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1. INTRODUCCIÓ
El que teniu entre les mans és el meu treball de recerca, el projecte en el qual
he estat treballant els últims mesos. Després de tant de temps de dedicació la
meva feina ja s’ha acabat, i l’únic que falta ara és que vosaltres valoreu el meu
esforç.
El tema del meu treball de recerca és la musicoteràpia i, en concret, aquesta
aplicada a la geriatria (el col·lectiu de la tercera edat). Tot i així, relaciono el
tema de la musicoteràpia amb com afecta la música el cervell (estudis realitzats
en l’àmbit de la neurociència) per tal de verificar l’efectivitat de la pràctica. A
més, incloc informació d’especialistes en el camp que parlen no només de la
musicoteràpia en la geriatria sinó també dels camps en què s’han especialitzat i
de les tècniques que utilitzen, donant així una visió més completa del col·lectiu.
Els objectius del meu treball de recerca eren diversos. Primer de tot, volia
informar-me pel que fa a la musicoteràpia, els beneficis d’aquesta i relacionarne l’efectivitat amb la base científica que hi ha darrere d’aquesta. A part de la
part purament de recerca informativa, les diverses entrevistes que he fet a
professionals en l’àmbit d’interès i les sessions que he pogut presenciar m’han
ajudat molt a l’hora de forjar una idea més clara de què és la musicoteràpia (cal
dir que és una teràpia molt oberta i cada persona l’adapta al seu estil), a més
d’ajudar-me a l’hora de plantejar i realitzar unes sessions jo mateixa. A nivell
d’informació partia pràcticament des de zero. Tot i així, hi havia un parell de
temes relacionats amb la música que em cridaven molt l’atenció i també volia
tractar: la gent arrítmica i els bols tibetans. Pel que fa a aquests dos temes la
informació disponible en format digital era mínima, així que m’he basat quasi
exclusivament en l’experiència dels professionals.
El meu segon gran objectiu era aplicar els meus coneixements i posar el meu
granet de sorra a l’hora d’ajudar un col·lectiu que necessita molta atenció: les
persones grans. També volia experimentar de primera mà les diferències entre
les respostes dels avis segons el seu deteriorament cognitiu. Per tant, la part
de recerca informativa era imprescindible per tal de poder realitzar les sessions
de la forma més correcta possible i interpretar-ne després els resultats.
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Així doncs, he decidit dividir el treball en dos blocs: el pràctic i el teòric. El
primer està dividit en tres parts. La primera és una introducció en la
musicoteràpia, on parlo de què és, la seva història, els àmbits d’aplicació i les
diferents tècniques utilitzades, entre d’altres. La segona part del bloc pràctic
està estretament relacionat amb la part pràctica. Com que vaig decidir realitzar
unes sessions de musicoteràpia al centre de dia de Manlleu i vaig decidir
realitzar tres sessions a la planta 1, on hi ha els ancians més sans, i tres a la
planta 2, on els pacients tenen demències, l’apartat que parla de la tercera edat
està dividit també en la geriatria en general i les demències en concret. Aquest
apartat explica també com s’aplica la musicoteràpia en la geriatria. El tercer
apartat parla de neurociència, i raona de forma científica per què la música pot
incidir de forma tan positiva a la nostra vida i per què la musicoteràpia té una
base sòlida i no és tan sols una fal·làcia.
Per altra banda, el bloc pràctic es pot dividir en dues parts. Al primer es pot
trobar tota la feina que vaig fer amb els avis del Centre de Dia de Manlleu.
Primer de tot hi ha explicats els objectius de les sessions i les fitxes tècniques,
que relaten el funcionament de cada activitat, la seva relació amb la
neurociència i el que pretenia treballar amb aquesta. Llavors hi ha la descripció
de cada sessió, juntament amb una valoració i els requadres d’efectivitat que
utilitzava per tal de valorar les seves respostes a cada activitat mitjançant
diferents paràmetres. Per últim, hi ha també dues entrevistes a les cuidadores
del centre i una enquesta als avis de la primera planta per tal de comprovar si
les sessions havien obtingut bons resultats.
La segona part del bloc pràctic inclou totes les entrevistes realitzades i les
conclusions que he extret de cadascuna. Més relacionat amb el col·lectiu de la
tercera edat hi ha una entrevista amb en Carles Solà, marit i cuidador d’una
anciana amb demència, i l’entrevista i la descripció d’una sessió de
musicoteràpia amb ball a la Fundació Pere Relats, una residència de Barcelona
que compta amb l’ajuda de musicoterapeutes. En segon lloc inclou l’entrevista
amb l’Alina Ballosada, una musicoterapeuta retirada de Vic. A continuació hi ha
totes les experiències relacionades amb el musicoterapeuta i bateria Santi
Serratosa: una entrevista, la descripció d’una sessió com a oient i la descripció
d’una sessió com a participant. També hi ha una entrevista feta a en Santi
Carcassona, un musicoterapeuta especialitzat en els Drum Circles per a
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empreses. Per últim, incloc l’entrevista a en Xevi Compte, un musicoterapeuta
que treballa amb bols tibetans i ha desenvolupat una tècnica pròpia
anomenada <massatge sonor>.
Sense res més a dir, només puc desitjar-vos que gaudiu tant del meu treball
com he gaudit jo fent-lo i que, d’alguna manera, desitjo que us ajudi també a
vosaltres.
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BLOC TEÒRIC
2. LA MUSICOTERÀPIA
2.1. QUÈ ÉS
La musicoteràpia es pot definir com una teràpia basada en l’ús de la música i
les activitats musicals per tal d’ajudar en certs trastorns del pacient i aconseguir
que aquest assoleixi un millor benestar físic, emocional i mental. És a dir, es
basa en utilitzar la música amb finalitats terapèutiques. Està vinculada amb
diverses ciències com són la psicologia i la pedagogia. [1]
La musicoteràpia és una teràpia relativament nova ja que, encara que va néixer
durant l’Antic Egipte, fins al segle passat es va utilitzar de forma intuïtiva i mai
s’havia estudiat a fons. Fins fa poques dècades no s’ha valorat la seva
importància com a teràpia alternativa.[2] Tot i així, encara avui en dia la
musicoteràpia té una mala imatge i molta gent la veu com una fal·làcia. Tot i
així, actualment s’estan fent molts estudis en aquest àmbit a l’Estat espanyol tot
per comprovar els efectes positius de la musicoteràpia d’una forma tècnica i
més fiable. [3]
Actualment a l’Estat espanyol per ser musicoterapeuta s’han de tenir
coneixements musicals i la musicoteràpia no s’estudia en forma de grau sinó en
cursos o en màsters d’especialització en musicoteràpia (per cursar-los cal
haver estudiat un grau sense importar de l’àmbit que sigui). Aquests màsters
poden prendre formes molt variades i no estan massa regulats: varia el
programa, el professorat i la durada (encara que normalment sol ser d’un o dos
anys). Aquests títols s’anomenen ‘Títols propis’ i només un d’aquests està dins
el pla Bolonya, el màster en musicoteràpia de la Universitat Catòlica de
València. A més, també existeixen cursos d’especialització dins la pròpia
musicoteràpia (per exemple en el model Benenzon, el model GIM i el model
Plurimodal).[4] No obstant això, avui en dia aquest és un sector que no està
massa controlat. És fàcil trobar molts cursos de musicoteràpia en què el que
s’ensenya és a escoltar música o educació musical (són tres termes diferents
8
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que es solen confondre). Al ser un ofici relativament modern no hi ha massa
informació al respecte.[5]
Amb la impartició de sessions de musicoteràpia no s’intenta eradicar una
malaltia per complet, sinó que s’utilitza com una teràpia alternativa a la principal
per tal de millorar el benestar, disminuir l’estrès i el dolor, expressar els
sentiments i alhora ser més comunicatiu i empàtic, potenciar la memòria i fins i
tot ajudar en la rehabilitació física. Serveix per millorar la qualitat de vida de les
persones sanes i ajudar en les necessitats de la gent amb discapacitats i
malalties, però la seva intenció mai és curar-les per complet com pot fer la
medicina. [1]
Les sessions de musicoteràpia poden prendre moltes formes diferents
depenent dels objectius que s’intentin assolir mitjançant aquests tallers i també
depenent de si es tracta d’un sol pacient o més aviat d’una teràpia de grup.
Abans de concretar una sessió és important tenir una reunió amb el
musicoterapeuta per parlar dels objectius que es busquen. És en aquest
moment quan es decideix si les classes seran individuals o col·lectives, molt
útils quan el que es vol millorar amb la musicoteràpia és la comunicació i per
tant la relació amb més gent pot accelerar el procés. Cal tenir en compte que
no tota la feina recau sobre la música en si i les activitats que es fan. L’actitud
del musicoterapeuta juga un paper molt important a l’hora de fer que els
pacients es relaxin i no posin limitacions ni barreres sinó que es deixin portar i
improvisin.[6]
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2.2. HISTÒRIA DE LA MUSICOTERÀPIA
2.2.1. PRIMERA ETAPA
Les activitats musicals de la música es van iniciar durant la prehistòria. No es
conserven escrits d’aquesta època que ho expliquin però s’ha descobert,
mitjançant investigacions, que la música s’utilitzava per fer rituals de curació.
Tot i així, no tenim consciència de cap escrit de la influència de la música per
curar fins a l’any 1500 aC. Es van descobrir uns papirs egipcis a la ciutat de
Kahum que parlen d’utilitzar la música per curar el cos, calmar la ment i
purificar l’ànima. També relacionaven tocar música amb millorar la fertilitat. Se
sap que els pobles hebreus també utilitzaven la musicoteràpia per curar
malalties, tan físiques com mentals. [7]
A la mateixa Bíblia es pot llegir com David utilitzava la música curativa davant
del rei Saül, i en moltes altres llegendes la música i el so hi juga un paper
primordial. En el cas dels mencionats egipcis deien que el déu Thot havia creat
el món amb la seva veu. Els savis de l’època, que eren com una espècie de
bruixots, utilitzaven música durant els seus rituals màgics per tal d’eliminar els
mals esperits dels cossos dels malalts, i ho acompanyaven amb execucions
musicals i dansa. [8]
1.2.2. ETAPA PRECIENTÍFICA
No va ser fins a l’antiga Grècia quan es va començar a fer especulacions sobre
la base científica que hi havia darrere dels efectes de la música en el cos. Van
sorgir tres principals teories per part de tres grans pensadors. Pitàgores deia
que hi havia música entre els astres i que tant l’univers com l’ànima humana
estaven creats gràcies a una relació entre la música i les matemàtiques que
permetia que hi hagués una harmonia. Quan hi havia un problema com un
trastorn mental o una malaltia aquesta harmonia quedava afectada i era quan
s’havia de recórrer a la música per tal de restablir-la. Plató deia que la música
jugava un gran paper en l’educació i que aquesta tenia també la capacitat de
curar i donar plaer. Aristòtil va formular la teoria d’Ethos, encara aplicable avui
en dia. Ethos és una paraula que fa referència al fet que la música crea
diferents estats d’ànim: hi ha una estreta relació entre la música i l’ésser humà i
10
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cada element de la música (cada ritme, cada harmonia, cada escala) pot
produir un estat d’ànim diferent.
Durant l’Edat Mitjana es van seguir creant teories que parlaven de la influència
de la música en l’ésser humà. Cal destacar dos teòlegs importants. Sant Basili
va especular que la música permetia controlar les passions, modelar l’ànima i
les alteracions que aquesta produïa i per tant arreglar-la. Sant Severí Boeci
donava suport a l’esmentada teoria de Plató i va diferenciar tres tipus de
música: l’instrumental (el concepte de música que entenem nosaltres), la
mundana (la que es troba als elements de l’Univers) i l’humana (la que està
dins nostre). Creia en una relació entre la música i les matemàtiques i en un
equilibri entre la música de l’Univers i la del nostre interior.
Durant el Renaixement es va seguir treballant el tema encara que no van sorgir
noves teories que trenquessin les especulacions ja formulades. Tot i així, cal
destacar Johannes Tinctoris (Bèlgica) i la seva obra Efectum Musicae que parla
dels efectes que causa la música en els humans i Bartolomé Ramos de Pareja
(Espanya), conegut per la seva obra Musica Practica.
A l’època barroca la teoria d’Ethos va acabar desembocant a la teoria dels
efectes. Es va utilitzar la música per tal de produir en els espectadors canvis
emocionals i emocionar-los. És per això que va aparèixer un nou estil musical,
l’òpera, la intenció de la qual era arribar al públic. Un dels teòrics de la
musicoteràpia més importants del Barroc és l’italià Athanasius Kircher, que
amb l’obra Musurgia universalis va treballar quin efecte produïa cada tipus de
música i cada acord i l’anglès Robert Burton, que era metge i va investigar pel
que fa als poders curatius de la música.
Durant el segle XVIII es van estudiar amb molta profunditat les bases
científiques dels efectes de la música en els cossos humans. Cal destacar
alguns metges que van treballar en aquest àmbit com són Louis Roger, Richard
Brocklesby i Richard Brown. Aquest últim va fer grans descobriments en
l’aplicació de la música per curar malalties respiratòries. Per exemple, va
descobrir que cantar perjudicava els pacients amb pneumònia però que era bo
per a la gent amb asma crònica ja que ajudava a disminuir els atacs d’ofec.
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Durant el segle XIX es va aprofundir encara més en la relació entre la medicina
i la música. Alguns científics importants són Héctor Chomet, que va analitzar la
música per tal de preveure i tractar malalties, i el psiquiatre Esquirol i el metge
Tissot, que no van aconseguir demostrar res de forma científica però que van
realitzar experiments fins descobrir que la música sempre alleujava les
malalties excepte en el cas de l’epilèpsia. [7]
1.2.3. ETAPA CIENTÍFICA
Durant el segle XX la musicoteràpia va anar a més. Encara que abans ja
s’utilitzava, no va ser fins a la Primera Guerra Mundial que es va formalitzar el
seu ús ja que es contractaven músics per anar als hospitals i alleujar el dolor
dels pacients. Cal destacar els científics Émile Jaques-Dalcroze, que deia que
els organismes s’havien d’educar en funció de l’impuls de la música
(relacionava el ritme musical amb el ritme corporal) i Karl Off, que afirmava que
tocar un instrument produïa un plaer que feia que augmentés la confiança en ell
mateix i la seva autoestima. A partir de la segona meitat del segle XX la
musicoteràpia va anar guanyant progressivament la fama com a activitat de
formació i d’assistència (es va estendre l’ús d’aquesta tècnica i cada cop més
persones la utilitzaven) i es van fundar gran quantitat d’associacions com la
National Association for Music Therapy (va ser la primera que va promoure la
carrera de musicoteràpia), la Society for Music Therapy and Remedia Music
(avui coneguda amb el nom de British Society for Music Therapy) i a l’Estat
espanyol la Asociación Española de Musicoterapia (fundada l’any 1974). El
Primer Congrés Mundial de Musicoteràpia es va celebrar el mateix any a París.
A partir de llavors la musicoteràpia no ha fet més que créixer i s’ha seguit
desenvolupant i investigant. [7]
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2.3. TÈCNIQUES EN MUSICOTERÀPIA
Hi ha sis models teòrics oficials en musicoteràpia: el conductista, l’analític,
l’humanista-transpersonal, el de Benenzon, el G.I.M i el Bruscia.
•

