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LA MÚSICA, CLAU PER A L’EDUCACIÓ INTEGRAL. 

 
1. PUNT 5 DEL MANIFEST  

No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota 
control social.  
 
2. TEMÀTICA:  

La música, clau per a l’educació integral. PUNT 5 TEXT DE DEBAT NÚM. 05 (v.1.0)  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

Faig meves unes paraules d’en Joan Puigdellívol, ànima del moviment de música comunitària 
Ribermúsica, exemple paradigmàtic d’un dels molts i diversos objectius en què pot cristal·litzar 
una nova generació harmònicament educada, comptant-hi, en la deguda proporció, amb l’ajut 
de l’eina musical, fins ara molt absent i infravalorada: “L’ésser humà es troba en una cruïlla 
transcendental, però posseeix tots els elements per a reeixir. El conreu de l’intel·lecte, 
l’educació de la sensibilitat i el retrobament amb els valors de l’humanisme que des de temps 
immemorials han ajudat a mantenir dempeus el gran edifici de la humanitat, ha d’ésser també 
el que ens ajudi a mantenir viva l’esperança d’una transformació profunda. Art, Ciència i 
Espiritualitat en són les claus i són la garantia que això serà possible més enllà del tòpic i les 
paraules buides. En aquest context de retrobament, la suma dels petits esforços que 
institucions com Ribermúsica porten a terme des de la dimensió local haurà de trobar una 
receptivitat sense excuses en aquells que tenen a les seves mans la Governança dels homes i 
els pobles. Només així, s’obrirà la clariana enmig dels núvols per donar pas al renaixement 
d’un món que mai no ha estat,  però que tanmateix, no ens és aliè”.  

La música, en tant que ciència i art, llenguatge i comunicació, s’integra perfectament en el 
conjunt de les disciplines de Les Humanitats. 

Les Humanitats són a la base d’allò que anomenem cultura occidental. Les Humanitats 
transmeten una formació que potencia tant el creixement personal com el desenvolupament 
professional de l’alumne. Ensenyen a viure més plenament, perquè ens fan hereus 
d’experiències humanes d’èpoques i cultures diverses que enriqueixen la pròpia vida, la 
recerca del sentit de les coses i la felicitat. En el nostre context històric, de canvi i 
transformació, les Humanitats són necessàries perquè aporten eines per a la interpretació del 
món actual i el diàleg intercultural.  

A tot el món, les cultures humanes presents i passades posseeixen valors vitals força comuns, 
com la felicitat, la salut, la diversió, el creixement personal, l’autoconeixement, la llibertat, la 
companyonia, o l’estima per un mateix i pels altres. Són directrius per a la conducta humana 
que han demostrat tenir un valor perdurable, principis que fonamenten el fer de cadascú i 
acaben delimitant una determinada visió del món. 
 
 Els valors  ens indiquen si quelcom està bé o no; ens ajuden a donar coherència entre allò 
que fem i allò que pensem. Estan lligats a l’instint, però, principalment, estan subjectes a 
normes socials i a l’estima d’aquells que els comparteixen. Hi ha valors abstractes que 
promouen els grans canvis socials, com ara la fraternitat, i d’altres més concrets, com 
l’ecologia, que permeten la conservació de conductes o patrimonis. 
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Cada edat i grup social comparteix determinats valors que els distingeixen subtilment; alguns 
d’ells podrien arribar a considerar-se signes de reconeixement. Qualifiquem d’educada una 
persona que es comporta segons els valors establerts en el sí d’una societat. Tot sistema 
educatiu parteix d’uns valors més o menys explícits, encara que alguns siguin pràcticament 
universals. Cada societat determina la major presència d’uns o altres. 

Pretendre que un ideal exerceixi una influència concreta sobre l’acció és educar els valors. Per 
aconseguir-ho caldrà formular-los, concretar-los i establir-ne fases realistes d’aprenentatge. En 
aquest sentit, les jerarquies de valors són tan importants com els valors mateixos. Cal recordar 
que educar és conrear, cultivar i cuidar d’allò que, existint potencialment en l’individu, cal que 
broti i es desenvolupi.  
 
L’element bàsic en la transmissió dels valors segueix essent la família, donat que els seus 
membres comparteixen molts punts de vista. Els valors es transmeten per ambient, per 
contagi. Al Mestre, també se li demana que sigui l’afirmador dels valors familiars i socials. Els 
rituals educatius poden facilitar l’establiment de normes per promoure uns determinats valors. 

