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Presentació
Un Drum Circle és una activitat de percussió grupal i participativa que es basa en la llibertat i l’experimentació propis del fet de tocar instruments de percussió en un cercle de persones guiades per un
facilitador.
En el Drum Circle els participants es col·loquen en cercle, amb instruments de percussió i, guiats per un
facilitador, toquen i es desenvolupen com a músics d’una orquestra única, irrepetible i espontània.
Es posa de manifest que la millora individual afecta directament a la millora col·lectiva, de la mateixa
manera que són cabdals totes i cadascuna de les aportacions, per insignificants que puguin semblar-nos, per aconseguir un resultat global (la manera com participo afecta al resultat del grup).
Un Drum Circle és una experiència vivencial absolutament inclusiva (ningú en queda exclòs ni per raons de gènere, edat, condició social, religió, idioma, diversitat funcional,...) i és, també, un potent exercici
de diversitat: “sóc diferent, per tant sóc important i necessari”.
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Missió
Atenent-nos a que:
• És ben sabut que la música, i més concretament la percussió, han estat elements bàsics en la comunicació i el desenvolupament cultural dels humans. Al segle XXI, aquest fet ancestral encara roman viu en
el nostre ADN.
• El ritme és arreu. Estem contínuament envoltats de ritme. La respiració, el caminar, la parla, la mesura
del temps (hores, minuts, segons, dies i nits,...), les màquines, freqüències, etc. TOT és ritme. Tenim el
ritme integrat més del què ens pensem.
• La música i la percussió son Llenguatges Universals que transcendeixen els límits personals, organitzatius i culturals.
• John Dewey, filòsof i pedagog nord-americà, deia que “l’experiència genera pensament” (amb aquesta
frase va néixer, a la primavera de 2011, la idea de començar a treballar en els Drum Circles a casa nostra).
santicarcasona.cat aposta per una activitat on el facilitador pràcticament no parla. No s’explica res.
D’aquesta manera s’aconsegueix no condicionar al participant.
El fet de no explicar res ens permet amagar l’error. Sense error no hi ha fracàs possible. Sovint passa
que, per exemple, si s’explica com s’ha de tocar el tambor, el participant es concentra més en el “com” ho
ha de fer que en la possibilitat de deixar fluir el “què” ell creu que pot aportar. En aquest cas, la “tècnica”
juga en contra de la “música” o de la inspiració i de la llibertat.
El fet de no explicar res, d’altra banda, estimula que el participant hagi d’assumir el risc de la participació segons el seu propi instint, criteri, o mitjançant la observació cap al grup o facilitador, i sense la
pressió que ningú el jutgi per les seves decisions.
El treball en cercle és primordial. El cercle situa a tots a un mateix nivell. No hi ha “primera” ni “darrera
fila”. Tots som iguals, estem equidistants i podem establir contacte visual amb tots i cadascun dels altres
participants.
Treballar en un Drum Circle és una manera que cada participant descobreixi la música i la percussió, els
ritmes i els instruments, les seves capacitats individuals i les del grup, i molts d’altres valors, des d’un
terreny on joc i diversió proporcionen la tranquil·litat i la llibertat de l’expressió (tan artística com
emocional) de cadascú.
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Objectius
L’objectiu principal del Drum Circle és que cada participant pugui gaudir i passar una estona divertida
tocant percussió en grup. Les emocions són eines que ajuden a que l’aprenentatge i el desenvolupament
calin a fons en cadascú de nosaltres.
En el transcurs de l’activitat desenvolupem una sèrie de continguts amb diverses finalitats:
• Conèixer i reconèixer instruments, sons, timbres, i el seu rol
• Aprendre alguns aspectes del llenguatge musical
• Utilització de la música per generar o manipular emocions
• Desenvolupament d’exercicis d’escolta i participació
• Treball comunitari
• Millora de la comunicació
• Estimulació del pensament creatiu mitjançant l’experiència
• Cooperació i la interacció entre els participants
• Respecte per l’ésser, pel grup, i per l’entorn.
• ...i MOLT IMPORTANT: permet trobar un estadi comú d’aprenentatge mitjançant la diversió, el joc i el
somriure.
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Continguts
• Percussió corporal
• Ritmes i Poliritmes
• Progressions i valors rítmics (rodones, blanques, negres, corxeres,...)
• Diversitat d’instruments, timbres i textures (i la seva importància)
• Treball de rols dins la pròpia orquestració
• La veu i el joc com a generadors de ritme
• Formules i frasejos rítmics
• Dinàmiques i accents
• Exercicis de velocitat (ràpid-lent)
• Escolta, respecte, silenci i participació
• Mètrica, compàs i subdivisió
• Exercicis de pregunta i resposta (imitació)
• Utilització d’objectes com a instruments de percussió (diaris, bosses,...)