El model conductista va ser creat per Pavlov. En aquest model es
mesura de forma molt precisa les conductes que es volen millorar en el
pacient. Segons aquest enfocament la música pot prendre tres funcions
diferents: ser un estímul, ajudant en el moviment i facilitant
l’aprenentatge i la retenció d’informació, ser una estructura, ja que s’ha
d’aplicar de forma continuada per tal d’aconseguir una millora, i ser un
reforç a l’hora d’acomplir els objectius proposats.

•

El model analític es basa en establir una comunicació per part del
pacient. Aquesta comunicació s’aconsegueix a través de la música quan
les paraules són insuficients per expressar els sentiments. Aquest model
dóna suport al fet que el procés de creativitat facilita la relació entre el
món interior i l’exterior de la persona.

•

El model humanista-transpersonal es basa en la improvisació musical
terapèutica i va ser creat pel Dr. Paul Nordoff i Clive Robbins. Aquests
van desenvolupar el terme de <nen musical>, la part intacta en tota
persona (incloses les malaltes) que com un instint natural produeix una
resposta davant els estímuls sonors. Diu que les tècniques que
funcionen millor són les que són flexibles (s’adapten al pacient),
consistents i exploradores (no s’ha de tenir por a provar coses noves).

•

El model de Benenzon es basa en l’ISO o principi d’identitat sonora,
que explica l’existència d’un conjunt de sons interns propis de cadascú
que caracteritzen les persones. Hi ha diferents tipus d’ISO:

o

ISO universal: són les ‘energies’ sonores bàsiques que es posseeixen de
forma inconscients. Tots els éssers humans les comparteixen i alguns
exemples són el batec del cor, el so de l’aigua, els sons de la respiració,
els sons de la veu de la mare els primers mesos de vida...

o

ISO gestàltic: també és inconscient i és individual per cada persona.
Conté tots els sons que percep l’individu des de que neix i permet
descobrir

el

millor

canal

de

comunicació

de

cada

persona.
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ISO cultural: són el conjunt d’estímuls sonors que s’adquireixen gràcies
a l’ambient que rodeja la persona.
o

ISO complementari: són els canvis que es van adquirint a les sessions
de musicoteràpia.

o

ISO grupal: està lligat al grup social de l’individu.[9]

La suma de tots els ISO’s és el que ens defineix com a humans (musicalment
parlant) i el que fa que la nostra identitat sonora ens caracteritzi i sigui única.
Benenzon parla de la importància d’utilitzar un objecte intermediari (com pot ser
un instrument musical) per tal d’ajudar en la comunicació entre el pacient i el
musicoterapeuta. És important que aquest objecte sigui agradable per la
persona i no desencadeni pors.[10]
•

El model G.I.M. (Guided Images with Music) va ser creat per Helen
Bonny i la seva base és el poder de la música per crear sinestèsia i
estats alterns a la consciència. La tècnica base és l’escolta de peces
musicals (normalment clàssiques) per tal d’ajudar els pacients a buscar
el benestar gràcies als estats alterns a la consciència que aquesta
provoca.[9]