Els valors mai no es poden educar deslligats de l’experiència i sobretot, de l’exemplaritat: no 
s’ensenyen els valors, sinó que s’educa amb valors. Valorar és mirar la realitat per 
comprendre-la i determinar-ne la seva utilitat. Caldrà descobrir els matisos d’aquesta realitat 
complexa per educar un tarannà personal, una manera de relacionar-se amb el món que 
modifiqui progressivament l’estil de vida.  

L’amor i l’estima tenen el poder d’animar-nos a incorporar valors i idees d’altres persones 
imitant les seves conductes. L’autodisciplina, essencial en tota educació, depèn en part 
d’aquesta admiració vers persones que viuen i actuen conforme a valors determinats. Una 
bona ocasió per acceptar i assimilar gradualment els valors dels altres és l’amistat, així com 
també les manifestacions artístiques, i en el centre d’elles, la més abstracta, la música. 

Jaume Cabré, l’escriptor insígnia de la Catalunya contemporània, confessa sense  embuts  la 
seva convicció que la música és  un element cabdal  i definitiu en la formació integral de la 
persona i la personalitat humana. Bach, Schubert, Schuman, B. Vivancos, etc., etc. han 
conformat en ell un estil sempre amatent al timbre dels diferents personatges, al ritme i 
l’expressió d’escenes, moviments, tempos i emocions. El seu gran respecte per la creació i la 
composició van fer que no es decidís per la professió alternativa de la música i la musicologia, 
tot i que és un expert diletant del tema. 

Don Miguel de Unamuno admetia que la música era la més adient per expressar l’amor. Les 
estructures musicals presenten certa analogia amb models dinàmics presents a la nostra 
experiència interior i d’aquí llur força com a símbol: la música pot articular-se en formes que li 
estan negades al llenguatge, encara que aquest copia certs recursos de l’expressivitat musical 
i, al seu torn, la música pot servir-se del suport literari amb finalitats molt eficients i potents. El 
maridatge de literatura i música ha estat sempre el més espectacular. 

Retrotraient-nos als temps dels clàssics grecs i llatins, observem que els seus períodes, 
proposicions i versos estaven sotmesos a la mesura dels peus mètrics, al ritme adient amb els 
temes i estils, a la sonoritat de les paraules triades i, en definitiva, a l’equilibri, proporció i 
harmonia que caracteritzen la bellesa clàssica. Les seves troballes, dins la història de la 
investigació científica de la música, han estat definitives. Els oradors elaboraven metòdicament 
els seus paràgrafs, no sols en el fons sinó també en les formes, que havien de seguir les 
normes de la retòrica, si volien aconseguir els efectes d’adhesió, convicció i seguiment amb 
més garanties. 



 
3 PUNT 5 DEL MANIFEST 

punt 5 text 05 (v1.0) 

 

Ja en els nostres dies, estudis científics d’autors de reconegut prestigi internacional, avalats 
per escàners, ressonàncies magnètiques i electroencefalogrames, per exemple, de Gardner, 
Coleman, Levitin i tants d’altres, demostren científicament que la música provoca la major 
activitat cerebral, plural, diversa i complexa, amb una potencial capacitat de desenvolupament i 
entrenament de l’intel·lecte que no iguala cap altre procés mental. Que és, a més a més, 
susceptible i fàcil d’educar, amb la planificació, la repetició i l’estudi, a  molt diferents nivells i 
en camps que ultrapassarien les meres possibilitats de les paraules i els altres mitjans de 
formació, expressió i comunicació. Que és gratificant des dels primers estadis de la vida i el 
més primerenc, puix que ja, des que som al ventre de la mare, hom ha demostrat la seva 
efectivitat. 

Si fèiem un llistat dels efectes i avantatges de la formació musical en els seus diferents 
elements, veuríem els següents, entre d’altres, tot i que no és una relació exhaustiva. 

Els temps lents, produeixen sensacions de dignitat, serenor, tendresa i tristesa. Augmentant la 
rapidesa, hom suscita impressions més vives, exultants i vigoroses. 

Els ritmes lents, com ara el bategar del cor de la mare, indueixen a la calma i a la serenitat, 
mentre que els al·legros solen produir activació motora i conviden a exterioritzar sentiments. 