• Treball de lideratge
• Observació i comportament

Propostes per treballar a l’escola
(prèviament i posteriorment)
Donat que el Drum Circle es basa, en part, en l’aportació intuïtiva de cada participant, recomanem no
fer cap treball específic previ a l’activitat. D’aquesta manera no condicionem l’actitud dels participants, i
permetem que puguin desenvolupar-se i treballar lliurement, a la vegada que també conjuguem el factor
“sorpresa”, que també hi té un paper emocional important, en el desenvolupament de l’activitat.
Creiem que és molt millor que el treball a l’escola sigui posterior a l’experiència. És productiu i eficaç
que hi hagi un anàlisi i un desenvolupament de les coses que hagin passat durant el Drum Circle, però a
posteriori (veure apartats anteriors Objectius i Continguts).
En les sessions escolars, i donat que el Drum Circle permet moltes aplicacions (i és 100% adaptable)
aconsellem una reunió prèvia amb el professorat per tal de poder dissenyar l’activitat més a mida i segons
les possibilitats del grup, de manera que sigui possible focalitzar l’atenció en potenciar alguns aspectes,
necessitats o matèries concretes.
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Fitxa tècnica
• Cadires - Cal disposar d’una cadira (a poder ser sense recolza-braços) per cadascun dels participants.
• Equip d’àudio i P.A. - per a grups superiors als 40 participants és necessària la utilització d’un equip de
so i un micròfon inalàmbric tipus diadema.
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Santi Carcasona, 27 de gener de 1973
Músic professional des de l’any 1998.
En la meva carrera com a músic he treballat per a diferents bandes i artistes, tan en estudi com en directe,
així com també en programes de TV i espectacles de teatre musical.
En el terreny de la difusió he estat Redactor en cap de la revista Batería Total (la versió en espanyol de
Modern Drummer Magazine) des de 2002 a 2003 i de 2009 a 2012.
Com a educador he treballat donant classes de bateria, conjunt instrumental, i algunes teòriques en diferents escoles (tan publiques com privades) i també a nivell particular.
He impartit programes de formació per a professors de música (Centre de Recursos Pedagògics del Ripollès -treball a totes les escoles de la comarca- i també Musicoop - cooperativa que gestiona professors
de música a diverses escoles de Catalunya).
Sóc cofundador del projecte Ertap i coautor, juntament amb en Toni Pagès, dels llibres de bateria Funk·namental I i II (ISBN: 84-934112-5-6).
He estat col·laborador de la Virtual Drummer School realitzant tasques de correcció i edició de partitures.
Des de la primavera de 2011 que he engegat una nova ruta en el terreny professional, investigant, aprenent, treballant, creant i coneixent els Drum Circles.
A mitjans de 2013 vaig viatjar fins als EUA per aprendre, de primera ma, tot el què es refereix a aquesta
disciplina, amb els millors professionals.
Aquests van ser els meus treballs, classes i estudis durant la meva aventura americana:
• Adventures in Improvisation (NewYork, 2013) – Music for People, amb els professors Jim Oshinsky, Julie
Weber i Mary Knysh.
• Beat the Odds (Los Angeles, 2013) – Formació per facilitadors de grups de persones amb risc d’exclusió, impartit per UCLArts and Healthing, amb Mike De Menno, Ping Ho i Giselle Friedman.
• Diferents tallers, classes i formació sobre Drum Circles a New York, Los Angeles i San Francisco, amb
professors i professionals com John Fitzgerald, Mike De Menno, Kalani, Chris Ramirez, Alex Spurkel, Kathy Quain, Jeni Swerldow, Dave Delullio, Brian T. Carter, Christine Stevens, i altres.
• Recreational Music Center (Los Angeles, 2013) – Participació de diferents programes impartits pel RMC
amb diversos professors, finalitats i aplicacions.
• Master Class de percussió corporal amb Keith Terry (San Francisco, 2013).
A part de l’experiència als Estats Units, he participat en els següents tallers o workshops:
• Mètode SSM amb Santi Serratosa (Barcelona, 2011 i 2013)
• Village Music Circles (Kassel, Alemanya. 2013) – Challenge Program in DC Facilitation. Impartit por
Arthur Hull.
• Village Music Circles (Barcelona, 2014) – Rhythm Alchemy Playshop. Impartit por Arthur Hull.
• Adventures in Improvisation (Barcelona, 2015) – Music for People, co-impartit per un servidor i per la
Mary Knysh.
• Village Music Circles (Barcelona, 2015) – Challenge Program II in DC Facilitation. Impartit por Arthur
Hull.
Contacte
Santi Carcasona
+34 626 338 410
info@drumcircle.cat
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