•

El model Bruscia explica que tothom té experiències musicals
significatives que poden ser el punt de partida d’una intervenció i que
acabaran provocant que el que en un principi era purament musical arribi
a un nivell personal. A més, aquest ‘historial musical’ no s’ha d’aturar en
el moment de començar les sessions sinó que aquestes noves
experiències musicals s’hi acabaran afegint i tornant-se significatives
pels usuaris. Segons Bruscia les cançons expressen com són les
persones, les apropen als altres, ajuden a expressar sentiments i són
una via d’accés al món emocional. Les experiències musicals poden
provocar canvis, però perquè es compleixin el musicoterapeuta ha
d’adquirir certes habilitats com són l’empatia (entendre el pacient i posarse al seu lloc), el reajustament (intentar omplir les necessitats físiques,
mentals, socials i espirituals), la connexió (intentar que el pacient es
relacioni amb el seu món interior), l’expressió (intentar que el pacient
exterioritzi les experiències internes), la comunicació (intercanviar les
experiències de forma verbal entre els participants), la interacció,
l’exploració (que la persona expressi els seus problemes, descobreixi
14
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nous recursos…), la influència (afectar el client perquè es produeixi un
canvi), la motivació i la validació (el musicoterapeuta ha d’animar el
pacient).[10]
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2.4. ÀMBITS D’APLICACIÓ DE LA MUSICOTERÀPIA
L’aplicació de la musicoteràpia es pot dividir en dos grans grups: la curativa
(per complementar un tractament, s’utilitza com a teràpia complementària) i la
preventiva (aplicada en persones sanes per tal de millorar la seva expressió,
autopercepció i créixer personalment).[10]
Dins la musicoteràpia curativa es poden trobar aplicacions en maternologia, en
nens prematurs i acabats de néixer, en endarreriment mental, en educació
especial, en psiquiatria infantil, d’adolescents i d’adults, en geriatria, en
drogodependències, en anorèxia i bulímia, en discapacitats físiques i sensorials
(cecs o sords parcials amb problemes emocionals), en cirurgia, per preparar i
ajudar en recuperacions...
La musicoteràpia preventiva, en canvi, està relacionada amb condicions de
vida, normes, valors i comportaments que poden comportar riscos pel pacient i
en aquest cas actua per guiar les persones i ajudar-les a millorar el seu estil de
vida.[1] Es poden trobar aplicacions a nivell personal (cadascú pot ajudar-se a
ell mateix amb música), la mare quan té el fill a la panxa o durant la infància, en
guarderies, en centres d’educació primària, en família, a la feina...

Una altra forma de dividir la musicoteràpia és segons quatre blocs d’aplicació:
•

En l’educació: autisme i transtorns de comunicació, paràlisi cerebral,
hiperactivitat, síndrome de Down...

•

En

la

salut

mental:

depressió,

estrès,

autoestima,

ansietat...

En la geriatria: demència senil, Parkinson, Alzheimer i malalts terminals.
•

En la medicina: malalties neurològiques i cerebrovasculars.[9]
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2.5. DIFERÈNCIES ENTRE LA MUSICOTERÀPIA I L’EDUCACIÓ
MUSICAL
Encara que la base de les sessions de musicoteràpia es centra en l’execució
d’instruments musicals, cal no confondre la musicoteràpia amb l’educació
musical. Tot i que ambdues vessants utilitzen la música com a forma de treball,
l’empren com una manera de comunicació i proposen l’ús d’execucions
musicals per tal de produir millores, no es poden comparar perquè els objectius
i el procediment estan molt diferenciats. Els objectius en l’educació musical són
universals i amb poques diferències, mentre que en la musicoteràpia són
particulars i específics per a cada individu o grup de persones en funció del que
es vulgui millorar. En l’aprenentatge de música els objectius es troben en el
mateix instrument (el que es vol és aprendre a tocar-lo) mentre que en la
musicoteràpia aquest no és més que el mitjà per aconseguir l’objectiu. Pel que
fa al procediment, en l’educació musical aquest és molt tancat i força estricte sempre varia en funció de les capacitats de l’alumne ja que les classes són
individuals, però des d’un principi no es pensa en improvisar-, mentre que en la
musicoteràpia els continguts es van creant a mesura que es van impartint les
sessions, és un procés obert i experimental. No es pretén millorar l’execució
com en la música sinó que només consideren l’execució en la seva vessant
terapèutica. Aquesta forma d’experimentació està molt relacionada amb el fet
que, a diferència amb la música, un musicoterapeuta no és un professor que
ensenya un seguit de matèria a l’alumne sinó una persona que intenta utilitzar
mètodes que li permetin a l’’alumne’ millorar. Els continguts estan dins la pròpia
persona, no és quelcom material. Tot i així, encara que en l’educació musical
els objectius que es busquen no són els mateixos que els de la musicoteràpia,
el fet de tocar un instrument també produeix efectes col·laterals i s’aconsegueix
un objectiu que no es buscava en un principi. Quan estudies música no pretens
sentir-te millor amb tu mateix ni aprendre a gestionar les emocions ni les
relacions interpersonals, només pretens aprendre un ‘ofici’. Encara que hi ha
força gent conscient dels beneficis afegits que pot suposar l’estudi de la música
normalment aquest no és el motiu principal que porta la gent a endinsar-se en
aquest món.
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2.6. MUSICOTERÀPIA AMB DANSA

La música i el moviment es complementen entre ells i no podrien existir de
forma separada: es quasi impossible escoltar música sense bellugar-se i no té
sentit ballar sense una cançó de fons. Segons Benenzon de Salk, L. (2002) “La
música i el movimento son intentos humanos inconscientes de recapturar las
experiencias sensoriales similares a las que fueron recibidas durante la vida
prenatal [...] todo movimiento tiene dentro de sí mismo un sonido y todo sonido
engendra y es engendrado por un movimiento”. Benenzon també afirma que
els efectes estimulats dels tons majors són superiors que les dels tons menors.
La dansa com a teràpia és un mètode en musicoteràpia (dansateràpia). De fet,
pot arribar a considerar-se fins i tot una teràpia independent de la
musicoteràpia (encara que aquesta inclogui moviment). Tot i així, no s’orienta
com una forma de perfeccionar el moviment sinó com la manera de donar al
pacient una eina perquè expressi els seus sentiments i emocions. L’ésser humà
respon al ritme de forma innata i la gràcia es troba en disfrutar físicament i
emocional de les reaccions que provocquen els estímuls auditius. Per tant, els
seus principals objectius són:
•

Disminuir l’ansietat.

•

Alliberar els sentiments mitjançant el moviment

•

Comunicar-se amb una activitat no verbal

•

Disfrutar físicament i emocional mitjançant la llibertat de moviment

No obstant, per alguns especialistes en el tema creuen també en l’efecte físic
de la dansateràpia i la defensen com una activitat per combatre la inactivitat. En
la població de la tercera edat aquesta pot derivar a nombrosos problemes
físics.[9]
La dansateràpia és expressiva (una hora de dansateràpia abans d’una de
teràpia augmenta notablement la comunicació dels pacients), progressiva
(produeix una evolució progressiva en el pacient), inclusiva (amb tot tipus de
clients) i integrativa (elimina gestos inapropiats i ajuda a agilitzar els
moviments).
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Els avantatges de la dansateràpia són:
•

El ritme indueix a realitzar moviments i per tant estimula l’acció
muscular.

•

Els patrons rítmics amb una melodia poden alleujar la fatiga física.

•

Segons el ritme, fa incrementar o disminuir l’energia muscular i
augmenta els reflexes musculars.

•

El benefici més gran, no obstant, es troba a nivell psíquic. Aquesta
millora s’ha comprovat que és molt superior que en la pràctica d’altres
activitats i esports.

Com que els moviments musculars estan controlats pel cervell, si hi ha canvis
en la coordinació hi ha també canvis a nivell neurològic. De retruc, canviant el
patró motor el rendiment es pot modificar i la seva qualitat i el virtuosisme
tècnic també.
L’acte de ballar de forma improvisada fa representar els sentiments profunds.
La dansa espontània ajuda a expressar fantasies inconscients: quan es balla
s’expressa material inconscient exterioritzat en forma d’acció física.
La dansa creativa (la improvisada) està formada per cinc elements:
l’alineament, que és la posició del cos; la centralitat, l’àrea on hi ha el centre
de gravetat i el que ens permet mantenir l’equilibri; el ritme corporal, que es
manifesta a la respiració; la tensió, que és la capacitat de ‘carregar
descarregar energia’ físicament i l’espai.
Cada

•

tipus

de

ball

suposa

una

millora

en

un

aspecte

diferent:

Ballet: aquesta pràctica suposa flexibilitat, coordinació i equilibri. Com
que els moviments són sempre circulars i no mecànics, deixa espai a
l’expressió emocional. S’han provat aquests moviments amb la cama
d’una persona gran i ajuda a la mineralització òssia dels malucs.

•

Flamenc: el seu gran potencial és la percussió amb els peus. S’utilitza
molt en sordmuts, que perceben les vibracions quan es trepitja.

•

Vals: com que és força senzill de dur a terme provoca un sentiment de
transcendir.
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Dansa contemporània: en tenir tants recursos plàstics, verbals i
escenogràfics permet una gran llibertat d’elecció.

•

Jazz, balls de saló, dansa moderna: permeten connectar amb la música i
les cançons de l’època en què eren joves.

•

Danses ètniques: actualment s’utilitzen per integrar col·lectius marginals.

•

Afspaebdubg (típic de Dinamarca): el seu nom significa relaxació i
s’utilitzen moviments lents i suaus per sentir com els músculs es relaxen
i que es poden fer servir sense tensionar-los.