L’harmonia té cura de combinar adequadament diferents sons a l'hora, conjunt que 
denominem acord. Els acords consonants cerquen l'equilibri, l’assossec i la alegria. Els acords 
dissonants expressen i provoquen inquietud, agitació. Es poden arribar a simultaniejar molts i 
diversos plànols alhora, aspecte en què rau un dels seus valors formatius.   

Els modes majors acostumen a ser vius i graciosos, causant desitjos d’extraversió als 
individus. Els modes menors evoquen la melancolia i el sentimentalisme, tot afavorint la 
introspecció. 

Les notes agudes, actuant sobre el sistema nerviós, provoquen una actitud d'alerta i un 
augment dels reflexes. Els sons greus solen produir tranquil·litat i un sentiment de tristor. 

Un so o música relaxant pot irritar, apujant el volum, sensació que pot augmentar més i més, 
fins a arribar a molestar no sols l'infant sinó també l’adult. 

Els instruments de corda ajuden a  evocar sentiments, per la seva sonoritat expressiva i 
penetrant; en canvi, els instruments de vent ajuden, amb el seu to viu, a expressar l’alegria. Els 
instruments de percussió, pel seu poder rítmic desinhibidor, inciten a la dansa i el moviment. 

Els valors següents es desenvolupen, de forma general, amb les activitats musicals 
individuals: L’esforç, la constància i la concentració són bàsics en l’estudi progressiu de 
qualsevol instrument musical. L’estudiant de música destaca per la seva disciplina personal en 
fixar-se i mantenir un horari que li permeti un treball continu amb l’instrument, ben organitzat. 
El benefici d’aquesta tenacitat permet superar dificultats que semblaven inicialment 
insuperables, promovent la fe en un mateix, i l’esperança en el perfeccionament mitjançant 
l’esforç, augmentant la sensació de competència. L’estudi en soledat enfronta l’estudiant amb 
ell mateix, fomenta l’autoconeixement i enforteix l’autoacceptació 
 
Tres elements claus en l’ofici i la pràctica musicals són l’audició atenta, la precisió i la 
memòria:  probablement siguin les eines de treball bàsiques per a un músic, i que ens formen 
a l’hora com a persones rigoroses, reflexives i responsables, obertes als altres. 
  
L’estudi de la música a llarg termini només és sostenible si hom té en compte la curiositat, el 
respecte i l’interès a partir de la curiositat promoguda per l’ús dels materials sonors. Aquest 
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interès, que es desperta de forma culturalment vàlida, proporcionarà les bases del respecte pel 
patrimoni músico-cultural del propi país així com d’obres i autors d’altres èpoques i estils. 
 
La percepció sonora creix i es torna més subtil a mesura que la música ens educa. No només 
ens fem més sensibles als sons musicals, també al llenguatge parlat, per ex.. les llengües 
estrangeres, als sorolls, als audiovisuals, a la dansa, a les altres manifestacions artístiques... 
 
No podem menystenir l’origen de l’activitat musical que es deriva de l’acte de creació sonora a 
partir d’una actitud de recerca lúdica, expressant lliurement els propis impulsos mitjançant el so 
i els instruments. Tot i ser fonamental en la gènesi d’aquest art, la creativitat, l’espontaneïtat i 
l’esperit lúdic sovint són els components més oblidats dels currículums d’aprenentatge musical. 
En el nou currículum d’Educació Primària a Catalunya, es presenta per primer cop la creació 
com un dels eixos vertebradors de l’aprenentatge musical. 
 

Les activitats musicals col•lectives ens transmeten altres valors de gran potencial educatiu: no 
podem apropar-nos a aquest art sense tenir en compte, malgrat la dimensió abstracta de la 
música, les seves manifestacions més comunes: les pràctiques musicals, ja siguin amb la veu, 
el cos o mitjançant instruments musicals. Així podem considerar diferents àmbits i nivells de 
participació musical: l’estudi, els assaigs col•lectius, corals, orquestres, bandes, música de 
càmera, grups moderns, els concerts, els enregistraments sonors, les audicions, la dansa, la 
festa, la música en els audiovisuals, el fil musical… Totes elles comparteixen un element 
comú, la música, però plantegen dificultats d’aprenentatge i de relacions socials ben diferents.  

