 
lliure. Què faries amb ella?

Proposta-enunciat: 



Pensa una acció futura amb la cadira que mai s’hagi fet. Apunta-la a la 
llibreta. Ho pots fer amb paraules però també amb dibuixos, gràfics, 
notes, el que vulguis...

Un exemple: “Sientese en la silla y permanezca sentado hasta que la muerte 
les separe”. Aquesta és una acció del grupo Zaj. I la cadira on van fer 
l’acció es troba al MACBA. 

La pregunta permetrà establir un debat sobre la funcionalitat artística 
d’un objecte quotidià com la cadira. El repte d’alliberar-lo del seu ús 
habitual suposa un exercici de síntesi sobre el treball artístic d’Esther 
Ferrer. 

L’enunciat recupera les sentències habituals que tant l’artista com el Grupo 
Zaj han utilitzat com a complement textual a les seves accions. Missatges 
directes i contundents que incorporen dos elements fonamentals per la 
performance: la presència d’un cos i la relació activa amb l’espectador. 

Els estudiants podran apuntar els seus enunciats, així com les seves 
reflexions sobre les accions a la llibreta, la qual servirà per a la visita 
al MACBA. 

FINAL_LA MOLESKINE

Més enllà del caràcter intuitiu i immediat de les accions d’Esther Ferrer, 
ella explica la importància que en el seu treball té la conceptualització i 
reflexió d’allò que decideix fer. Per potenciar aquesta part més procesual, 
la proposta incorpora un bloc de notes per utilitzar en grup: una llibreta 
moleskine. 

La moleskine funciona com un espai de documentació gràfic on els estudiants 
apuntaran les seves idees i conclusions sobre l’experiència peformativa en 
primera persona. Segons els seus interessos individuals, podran utilitzar 
sistemes d’apunt com el text, el dibuix o l’esquema. A més, la moleskine 
serveix també per recollir els enunciats d’accions futures. Aquests apunts 
serviran com a base per organitzar la segona part de l’Hemisferi dret: la 
visita al MACBA. 

La moleskine genera un gran desplegable on els estudiants podran treballar 
en grup però també de manera individualitzada per apuntar les seves 
reflexions i enunciats en cada una de les págines. D’aquesta manera, la 
llibreta es transforma en una línia horitzontal de paper que es desplegarà 
a l’aula. La llibreta convida a un sistema d’escriptura grupal. 



LA VISITA AL MACBA_ 

La visita al museu es troba estretament lligada a l’experiència prèvia 
a l’aula i al material de documentació de la moleskine. No obstant, la 
primera acció que es desenvoluparà al museu té a veure de nou amb l’objecte 
protagonista de tota l’activitat: la cadira. 

A la part inicial de la col·lecció, el grup trobarà un plec de cadires 
convencionals. El primer que hauran de fer els estudiants al museu serà 
repartir les cadires per l’espai expositiu, tot senyalitzant quines són 
les peces que els interessa. Això implica un exercici d’intuitició i 
improvització que potenciarà les connexions emocionals entre ells i les 
obres exposades. D’aquesta manera, el recorregut no vindrà marcat per 
les decisions de l’educador/a (i per tant pel museu), sino pels propis 
estudiants. A partir d’aquest primer gest, l’educador/a establirà un 
debat amb ells només amb aquelles peces marcades amb la cadira. La cadira 
s’instal·larà al voltant de les peces com els estudiants decideixin.

Després d’aquest recorregut, l’educador/a utilitzarà la moleskine, tot 
comentant els apunts del grup i convidant a realitzar en el museu les 
accions futures que van recollir a l’aula. Les performances derivades dels 
enunciants dels estudiants es desenvoluparan a l’atri del MACBA i marcaran 
el final de la visita. 
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