•

Eurítmia: és un moviment que té un ritme molt harmònic i es basa en la
tensió-calma i la contracció-relaxació

Cal afegir que les persones grans sempre prefereixen música de la seva
joventut a l’hora de ballar i són molt sensibles al volum de la música. En aquest
aspecte no diferencien la música sedant de l’excitant.[9]
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3. MUSICOTERÀPIA I LA TERCERA EDAT
3.1. MUSICOTERÀPIA I GERIATRIA

3.1.1. L’ENVELLIMENT
Principalment des de principis de segle XXI hi ha hagut un envelliment de la
població de forma progressiva, causat per l’augment de l’esperança de vida, la
disminució de la natalitat i les migracions. A nivell social, aquest envelliment de
la població es pot interpretar de dues maneres diferents. Ha estat el resultat
dels avenços en les ciències biomèdiques, que han millorat la salut, han
disminuït la mortalitat i han augmentat la qualitat i l’esperança de vida. Tot i
així, ha suposat també un creixement considerable de les malalties <edat
dependent>, i tots els problemes que suposen com menys recolzament social i
millor qualitat de vida. En aquest punt és on entra en joc la musicoteràpia.[11]
Els problemes més comuns propis de la vellesa són els problemes motors, el
llenguatge (disminueix la fluïdesa verbal), la memòria i les disfuncions
sensorials (principalment la pèrdua de visió i d’oïda). A més, a nivell psicològic i
social les persones grans solen patir problemes de depressió deguts a la
soledat (l’allunyament de la família i la pèrdua dels amics), el treball (la jubilació
fa que hagin de reduir les despeses) i els seus ideals (la societat evoluciona i,
en no compartir els nous ideals, els ancians no se senten integrats en la
societat).[12]
Cada persona envelleix d’una manera diferent, però a grans trets l’envelliment
es podria dividir en tres tipus:
•

Envelliment primari (normal): canvis graduals biològics i psicosocials que
tenen lloc com a conseqüència de l’edat.

•

Envelliment secundari o patològic: canvis a causa de malalties. A
diferència de l’envelliment habitual.

•

Envelliment òptim: té lloc en les millores condicions possibles i inclou
una baixa probabilitat de patir malalties.

És important l’exercici físic i l’entrenament de les capacitats cognitives per tal
de prevenir malalties i mantenir un bon nivell de vida. Tot i així, l’envelliment és
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un procés del metabolisme que afavoreix el desenvolupament d’unes
determinades malalties, i sempre hi haurà més possibilitat de patir-les.[12]

3.1.2. FUNCIONS DE LA MÚSICA EN LA GERIATRIA
En el context de la geriatria, que és la branca de la medicina que s’ocupa de
prevenir, curar i rehabilitar les malalties de la gent de la tercera edat[13], la
música pot cobrir dues funcions diferenciades:
•

La música com a activitat recreativa: en aquest context parlem
d’escoltar música, ja sigui anant a un concert, amb la presència d’un
músic o simplement escoltant un CD. Les finalitats d’aquestes activitats
són recreatives ja que no es duen a terme amb uns objectius
terapèutics. Van dirigides a molta gent alhora i no s’espera una resposta
per part de cada persona.

•

La musicoteràpia: s’utilitza per recuperar, mantenir o millorar algunes
funcions. És un tractament que consisteix a utilitzar la música de forma
terapèutica per treballar aspectes físics, psicològics, cognitius i socials.
La musicoteràpia en la geriatria pot prendre dos enfocaments diferents
segons els objectius de les persones:

o Prevenció: s’utilitza la musicoteràpia per tal de fomentar que les
persones estiguin el màxim de temps actives, millorant la seva qualitat
de vida i intentant evitar situacions de discapacitat. S’intenta allargar al
màxim els anys sense incapacitat, ja que aquesta es pot prevenir i
reduir. L’objectiu principal de la geriatria és aconseguir un envelliment
saludable i actiu.
o Intervenció terapèutica: la musicoteràpia s’utilitza com un tractament
complementari per treballar uns objectius terapèutics funcionals.
Normalment aquesta actua amb persones amb dependència. Per ser
considerades dependents han de complir tres punts: tenir una limitació
física, psíquica o intel·lectual, no poder realitzar les activitats diàries de
forma autònoma i necessitar assistència. La musicoteràpia treballa per
millorar aquests tres punts: estimula les funcions físiques, psíquiques i
intel·lectuals; ajuda en les activitats diàries i ajuda a acompanyar i a
donar la suport a la persona.
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Pel que fa als centres de dia o a les residències d’avis, la música hi juga un
paper rellevant a nivell emocional i social. És un gran suport als canvis i a les
adaptacions a noves circumstàncies, als quals solen estan sotmesos els
residents (ja sigui per pèrdues de companys o perquè han entrat al centre fa
poc).[10]
La música és tan efectiva en les persones grans i s’està implementant la
musicoteràpia en molts centres per a gent gran per molts motius: pot arribar a
tothom sense importar les capacitats motrius de la persona (no sempre
comporta participar activament), és una via de comunicació ja que escoltar
cançons del passat fa portar bons records i motiva els assistents a realitzar
activitats físiques i, de retruc, a millorar la coordinació i la musculatura.[11]
Com a conseqüències de les sessions de musicoteràpia pot augmentar
l’atenció i la concentració (ja que obliga al pacient a centrar-se en una activitat
orientada en la realitat), millora la imatge que els pacients tenen d’ells mateixos
i se senten millor, ensenya als assistents com expressar-se d’una forma
creativa i ajuda als pacients a expressar els seus sentiments que no
s’atreveixen a treure.[12]
2.1.4. TRASTORNS I DIAGNÒSTICS MÉS TÍPICS
Els tipus de diagnòstic més populars en la gent de la tercera edat (més de 65
anys) que es poden tractar amb musicoteràpia són els següents:
•

Bon estat de salut: correspon a les persones de la tercera edat que no
presenten res suficientment fort com per fer-los un diagnòstic, tan sols
problemes provocats per l’edat. Les sessions de musicoteràpia s’utilitzen
com una eina preventiva, i els principals objectius són mantenir les
funcions, augmentar la socialització i millorar l’autoestima i la qualitat de
vida, així com la concepció de la música. Els programes més utilitzats i
eficaços són les corals i els grups instrumentals. A les sessions
realitzades al Centre de Dia Josep Roqué aquest perfil correspon als
ancians de la planta 1.

•

Problemes a nivell neurològic

23

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

o Accidents vasculars cerebrals (AVC): la musicoteràpia s’utilitza
per treballar la comunicació i l’àrea fisicomotriu (la formulació de
paraules i frases, el ritme, la coordinació, el moviment...)
o Parkinson: la musicoteràpia se centra en treballar la comunicació i
aspectes físics i motrius (la relaxació musculars, el ritme al
caminar, la postura, el control dels braços...).
o Demències (s’explica posteriorment)
•

Trastorns de l’estat anímic, depressions...: en aquest cas els
objectius terapèutics són millorar l’estat d’ànim, l’estrès, la comunicació i
la participació. Els recursos utilitzats que donen més bon resultats són
música

i

imaginació,

relaxació

i

tècniques

d’audició

(activitats

recreatives).
•

Dolor, insomni, altres problemes mèdics...: aquest grup inclou les
persones que tenen problemes o sofreixen malalties que fan que s’hagin
de sotmetre a tractaments que produeixen dolor, insomni, disfuncions
respiratòries, cardíaques, diabetis, artritis... Les tècniques amb millors
resultats són l’audició musical amb tècniques de relaxació, tocar
instruments i exercicis de moviment amb música.

•

Malalties terminals: els objectius terapèutics són donar benestar
emocional i físic, disminuir la por, l’ansietat i el dolor, donar suport... Les
tècniques que obtenen millors resultats són cant i composició musical,
audició i anàlisi de la lletra i relaxació amb música.[11]

3.1.5. OBJECTIUS TERAPÈUTICS GENERALS DE LA MUSICOTERÀPIA EN
GERIATRIA
A grans trets, els objectius de les sessions de musicoteràpia en el camp de la
geriatria incideixen en els següents nivells, a part de la millora de la qualitat de
vida (que al cap i a la fi és conseqüència d’aquests):
•

Nivell cognitiu: estimulació de la memòria, la concentració i l’atenció,
augmentar la presa de decisions i treball de lectura.

•

Nivell físic: treballar la motricitat fina, la locomoció i la marxa, millorar
l’articulació al parlar i la capacitat pulmonar.
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Nivell afectiu i emocional: millorar l’estat d’ànim i l’autoestima,
disminuir la ràbia i l’ansietat, ajudar a expressar-se emocionalment,
augmentar la motivació i millorar les relacions amb els altres.

•

Nivell espiritual: trobar sentit i significat a la vida actual, recordar les
experiències viscudes i aconseguir més autonomia.[10]

2.1.6. ADAPTACIONS MUSICALS
A l’hora de dissenyar i realitzar les sessions de musicoteràpia és molt important
adaptar la música i les activitats al perfil dels pacients per tal de garantir-ne
l’efectivitat. En el camp de la geriatria s’han de tenir en compte els següents
punts:
•

Repertori: les cançons que obtenen millors reaccions són les seves
preferides: les que escoltaven entre els 18 i els 25 anys.

•

Ritme i temps: les persones grans prefereixen els temps lents ja que
l’edat suposa un alentiment de les funcions motrius i així concorda el
ritme amb el seu temps motriu,

•

Tessitura: durant l’envelliment les cordes vocals es fan més gruixudes,
cosa que implica un reduïment de l’extensió vocal (en les dones sol ser
de 19 semitons i en els homes de 21). És per això que cal tenir en
compte les cançons que es trien i adaptar-les al seu registre.

•

Volum: encara que hi ha molts ancians sords, no vol dir que els agradi
la música molt alta i el més adequat és posar-la a un volum normal
(equivalent a uns 65-75 decibels). De fet, si la música és gaire alta pot
produir una estimulació a les persones amb demència, i no és bo si
pateixen una agitació. A l’hora de parlar amb els ancians el millor és
col·locar-se davant seu i parlar lentament i amb un to de veu més greu.

•

Instruments: a l’hora d’escoltar prefereixen acompanyaments simples
(com uns quants acords), per prioritzar així la melodia.