Elements essencials a l’hora de vincular-se amb qualsevol grup musical: el compromís, la 
responsabilitat i la puntualitat. L’assistència regular i puntual és indispensable en el treball 
musical col•lectiu i l’eficàcia dels assaigs n’està del tot condicionada. 

Adaptar-se al treball musical col•lectiu requereix entendre què és prioritari en cada situació 
d’un assaig. Per aconseguir-ho cal estar atents al resultat obtingut, a les indicacions del 
director i d’altres companys, adoptar un criteri flexible a l’hora de compartir les idees musicals 
plantejades i estar disponible a les propostes de treball. Per treballar en grup cal adaptar-se al 
ritme dels demés, que sovint marca el director, i això requereix sempre molta paciència. 
Atenció, silenci, flexibilitat i paciència són qualitats indispensables. 
 
Com en totes les formes del discurs simbòlic, la música té la capacitat de portar-nos més enllà 
de nosaltres mateixos, del nostre petit espai en el temps; estenent el coneixement, eixamplant 
la ment, mantenint oberta la nostra capacitat de conèixer. La música no és necessària per a la 
supervivència humana, encara que les diferents cultures del món li atribueixin un seguit de 
funcions tals com la comunicació, l’expressió emocional, la representació simbòlica, el plaer 
estètic, l’entreteniment, l’estabilitat i continuïtat de la cultura, la integració en la societat, etc. 

Podem dir que la música està basada principalment en les proporcions entre les freqüències 
de cada so, en l’estructuració del temps i en la manera en que els sons es combinen per a 
produir determinats efectes. La música, per ser un art no representatiu, pot fer aflorar millor 
que cap altre la capacitat de transformació simbòlica de la ment humana. Podríem qualificar al 
símbol musical com autorepresentacional en el sentit de que llur significat és implícit, no fixat 
convencionalment; la música no expressa sentiments, els exhibeix, els presenta.  

La capacitat d’infondre ordre és un dels aspectes educatius més positius de la música, 
asserenant l’esperit neguitós i actiu de la persona. La música reflecteix simbòlicament l’ordre i 
l’harmonia de la creació, permet entrar en el ritme i harmonia universals a través de la 
identificació amb sons naturals o creats. Els grecs a l’antiguitat tenien dos conceptes per 
explicar-ho: l’ethos, proporció que connecta el so amb l’harmonia còsmica, i pathos, o capacitat 
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dels sons de despertar o modificar les passions de l’ànima; elements que, combinats amb el 
logos, completen el triangle de la comunicació perfecta, teoria dels sofistes que tants èxits va 
deparar als polítics grecs. 

Un dels usos, però, més importants de la música el va descobrir el doctor Alfred Tomatis, qui va 
demostrar que modificant les facultats auditives de les persones, s'obtenen transformacions en el 
comportament i en el llenguatge d'aquestes. Això vol dir que, mitjançant els estímuls auditius que 
oferim des de l'exterior, des de l'entorn dels nens i nenes, estem canviant i enriquint el seu interior. 
D'aquesta manera, la música se'ns presenta com una eina per a accedir i aportar beneficis a la 
conducta dels infants. És extremadament interessant el paral·lelisme que aquest investigador va 
comprovar entre la capacitat i qualitat de l'escolta dels diferents individus i la capacitat i qualitat de 
les seves expressions. Així, quan més ric és el bagatge musical dels nostres fills, més completa i rica 
és també la manera com s'expressen.  
Des del punt de vista de Tomatis, l'oïda té la funció d'alimentar l'escorça cerebral de les 
persones, i aquesta escorça cerebral és la responsable de la consciència, la creativitat i la 
intel·ligència. De manera que tot el que entra per l'oïda és fonamental per al cervell i l'influeix, 
depenent de la qualitat del so. Així, la música es concep com un aliment, el qual hem d'intentar 
que sigui sa i nodreixi el nostre interior, de la mateixa manera com ho fem amb els aliments 
que ingerim per la boca. 

