
FEM UNA TAULA DE MOVIMENTS  

 

A les sessions anteriors hem explicat i experimentat diferents aspectes del nostre            

cos per augmentar la consciència corporal. En aquesta sessió farem una sèrie de             

moviments amb música per posar a la pràctica alguns d’aquests coneixements i            

altres elements nous, com per exemple, sobre l’orella, el esternoclidomastoïdal i el            

badall.  

Aquesta sèrie o “taula” de moviments és una taula de mariners, inspirada pel vent i               

per l'aigua. Mirem com estàn connectats aquests dos elements amb el nostre cos i              

el moviment. 

 

1-We are water 

 

Ballar l'aigua a algú, és fer-li compliments, afalagar-lo. Aquesta expressió antigua           

tan bonica ja ho diu: El nostre cos està fet d’aigua i quan ens movem, l’aigua a                 

dintre del nostre cos es mou. Aquest moviment crea una sensació de benestar.  

La majoria de l'aigua al nostre cos es troba a l'interior de les cèl·lules i la resta                 

circula en la sang i banya els teixits. És imprescindible per l'ésser humà. Podem              

estar molt de temps sense menjar, però no podem estar sense beure aigua més de               

cinc o sis dies sense posar en risc la nostra vida.  

Quan begem dos llitres al dia, que és la quantitat recomenada, les nostres cèlules              

estàn ben nutrides i el nostre cervell funciona de manera òptim. El cervell està              

format principalment d’aigua, si bevem aigua, l’estem alimentant. Quan hidratem el           

cos, les articulacions també estan millor lubrificades i notarem que sóm més àgils.  

El cos perd aigua per mitjà dels excrements, la transpiració i la respiració. Quan              

augmenta l’activitat o la temperatura corporal, augmenta la quantitat de la           

transpiració per refredar el cos. Un altre cop, l’aigua està directament relacionada            

amb el moviment.  

Suar és una manera de baixar la temperatura del cos. L’aigua per evaporar-se             

necessita una temperatura elevada i per tal absorbeix la calor del cos. Els primats              

(especialment els humans), els cavalls, els bòvids i els camells suen i transpiren             

molt. Els animals que no suen tenen altres sistemes termoreguladors, com el            

panteix (Els gossos, per exemple, ho fan traient la llengua cap enfora). 

 

2-la brúixola  

  

La brúixola es va inventar a la Xina al segle II, probablement. És un instrument               

d’orientació que funciona gràcies a les propietats magnètiques de l’agulla i de la             

terra. El terra és un imant gegant, l’agulla imantada indica la direcció del camp              

magnètic terrestre, apuntant cap als pols nord i sud.  

Molts animals són capaços de detectar inconscientment els canvis en els camps            

magnètics de la terra. Els científics saben des de fa anys que les abelles, els               



salmons, les tortugues, les aus, les balenes i els ratpenats utilitzen els corrents             

elèctrics de la planeta per ajudar-se a l'hora de navegar. El que no se sabia fins ara                 

era que els humans tenen també aquest sentit: la magnetorecepció.  

El cos humà és una màquina electromagnètica, la font energètica principal s'origina            

en el magnetisme terrestre, encara que aquesta no és l'única via. Hi ha persones              

que estàn molt ben orientades i que saben on està el nord i el sud en cada moment                  

i d’altres, que no tenen aquesta capacitat de situar-se... Si aprenem desde ben             

petit a connectar amb l’espai que ens envolta, començant amb l’aula a l’escola,             

milloraria el nostra sentit d’orientació, creieu?  

Els musulmans miren cap a la Meca per resar, però molts de nosaltres no saben ni on                 

‘s aixeca el sol. I si perdem el nord? 

 

 

 

 

3-El badall  

 

A mitga taula, provocarem un gran badall. Aquí expliquem alguns aspectes del            

badall, sense poder solucionar el misteri, perquè ningú sap realment perquè           

serveix. 

Un badall és l'acció involuntària i incontrolada d'obrir la boca, amb separació molt           

àmplia de les mandíbules, per tal de realitzar una inspiració profunda. Quan es             

badalla, s'estiren els músculs de la cara, el cap s'inclina endarrere, es tanquen            

els ulls, es produeix saliva   s'obren les trompes d'Eustaqui de l’orella mitjana 

Tots els mamífers i la majoria dels animals vertebrats badallen, incloent els peixos,            

les serps, les tortugues i els cocodrils. Podeu veure aquí un vídeo d’un cocodril             

badallant: https://www.youtube.com/watch?v=JsyDb-HJgkE 

Entre els mamífers, els mascles són els que badallen més; a l'espècie humana             

ambdós sexes badallen amb la mateixa freqüència. 