•

Presentació de la música: la música en directe ha presentat millors
resultats que la gravada. Això es pot deure al contacte personal que hi
ha quan toca un músic i al fet que aquest es pot adaptar en funció de les
respostes.[11]
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3.2. MUSICOTERÀPIA I DEMÈNCIES

3.2.1. QUÈ ÉS UNA DEMÈNCIA
Una demència és una síndrome causada per una malaltia crònica del cervell.
És a dir, és una malaltia que no posa en risc la vida del pacient però que és per
a tota la vida i no es pot remeiar[14]. Els resultats d’una demència són el
deteriorament de la capacitat mental (com per exemple la pèrdua de memòria)
fins al punt de repercutir en la vida diària del pacient.[15]
Actualment a Espanya hi ha entre 500.000 i 600.000 afectats de demències, i
es calcula que aquesta xifra pot augmentar fins arribar a un milió a mitjans de
segle. En els majors de 60 anys el percentatge d’afectats arriba a un 9% de la
població, mentre que en els majors de 90 anys la xifra ronda el 50%. Dins les
demències l’Alzheimer és la malaltia més freqüent sent un 70% dels casos.[16]

3.2.2. TIPUS DE DEMÈNCIES
Les demències es poden classificar seguint diferents criteris:
•

Classificació clínica: aquesta classificació divideix les demències
segons la part del cervell que queda afectada. El primer grup són les
demències corticals que afecten les parts del còrtex cerebral, el teixit
nerviós que cobreix la superfície dels hemisferis cerebrals[17] i inclou
l’Alzheimer. Es caracteritzen pel dèficit en el llenguatge, l’afectació de
memòria, les praxis, les gnosis i el raonament abstracte. El segon grup
inclou les demències subcorticals (afecten els nuclis del cervell: el tàlem,
l’hipotàlem, el sistema límbic...), com poden ser el Parkinson, la malaltia
de Huntington o la paràlisi supranuclear progressiva. El tercer tipus
inclou els processos corticials i també els subcorticials, i els símptomes
que es presenten es deuen a les disfuncions de les dues estructures.

•

Classificació etiològica: hi ha diferents enfocaments de la classificació
etiològica de les demències. Segons la classificació del consens suec es
poden dividir en tres grans categories:
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o Demències degeneratives primàries: són causades per un trastorn
que afecta de mode primari el sistema nerviós central, encara que pot
arribar a afectar altres òrgans. Les malalties degeneratives primàries són
les causes més habituals que provoquen la demència. Dins aquestes el
80% de casos correspon amb l’Alzehèimer. Les causes que les
provoquen són desconegudes, encara que en els últims anys s’ha
investigat i es creu que són per factors hereditaris o que per genètica es
té una

predisposició a patir-la. Els factors ambientals modulen els

genètics. Dins aquest grup es poden dividir en les corticials
(Alzehèimer, afasia progressiva primària, demència semàntica, apraxia
progressiva primària, demència corticial posterior), les subcorticials
(Parkinson, paràlisi supranuclear progressiva, malaltia de Hunginton) i
les corticials-subcorticials (demència amb cossos de Lewy, demència
frontotemporal, demència corticobasal).
o Demències vasculars: són les segones més freqüents. Les diferències
entre aquestes i una degenerativa són els inicis bruscos, l’evolució
fluctuant, símptomes neurològics fluctuants i el risc de patir malalties de
caire vascular (el més destacat és la hipertensió, però també inclou la
diabetis mellitus, el tabaquisme i l’obesitat). Alguns exemples són la
demència per infart estratègic, la demència per malaltia de petits vasos i
la demència per isquèmia-hipòxia.
o Altres demències secundàries: el deteriorament cognitiu és un
símptoma més d’una altra malaltia que pateix el pacient.[18]
3.2.3. L’ALZHEIMER
QUÈ ÉS
L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa primària en què el malalt perd
de forma progressiva una substància del cervell anomenada acetilcolina, un
neurotransmissor. Això fa que les cèl·lules nervioses no es puguin comunicar
entre elles tan fàcilment i es perden funcions cognitives com la memòria,
l’aprenentatge i el pensament.
L’evolució de l’Alzheimer dura una mitjana d’uns 10-12 anys. Es pot comparar
amb un ‘desaprenentatge’, un procés invers al que pateixen els nens durant els
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primers anys de vida. Al final els malalts arriben a un estat semblant al d’un
nadó acabat de néixer: perden totalment la memòria, el seny i el llenguatge.
S’ha dividit l’Alzheimer en set fases segons la Global Deterioration Scale, per
classificar en quina fase del procés es trobaven els malalts segons el seu
funcionament cognitiu i funcional. Aquesta identificació serveix per entendre el
procés de la malaltia, per ajudar als cuidadors o per planejar futures possibles
necessitats.[11]
CAUSES
L’Alzheimer és produït per la reducció de la producció cerebral d’acetilcolina.
És difícil preveure qui patirà aquesta malaltia ja que la causa és desconeguda.
Tot i així, hi ha alguns elements que n’augmenten la probabilitat. L’herència hi
juga un paper important ja que el 40% dels afectats té antecedents familiars.
Pel que fa als factors mediambientals s’ha vist que el tabac i les dietes amb un
excés de grassa augmenten la probabilitat de patir la malaltia.[19]
SÍMPTOMES
L’Alzheimer es pot identificar mitjançant diferents símptomes que presenten els
pacients:
1. El malalt comença a perdre les funcions cognitives. Oblida els fets
més recents de la seva vida i, encara que segueix tenint la
capacitat de relacionar-se, li costa trobar algunes paraules, les
frases són més curtes i barreja conceptes.
2. El malalt comença a presentar problemes de conducta i té canvis
en la personalitat: canvis d’humor freqüents, solen estar irritats,
potser es volen aïllar de la família...
3. En fases més avançades de la malaltia es comença a perdre la
capacitat de realitzar activitats quotidianes com banyar-se, vestirse...
4. Alguns símptomes secundaris són la dificultat de realitzar alguns
moviments, la confusió per realitzar les activitats quotidians,
l’alteració del son, deixar la higiene personal, la desorientació en el
temps i l’espai...[19]
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3.2.4. LA DEMÈNCIA SENIL
QUÈ ÉS
La demència senil és un síndrome en què les persones van perden les seves
capacitats psíquiques, sobretot les de nivell cognitiu (memòria). També afecta
les habilitats socials de la persona de forma que aquesta no es pot valer per
ella sola i necessita atenció per dur a terme el seu dia a dia, esdevé dependent.
La pèrdua d’una mica de memòria no significa presentar cap tipus de demència
ja que part d’aquesta pèrdua va lligada amb l’envelliment.[20]
SÍMPTOMES
A nivell cognitiu els afectats perden la memòria, els costa comunicar-se,
presenten dificultats per organitzar-se i fer feines relativament difícils, perden la
coordinació i estan desorientats. A nivell psicològic tenen més canvis de
personalitat, els costa raonar, tenen conductes inapropiades i poden tenir
paranoies, agitació i al·lucinacions.[20]
CAUSES
Les causes de l’aparició de la demència senil poden ser el pas dels anys o per
patir una altra malaltia que provoqui aquesta pèrdua de capacitat mental, com
poden ser el Parkinson, la malaltia de Pick, el síndrome de Down, tumors o
demències vasculars.[20]
3.2.5. MUSICOTERÀPIA I DEMÈNCIES
Mitjançant la musicoteràpia es poden treballar diverses àrees en els ancians
amb demències.
•

Àrea física i motriu: és molt comú que les persones amb demència
alenteixin la velocitat de les seves accions. Encara que estiguin bé
físicament, necessiten temps per processar els estímuls, recordar quina
seria la resposta adequada i realitzar-la. No obstant, inclús durant les
fases més avançades de la demència (en què ja no poden quasi cantar
ni parlar) els malalts segueixen responent rítmicament a la música. S’ha
demostrat que la participació dels malalts és més gran en activitats de
moviment, dansa i tocar instruments, col·locant la importància del ritme
29

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

per sobre de la resta d’elements musicals. La musicoteràpia (donant
molt èmfasi en la música) ajuda a reduir l’esforç per part del personal per
ajudar a moure els pacients, el pacient respon amb més independència i
ajuda a mantenir la capacitat de caminar sol més temps.
•

Àrea cognitiva: la música estimula funcions cognitives com la memòria,
l’atenció, l’orientació, el llenguatge...

•

Àrea socioemocional: també ajuda a disminuir la pèrdua d’habilitats
socials i l’apatia.

•

Àrea conductual: sorgeixen molts problemes de conducta en la gent
amb demències, com poden ser l’agitació, la irratibilitat, l’aïllament, la
depressió, l’ansietat, l’agressivitat, la deambulació... Poder reduir
aquests problemes suposa una notable millora de la qualitat de vida tant
de pacients com del personal.