Indubtablement, el mode sistemàtic de concebre la filosofia i l’estètica musical, avui, és mort; 
però no, la reflexió sobre la música, els seus valors i els seus problemes. Un d’ells és de 
continuar reproduint i estudiant la política de gènere de la música a la societat, assignatura 
pendent, com tantes altres de la vida artística, social i laboral. Un aspecte en el qual, no s’ha 
incidit prou: el gènere. És imprescindible de donar una resposta no pragmàtica, en paraules de 
Lucy Green: una consciència del significat musical marcat pel gènere i de la seva influent 
presència en les nostres experiències musicals que, en si i de per si, han d’ésser la primera 
necessitat i l’objectiu final de qualsevol intervenció. Podria donar la sensació que aquest sigui 
un posicionament clàssicament idealista, perquè només es refereix a allò que existeix a la 
ment. Pensem, però, que allò que hi ha a la ment, mai es queda en ella. A Suïssa, acaben de 
declarar per referèndum que la Constitució reculli, com un dret del poble, una educació integral 
on la música i el cant tinguin el rang de dret constitucional, especialment dels nens i 
adolescents. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

4.1.- Llibres: 

Estudiar els diferents plans d’estudis musicals europeus, partint de Suïssa fins a arribar a 
Finlàndia. 

ALSINA, Pep. (1998). El Área de Educación musical. Barcelona: Graó. 
ARMENGOL, Lluís. (2002). Viure a fons. Barcelona: Claret. 
BETÉS DE TORO. (2000). Fundamentos de Musicoterapia. Madrid: Morata. 
CARDÚS, Salvador. (2004). El desconcert de l’educació. Barcelona: La campana. 
GODWIN, Joscelyn. (2000). Armonías del cielo y de la tierra. Barcelona: Paidós. 
ISME. (1997). La transformación de la Educación Musical a las puertas del Siglo XXI. Buenos 
Aires: Guadalupe. 
PERELMAN, Ch.; OLBRECHTS-TYTECA, L. (1989). Tratado de la argumentación. La nueva 
retórica. Madrid: Gredos. 
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TERRICABRAS, Josep Maria. (2002). I a tu, què t’importa?. Barcelona: La campana. 
TORRALBA, Francesc. (2001). Cent valors per viure. Lleida : Pagès. 
TUR, Pío. (1992). Reflexiones sobre Educación musical. Barcelona: Publicacions de la 
Universitat. 
LUCY GRENN. (2001) Música, género y educación.   Mdrid .  Ediciones Morata S.L- 

LUCIEN RABATET. (1997) Una historia de la música. Barcelona.  Ediciones Omega S.A. 

DAVID K. LINES  (2009) La educación musical para el nuevo milenio.  Madrid. Ediciones 
Morata. 

ENRICO FUBINI. (2008) Estètica de la música.  Madrid.  A. Machado Libros. 

DAVID J.  HARGREAVES. (2008) Música y desarrollo psicológico. Barcelona. Editorial Graó.  

JOAN PUIGDELLÍVOL. Música comunitària: Ribermúsica. Barcelona. B. Ribera, Sta. Caterina. 

EL CEDAZO. Música i Ciéncia. Internet. 

J. GUSTEMS I C. CALDERON, Estudis diversos Universitat de Barcelona i CSMA de Gràcia. 
Música i Educació en valors. 

ALFRED TOMATIS, ( 2005 ) 9 meses en el paraíso. Ediciones Biblaria. Barcelona 

4.2.- Altres documents: 

Plans d’estudis dels Conservatoris. 

Informes de totes les Institucions Musicals, donant-hi suggeriments i aportacions. 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ  

1. Desenvolupar una campanya informativa prèvia amb l’objectiu d’arribar al consens social. 

2. Càlcul aproximat del suport econòmic que suposarà la incorporació de les noves matèries 
al Pla d’estudis obligatoris. 

3. Ampliable a la Formació Professional. 

4. Comptar-hi, com a especialitats, amb l’aprenentatge de diferents instruments. 

5. A cada matèria curricular, per cursos, explicitar els objectius, tan de coneixements com 
formatius en valors i conductes observables, i les activitats que contribuiran a l’assoliment 
dels mateixos. 

6. Elaborar l’estructuració d’un Programa que abasti tot l’ensenyament primari i secundari 
obligatori, incorporant-hi les matèries de contingut musical: cursos, assignatures, objectius. 

7. Abordar, des de la perspectiva educativa integral, el tema pendent del gènere, per tal 
d’avançar tot donant l’empenta definitiva. No hi ha ambientació més escaient i adequada 
que l’atmosfera musical. 

 
6.- AUTOR:  
 
Rafael Garcia Villena, 
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