Tot i que es tracta d'una acció primària que els humans portem realitzant des dels               

nostres orígens, els científics avui dia encara no s'han posat d'acord sobre per què              

badallem i per què aquest gest és tan contagiós. N’hi ha moltes teories.  

https://www.youtube.com/watch?v=JsyDb-HJgkE


1.La gent badalla per augmentar el nivell d'oxigen a la sang i reduir el contingut de                

diòxid de carboni. El badall seria un reflex causat per un alt contingut de diòxid de                

carboni a l'aire. 

2.el badall contagiós es produeix per simple empatia. Així, un estudi realitzat fa             

alguns anys per la Universitat de Pisa va arribar a la conclusió que els humans               

tenim més probabilitats de badallar en reacció al badall d'un familiar proper que al              

d'un amic o un desconegut. Un altre estudi va comprovar que els nens amb autisme               

són menys propensos als badalls contagiosos, el que reforça aquesta teoria. 

3.Altres científics, però, han descartat que el badall contagiós es produeixi per una             

qüestió d'empatia. Apunten que moltes vegades badallem encara que sigui un           

desconegut la persona a la qual veiem fer aquest gest. 

4.Una altra de les teories científiques apunta que el badall és fruit de la necessitat               

del cervell de refredar per mantenir el seu rendiment. Segons aquesta hipòtesi, al             

badallar les parets del si maxil·lar, situat a prop del nas, s'expandeixen i contrauen              

per bombar aire al cervell, el que fa disminuir la seva temperatura. D'aquesta             

manera, quan el cervell està més cansat o estressat (per exemple quan tenim son),              

més necessita d'aquesta regulació i per tant més badallem. En veure a altres             

persones fer aquest gest, instintivament i de forma involuntari el nostre cos            

reacciona provocant també badalls. 

5.Una altra teoria diu que els badalls s'encomanen per una simple qüestió de             

sincronització del grup. Segons aquesta hipòtesi, aquest gest serviria per          

sincronitzar el nostre comportament anímic, de manera similar a l'udol d'una mana            

de llops. Per l’home prehistoric, que era nòmade, el badall serviria per emetre un              

senyal de cansament cap a altres membres del grup per sincronitzar els patrons de              

son i períodes d'activitat. Si algu badallava, se sabia que era quasi l’hora de parar               

de caminar i fer campament de niy. 

Badallem per posar-nos d’acord? Badallem per refredar el cap? badallem per           

empatia? Que en penses? 

 

4-L’orella  

L’orella té tres parts. L’orella externa és la que veiem, la orella mitjana i l’orella               

interna estan amagades i van cap a dintre. La trompa d'Eustaqui o trompa             

auditiva és un conducte aplanat de l'orella mitjana, que connecta l’orella, la gola i el               

nas. Porta el nom d’un metge del segle XVI: Bartolomeo Eustachi. 



A l’orella interna es troba la còclea (o cargol). Té la mida d’un pèsol i la forma d’un                  

tub enroscat. Tots els mamífers en tenen una. És una part molt important del              

nostre sistema auditiu. Quan el timpà rep un so, es transforma en una vibració i va                

fins a la còclea. Els pels petits que cobreixen la còclea es mouen i avisen al cervell                 

de que n’hi ha un so. Ens permet diferenciar i interpretar sons.  

A dintre de la còclea n’hi ha un liquid que es diu l’endolimfa, que ens regula                

l’equilibri. Quan mous el cap cap a un costat i l’altre notes que el liquid es mou més                  

lent (per inertia). 

 

 

 

 

 

5- El múscul esternoclidomastoïdal  

El múscul esternoclidomastoïdal va des de l’estern fins al crani. Al crani darrera de              

l’orella n’hi ha l’os temporal que té una punta arrodonida que es diu apòfisi              

mastoide. Constitueix un important punt d'inserció de músculs, incloent         

l'esternoclidomastoïdal. En general, l'apòfisi mastoide és lleument major en         

proporció en homes que en les dones.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