S’han realitzat molts estudis que avaluen els canvis que pot produir la
musicoteràpia en ancians amb demència. Hi ha resultats que demostren
l’existència d’una millora immediata just després de realitzar la sessió, encara
que alguns estudis coincideixen en què aquesta millora no és permanent. Un
estudi realitzat per Takahashi i Matsushita l’any 2006, on s’utilitzaven
indicadors fisiològics com la pressió sanguínia i el nivell de cortisol, va
demostrar que els canvis es produïen després de les sessions de
musicoteràpia però que al cap de dos anys de tractament s’havien mantingut.
Tot i així, l’efectivitat de les sessions és difícil de preveure i depèn de molt
factors i de la naturalesa de cadascú.
La música funciona tan bé amb persones afectades per alguna demència
perquè, encara que tinguin dèficit de llenguatge i de memòria, segueixen
cantant cançons del passat i ballant cançons que havien après de joves. És
una via per comunicar-se i repassar els records dels malalts. Encara que el
llenguatge es deteriori algunes habilitats musicals segueixen perdurant, com la
capacitat de tocar peces musicals que s’havien après en el passat (encara que
no es pugui reconèixer ni el títol ni el compositor de l’obra). Per tant, els músics
recorden molt bé la memòria de procediment o memòria mecànica (molt
relacionada amb les habilitats motrius) encara que tenen molt afectada la
memòria semàntica relacionada amb la música (el llenguatge associat a ella).
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La capacitat d’interpretar obres musicals apreses abans de l’inici de la malaltia
queden emmagatzemades a una part del cervell anomenada neostriatum, que
es preserva fins a les últimes fases de la demència. Aquesta diferència entre
les habilitats musicals i el llenguatge signifiquen que l’hemisferi cerebral
esquerre està més afectat que el dret. En aquest sentit la musicoteràpia és molt
útil ja que les dissociacions entre habilitats musicals (tocar ritmes de forma
espontània o reproduir ritmes) i les que hi ha entre iniciar o participar en una
experiència musical impliquen que hi hagi una interacció i cooperació entre els
dos hemisferis cerebrals.
Mitjançant l’ús de tècniques de neuroimatges s’ha demostrat que les persones
amb demències tenen més activades les parts del còrtex cerebral involucrades
en la memòria auditiva i visual que les que no pateixen aquestes malalties. Això
pot significar que les persones amb demències tenen una plasticitat funcional
més gran ja que el cervell intenta compensar la malaltia neurodegenerativa.
Les habilitats musicals es processen a regions diferents del cervell que on es
processen els mecanismes familiars del llenguatge. Aquestes són les últimes
àrees afectades durant el procés de deteriorament cognitiu. Com que la música
es centra més en els aspectes prosòdics del llenguatge (els musicals) que en
els aspectes semàntics, la música és un recurs per accedir a records i
informació guardada, que controlen també alguns moviments.
En resum, els resultats d’utilitzar música i tècniques musicoterapèutiques en
persones amb demències són els següents:
•

Encara que els malalts amb demències presentin apatia sempre
participaran en activitats musicals estructurades. Sempre responen
millor a experiències musicals en directe que gravades.

•

Encara que els sigui difícil concentrar-se en les tasques, són capaces de
participar en una experiència musical d’entre 30 i 60 minuts (depenent
del grau de la malaltia).

•

Les persones amb demència presenten la capacitat de cantar fins a
fases força avançades de la malaltia encara que tinguin problemes amb
la memòria immediata i altres funcions cognitives com el llenguatge. Les
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poc afectades fins i tot poden aprendre material nou sempre que sigui en
un context musical.
•

Les seves activitats preferides -d’acord amb els índexs de participaciósón les que impliquen ballar, cantar i tocar instruments.

•

La música serveix com a calmant per als pacients que pateixen agitació.

•

La música té un efecte multimodal: pot servir per treballar diferents àrees
de capacitat (fisicomotrius, cognitives, socioemocioals i conductuals).[11]
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4. MÚSICA I NEUROCIÈNCIA
4.1. MÚSICA I CERVELL
La part més important del cervell és l’escorça, formada per diferents lòbuls: el
frontal s’encarrega de controlar els músculs específics de tot el cos, el
temporal

s’ocupa

de

la

memòria,

l’audició, el llenguatge i la integració
sensorial, l’occipital s’encarrega de la
percepció visual i el parietal recull les
sensacions de tacte, dolor, calor, fred,
pressió i s’encarrega de la coordinació
[21].

A més, hi ha altres estructures

neurològiques

relacionades

amb

el

cervell i implicades en les emocions.
La seva principal funció és processar la
informació

i

crear

respostes

Figura 1: visió lateral d’un cervell humà

als

estímuls rebuts.
El so es propaga en forma d’ones que arriben al nostre sistema auditiu. Aquest
transforma l’energia acústica que és el so en energia química que arribarà al
cervell i aquest crearà les respostes. Del so se n’han de diferenciar tres
qualitats que faran canviar els estímuls i per tant les respostes del cervell:
l’elevació, la intensitat i el timbre. La recepció d’un so musical agradable
produeix la creació de substàncies com la dopamina, l’oxitocina i l’endorfina.
[22] Aquestes substàncies són neurotransmissors, biomolècules que
permeten la transmissió d’informació d’una neurona (cèl·lula del sistema
nerviós) fins una altra cèl·lula nerviosa, una cèl·lula muscular o una glàndula
(conjunt de cèl·lules que sintetitzen substàncies químiques) gràcies a una
sinapsi o connexió sinàptica, una aproximació entre cèl·lules per dur a terme
una funció [23]. La dopamina és un neurotransmissor amb nombroses funcions
com són augmentar la freqüència cardíaca, ajudar a regular les hores de son,
l’atenció i l’activitat motora, la memòria i la solució de problemes. Per tant, a
grans trets es podria dir que ajuda a regular i millorar l’humor. És el centre del
plaer i s’encarrega de generar-lo i proporcionar-nos les ‘ganes’ de repetir
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aquelles experiències agradables que ens l’han generat. Es genera tant en els
estímuls agradables com en els desagradables ja que evita que repetim els
últims. [24] L’oxitocina és un hormona que es genera a la glàndula pituïtària o
hipòfisi i té una gran influència al nostre sistema nerviós central ja que és capaç
d’estimular les nostres neurones perquè es transmetin més informació entre
elles, millorant així l’agilitat mental. Durant el part juga un paper molt important
ja que es segrega de forma natural per tal de facilitar les contraccions de l’úter.
Igual que la dopamina també ajuda a augmentar la freqüència cardíaca i, al ser
una hormona, té funcions psicològiques i millora l’empatia, la capacitat
d’aprendre, la memòria i ajuda a socialitzar [25]. L’endorfina és una altra
hormona que produeix un plaer amb un efecte semblant a la droga morfina
(d’aquí ve el nom) i que al generar-se activa les zones de plaer del cervell. En
general aquests tres neurotransmissors es podrien definir com a biomolècules
relacionades amb funcions que ajuden a millorar el benestar i la felicitat.
Tot i així, un mateix estímul no crearà les mateixes respostes per a tothom
gràcies al que es coneix com individualisme: cadascú té criteris diferents i per
a algú un so li pot semblar molt agradable mentre que per a un altre no. És per
aquesta raó que escoltar la música que ens agrada pot tenir grans beneficis.
Rebre estímuls musicals agradables alleuja la tensió muscular, la respiració,
augmenta la quantitat d’oxigen a la sang, accelera el procés de curació de
ferides, millora el funcionament del sistema immunològic, alleuja el dolor i els
problemes psíquics i disminueix l’estrès.[22]
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4.2. MÚSICA I MALALTIES
Els nens acabats de néixer són capaços d’identificar el ‘batec’ de la música
(sentir el ritme i seguir-lo). Aquesta habilitat té a veure amb el tema dels ISO
(explicat a l’apartat 1.3, en el model de musicoteràpia de Benenzon). Quan
s’utilitzen tractaments basats en el cervell per millorar malalties basades en el
cervell no es para atenció a la paràlisi física ni els problemes que pateix el cos,
sinó que es centra en la part del cos que ha rebut el cop (el cervell) i que ara no
es pot comunicar amb la resta. És la base del problema.
Aquesta habilitat de seguir el ritme de la música es manté el llarg de la vida,
fins i tot després de patir malalties com el Parkinson, i és per aquest motiu que
els musicoterapeutes utilitzen la música perquè la gent amb discapacitats
cerebrals pugui caminar amb normalitat (no fins al punt de fer-ho com una
persona sana, però es pot observar un canvi notable). Per tant, la música pot
ajudar a sostenir la mobilitat dels afectats del
Parkinson. [22]
Com va dir el matemàtic Gottfried Leibniz <La
música és el plaer que experimenta la ment
humana de comptar sense adonar-se que
està comptant>. A part d’en el context
matemàtic, aquesta frase es podria interpretar
com que la música permet la coordinació i
portar el ritme de forma automàtica sense ser-

Figura 2: fascicle arquejat

ne conscients. És molt més senzill que un afectat del Parkinson camini i reguli
el seu ritme amb música que sense. [26]
Kathleen M. Howland, musicoterapeuta des de fa 35 anys i patòloga del
llenguatge parlat [27], ha experimentat amb nens que patien autisme. Ha
comprovat que aquests responien millor en certs senyals que la gent no
afectada. Això rau en el fascicle arquejat, una secció del cervell que en els
nens amb autisme és més gruixuda a l’hemisferi dret que en l’esquerre.
Com que a l’hemisferi dret serveix per rebre i assimilar la melodia mentre que
l’esquerre es dedica a la parla, pot ser que aquesta sigui la raó per la qual els
nens amb autisme tenen més facilitat per interpretar les cançons abans que la
veu humana.
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Amb la gent que ha patit xoc mentals (malalties com el Parkinson), es pot
utilitzar la música com una aplicació terapèutica per facilitar manques en el seu
llenguatge. Igual que en els nens que presenten autisme, el fascicle arquejat
juga un paper important en aquest procés. Com que aquesta part del cervell ha
resultat estar més desenvolupada en els cantants que en els no-cantants,
cantar pot ajudar a engrandir aquesta part i per tant aquesta pràctica pot ajudar
als malalts a recuperar-se una mica i de retruc a compartir els seus
pensaments, sentiments i opinions.
La música es pot utilitzar per ajudar a superar malalties, però aquesta sensació
de familiaritat i relaxació que aporten les melodies conegudes també pot servir
en molts situacions més. Per una persona que s’ha de sotmetre a una cirurgia,
escoltar música abans d’entrar a la consulta li farà reduir el ritme cardíac ja que
en cas contrari un cor que batega molt ràpid necessita molta més anestèsia. La
música en l’àmbit de les malalties per motivar les persones i donar el millor
psíquicament, millorant l’estrès, el patiment, la por, la parla, la cognició i el
moviment.[22]
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4.3. LA INFLUÈNCIA DE LA MÚSICA EN ELS CERVELL DELS
MÚSICS
El fet de tocar un instrument amb freqüència aporta una gran quantitat de
beneficis pel nostre cervell. Gràcies a una investigació per part de psiquiatres
de la Universitat de Vermont, als EUA, dirigida pel doctor James Hudziak es
van descobrir part d’aquests beneficis. Es van realitzar 250 ressonàncies
magnètiques a nens d’entre 6 i 8 anys, entre els quals uns quants tocaven el
violí i els altres no. Es va estudiar les condicions en què es trobaven les seves
respectives escorces cerebrals, i s’hi van trobar diferències pel que fa a les
alteracions cognitives. Les connexions sinàptiques tenen relació amb molts
problemes com poden ser la depressió, l’ansietat, l’agressivitat i impediments
per concentrar-se, i al tenir-les més desenvolupades els músics volia dir que
tenien menys impediments amb aquests problemes. També es van trobar
canvis en la part de l’escorça que està vinculada a la memòria de treball,
l’organització, assimilar emocions i retenir els impulsos agressius. És per això
que es pot concloure, a partir d’aquesta recerca, que tocar un instrument pot
aportar una gran quantitat de beneficis. A part dels mencionats, cal afegir que
es desenvolupa més la part encarregada de la motivació, el plaer i la
recompensa, disminueix l’estrès i l’ansietat, enforteix el sistema immunològic i
ajuda en la comunicació i en la cooperació.[28]
La forma de processar el so quan s’escolta és primer dividir-lo en diferents
seccions (ritme, notes...) per entendre les diferents parts i llavors unificar les
diverses ‘pistes’ creades. Això passa en una fracció de segon diminuta. Els
neurocientífics, observant el cervell de músics mentre tocaven el seu
instrument, van comprovar que hi havia diferents parts del cervell que
processaven diferents tipus d’informació alhora i que aquestes parts compartien
la informació entre elles de forma molt ràpida.[29]
Tocar un instrument afecta tot el cervell però principalment tres zones
diferenciades: l’escorça visual, l’auditiva i la motora. És per això que tocar un
instrument enforteix aquestes parts del cervell i fa que en altres situacions es
pugui utilitzar el cervell amb més èxit. Aquesta complexitat és deguda a que
tocar música activa els dos hemisferis cerebrals i els connecta entre ells: la
37

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

precisió lingüística i la matemàtica (hemisferi
esquerre) amb la part creativa (hemisferi dret). És
per això que la música fa augmentar el volum i
l’activitat del cos callós: el conjunt de fibres que
uneix els dos hemisferis del cervell. Per tant,
permet que els missatges es comuniquin més ràpid
entre ambdues parts.
El cervell és com un múscul: es desenvolupa com

Figura 3: visió superior del
cervell humà

més el treballes i com més desenvolupes aquestes
fibres connectores més es desenvolupa la mielina, una substància que cobreix
una part de les neurones anomenada axó i fa més ràpides les connexions entre
elles (sinapsi) [30]. Per tant, permet una
transmissió més eficient dels signes
electroquímics del cervell. Així doncs,
mitjançant diverses maneres es pot
afavorir la plasticitat del cervell per tal
que a aquest li sigui més fàcil aprendre.
Figura 4: neurona

Segons la violinista i llicenciada en
psicologia a la Universitat de Queen (Canadà) Deanna Choi hi ha moltes
activitats (com menjar pastissos i el sexe) que milloren les interrelacions socials
i serveixen per gaudir. No obstant, tocar un instrument trenca tots aquests
esquemes. Fer-ho provoca que les pupil·les es dilatin, el cor bombegi més
ràpidament i el cos produeixi adrenalina. El més important és que hi ha un
neuroquímic (una molècula orgànica que participa en l’activitat neuronal [31]),
la dopamina, que es segrega quan es toca un instrument i intervé en els
nostres sentiments de plaer (això passa quan escoltes música que t’agrada,
menges xocolata, sents l’eufòria de la cocaïna...). La recerca està demostrant
actualment que la dopamina pot millorar la plasticitat del còrtex auditiu, és a dir,
el neuroquímic responsable de les sensacions de plaer de fet pot ajudar al teu
cervell a aprendre.[32]
Pel que fa a la plasticitat cerebral o neuroplasticitat es pot definir com el
desenvolupament del múscul del cervell. Cada cop que es repeteix una acció o
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un pensament es reforcen les connexions neuronals fins arribar al punt que
aquesta acció o aquest pensament ja surt de forma automàtica. De la mateixa
manera, al deixar de realitzar una habilitat aquestes connexions neuronals es
faran més dèbils. La neuroplasticitat es manté al llarg de tota la vida encara que
és més gran en els nens que en els ancians, per això els primers tenen més
facilitat per aprendre coses noves.[33]
Tot això permet que els músics tinguin més facilitat a l’hora de realitzar altres
tasques ja que se’ls desenvolupa més aquesta comunicació entre les diferents
parts del cervell. Solen resoldre de forma més eficaç i creativa els problemes
tant del seu dia a dia com del context acadèmic. Com que, a més, tocar música
també comporta una part emocional (entendre la peça i expressar-la),
coincideix que aquests també solen tenir nivells més alts en les funcions
executives: tenen més facilitat a l’hora de prestar atenció als detalls, planificar,
crear estratègies i pensar alhora tant en la part cognitiva com en l’emocional.
Tocar un instrument també pot afavorir la memòria. Es podria dir que un músic
té més capacitat d’emmagatzemar informació perquè té el cervell més ben
estructurat. Ho tenen tot més dividit i cada record l’organitzen en diferents
parts, com si fossin etiquetes: una etiqueta conceptual, una emocional, un
d’àudio i una de context.
S’ha estudiat si les capacitats de més que posseïen els músics respecte altres
arts eren tan sols coincidència de la naturalesa de les persones. No obstant,
s’ha descobert que el que realment feien millor un músic eren les habilitats que
ell desenvolupava gràcies a la pràctica del seu instrument. [30]
Quan toques una peça en parella, que és com una espècie de diàleg, es
segrega una hormona denominada oxitocina (explicada a l’apartat 3.1) que és
encarregada de desenvolupar la confiança i reduir la por, millorant així la
comunicació social. Ja des de la prehistòria es cantava en grup ja que això
permetia millorar les connexions socials i la cohesió com a grup i per tant això
millorava la seva supervivència.
En conclusió es pot dir la música millora la plasticitat dels cervells i l’habilitat de
créixer, aprendre, canviar i adaptar-se, facilita la cohesió dels equips (cosa que
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és una necessitat de la nostra espècie) i ajuda a la memòria. Cal tenir en
compte que aquestes tres són coses indispensables per sobreviure amb èxit en
la societat actual. [32]
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4.4. MÚSICA I EMOCIONS
No hi ha cap teoria sòlida que expliqui com influencia la música en les nostres
emocions, ja que al cap i a la fi aquesta és una influència que pot dependre de
moltes variables com són la persona, el moment o l’àmbit en què ha crescut i
viu. Tot i així, hi ha diferents teories sobre aquesta anomenada influència que
de fet es poden intercalar entre ells i actuar alhora.
La primera teoria diu que aquest efecte està relacionat amb associacions
adquirides amb anterioritat. La gent que comparteix una cultura o que viu al
mateix país ha associat alguns patrons musicals amb unes emocions
concretes. Per exemple, una pel·lícula famosa on sona una cançó en una
escena que representa la felicitat i apareix gent rient i feliç farà que les
persones associïn les característiques pròpies de la cançó (i per tant no només
la cançó en qüestió, sinó també altres que s’hi assemblin i repeteixin algun
patró) amb el sentiment d’alegria. També cal pensar que aquestes associacions
són més fàcils d’aprendre si hi ha una existència contínua d’aquestes. És a dir,
en el cas de les pel·lícules és força habitual que s’emprin músiques amb certa
semblança depenent de l’emoció que volen que senti l’espectador i per tant
aquesta relació entre la cançó i la felicitat se sentirà amb més freqüència fins a
assimilar-la totalment.
Una segona teoria de com influencia la música en les emocions parla de les
‘expectacions’ musicals. El freqüent contacte amb la música fa que s’adquireixi
coneixement musical de les formes estructurals que aquesta adopta.
S’assimilen patrons musicals i s’aprèn a diferenciar estils de música. Hi ha
molts cops que a la gent escolta una cançó per primer cop però ja és capaç de
ballar-la i fins i tot cantar-la perquè ja tenen aquestes experiències i patrons
musicals adquirits que fa que es pugui predir com serà i no els sorprengui. Els
humans creuen en la probabilitat que passi en una cançó el que ja han après
en d’altres. Senten tensió quan saben que s’acosta el moment culminant d’una
peça però no arriba i no sabem quan arribarà, i plaer quan aquesta els agrada.
[34]
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El Dr. Hauke Egermann, neurocientífic llicenciat a la Universitat de York (EUA) i
especialitzat en la investigació de la relació entre música i emocions, va fer un
experiment en què feia escoltar una cançó que contenia el següent
següen fragment:

Figura 5: fragment musical

Aquest motiu musical provoca certa tensió ja que els intervals entre notes no
són els més habituals en la música actual. Tot i així, en lloc de provocar-los
provocar
malestar als oients els va crear excitació la sorpresa de trobar-se
trobar
aquest
fragment inesperat.
La tercera teoria està relacionada amb el vincle entre les emocions i
l’expressió. Quan s’està alegre aquest sentiment porta
a a estar més actius i a
moure’s més. En canvi, a l’experimentar
l’exp
la tristor es va més lent perquè se sent
frustració en no haver aconseguit algun objectiu o en haver-se decebut.
dece
S’han
fet estudis científics que demostren la relació entre les emocions i el ritme que
es camina en cada situació i així es demostra. També concorda amb el fet que
la música que es considera alegre
egre normalment serà més ràpida i aguda, i la
trista serà més lenta i greu. Per tant es pot relacionar aquest fet amb la forma
en què s’actua i es camina quan s’està sentint cada emoció. Aquest fet no és
individual,
vidual, sinó universal i intercultural i li passa
passa a la majoria de la gent.
Un altre estudi efectuat pel mencionat anteriorment Dr. Hauke Egermann en
què s’oferia als participants la possibilitat de controlar uns paràmetres de la
música depenent de les emocions que se’ls indicava es va comprovar la
similitud
itud musical duta a terme entre participants de cultures totalment diferents
difer
i
sense contacte entre ells,
ell i va passar el mateix: al posar-los
los música tots la
relacionaven
acionaven amb la mateixa emoció.
emoció
La qüestió referent a què porta la gent d’identificar
d’
una emoció
ó en una cançó a
sentir la pròpia emoció està relacionada amb el procés d’empatia. Al sentir una
cançó alegre s’empatitza
a amb la persona que està darrere la cançó i s’imagina
que l’està cantant i per tant la persona que l’escolta se sent feliç també. Per
comprovar
omprovar la universalitat d’aquest fet (per verificar que no es veia influenciat
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per les diferents cultures) es va fer un experiment amb una tribu de pigmeus
que vivia al Congo totalment aïllada de la resta amb la col·laboració d’un
musicòleg de la música ètnica. La tribu no tenia electricitat, no estava en
contacte amb els mitjans de comunicació i no havien escoltat la música pop
actual. Es va fer escoltar Western music (música country d’Amèrica del Nord) a
la tribu i també a gent del Canadà amb la intenció que diferenciessin les
cançons tristes de les alegres, i les respostes van ser molt diferents per part
dels dos grups. Tot i així, els dos grups comparaven la música que tenia
moment d’excitació i la que induïa la calma, i els alterava de la mateixa manera
(relacionant-ho amb la relació velocitat-música que s’ha explicat abans).
Tot i així, hi ha una quarta teoria que diu que la música és un so que fa activar
les persones però que no necessàriament ha d’estar sempre relacionat amb el
moviment. La música pot tenir una influència molt variable en el sistema nerviós
i pot crear tensió o orientació i produir emocions subjectives.
Com es pot comprovar les dues primeres teories es duen a terme de forma
individual i la seva base és l’aprenentatge de cadascú, mentre que les restants
es compleixen a nivell individual i de forma intercultural. Per tant, podem
concloure que la influència de la música en les nostres emocions no es pot
veure des d’una punt de vista tècnic. Cal tenir en compte moltes variables però
a grans trets la majoria de casos es poden justificar mitjançant els quatre
paràmetres mencionats.[34]
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4.5. LA MÚSICA PER MILLORAR LA INTEL·LIGÈNCIA
4.5.1. L’EFECTE MOZART
Al llarg del temps una part de la humanitat ha mostrat sempre interès en com
poder millorar la seva
va capacitat
capaci at intel·lectual i augmentar la memòria. Es sol
recórrer a mètodes com jocs de lògica o certs aliments (ja siguin nous, cues de
pansa o aliments preparats) però el que es vol és no posar massa esforç i, en
cas que sigui necessari, que la pràctica en qüestió sigui vista com un joc. Dins
aquest sector trobaríem l’escolta de música, però sempre considerada des d’un
punt de vista passiu ja que d’aquesta manera no s’ha de ‘perdre temps’. És a
dir, la gent interessada en augmentar aquesta capacitat sabien
sabien que la música
clàssica les podria ajudar però, com que no es volia posar massa esforç en
aquestes pràctiques (el tema de veure-ho
veure ho tot com un joc) la música s’escoltava
de fons, sense prestar-hi
hi atenció, pensant que així ja funcionaria i tindria efecte.
Ara bé, estan comprovats científicament aquests efectes? Totes les
investigacions es poden resumir en un estudi fet l’any 1993 per la psicòloga
Francesca Rauscher a la Universitat de California.
California

[35]

Aquesta va introduir el

terme <L’efecte Mozart> (originalment
(origina
The Mozart effect).
). L’experiment
consistia en què els adolescents escoltessin 10 minuts de música en silenci al
dia. Per comprovar els efectes es va realitzar un test que consistia en doblegar
un paper i fer una sèrie de talls i llavors endevinar quin
quin aspecte tindria el paper
un cop desdoblegat a partir d’una sèrie d’opcions.

Figura 6: test per comprovar l’efectivitat de l’efecte Mozart
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Tot i així era un test força difícil i establir la relació entre la prova i el fet
d’escoltar Mozart encara més, ja que podria ser que els adolescents triats
fossin intel·ligents de per si i no els afectés l’escolta de música o que aquesta
prova no posés en pràctica la part del cervell que millorava la música de
Mozart. Tot i així, comparant la intel·ligència d’aquests adolescents amb altres
que tan sols escoltaven música de relaxació o estaven en silenci els resultats
eren considerablement més bons, encara que les formes de comprovació dels
esmentats resultats fossin més aviat rudimentàries. Com a resultat els mitjans
van començar a escampar els meravellosos resultats que produïa la música de
Mozart i el tan anomenat efecte Mozart va ser un autèntic boom per l’època. A
la gent li encantava tornar-se intel·ligent sense haver d’esforçar-se.
No obstant, no es tenia constància de com afectava de veritat el cervell dels
participants i van sorgir moltes preguntes. Tenia a veure amb què la música fos
precisament de Mozart o no importava el compositor? O més aviat era que les
altres formes d’experimentació (seure en silenci o escoltant música de
relaxació) eren més aviat avorrides fins el punt de ser perjudicials i no millorar
el rendiment del cervell (i en contrast destacaven els adolescents que havien
escoltat Mozart)?
Com que no es tenia cap prova de com afectava Mozart en els nens petits ni si
altres compositors clàssics afectaven també el cervell de forma positiva es va
repetir l’experiment amb nens de 3 i 4 anys. Se’ls va fer escoltar Mozart però
també altres peces de música clàssica com Adagio d’Albinoni. Es van
contrastar aquests resultats amb els obtinguts quan els nens van escoltar
música que ja havien après, perquè la cantessin. Per comprovar l’efecte van fer
dibuixar als nens dibuixos i llavors els seus pares havien d’endevinar què
havien escoltat en funció de veure els dibuixos. Els dibuixos que havien fet
quan escoltaven i cantaven en família eren molt millors que els de música
clàssica. Per tant, les dues conclusions resultants de l’experiment són que la
música que ajuda el cervell és la que disfruta cada persona segons els seus
gustos personals i que, pel que fa a la música desconeguda, és més factible
escoltar la música de Mozart (més alegre) que la tristor d’Albinoni.[36]
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4.5.2. COM S’HA D’ESCOLTAR LA MÚSICA CLÀSSICA

Normalment la música clàssica és vista com quelcom avorrit ja que és força
més difícil de comprendre que qualsevol altre tipus de música (considerant en
aquest cas la música clàssica més elaborada com és el cas de les simfonies o
els grans concerts. Hi ha formes de la música clàssica que són quasi tan
senzilles pel que fa a l’estructura com una cançó pop actual). El cervell humà
funciona de forma que guarda la informació en grups o unitats de significat per
tal que no sigui tan difícil memoritzar-la. Per exemple, quan es vol escoltar una
cançó pop -o qualsevol que soni a l’engegar la ràdio- i memoritzar una frase
d’aquesta, si la persona que vol fer-ho coneix la cançó el seu cervell no tindrà
cap problema per fer-ho i la frase en qüestió es guardarà com una sola peça
d’informació. No obstant, si no l’ha sentit abans el seu cervell haurà de guardar
paraula per paraula per separat, formant així moltes més unitats d’informació.
Això serà possible en el cas que la persona entengui l’idioma en què està
escrita la cançó i per tant les paraules tindran significat per ella. Tot i així, en el
cas que la cançó fos en un idioma desconegut llavors no seria capaç
d’emmagatzemar la informació en paraules ja que aquestes no tindrien
significat per ella. El seu cervell hauria de memoritzar lletra per lletra per
separat (la unitat mínima de significat quan no s’entén un idioma), formant així
moltes unitats d’informació diferents que són més difícils de retenir que una de
sola.
La música és, en realitat, un llenguatge, i quan no es coneix s’ha de memoritzar
caràcter per caràcter perquè si no s’entén no es pot agrupar. És aquí on rau
l’essència de la comprensió de la música. Les frases musicals o idees musicals
tenen semblança amb les frases en qualsevol altre idioma: comencen, agafen
tensió i es relaxen. Fixant-s’hi es pot observar amb facilitat que moltes
vegades, en les cançons de pop actual, encara que la lletra canviï es repeteix
la mateixa tonada estrofa rere estrofa. Per tant, es pot dir que és el mateix que
repetir la mateixa frase diversos cops (sense parar atenció en la lletra, només
en la música) i es pot denominar cada estrofa amb la lletra A. Quan canvia la
frase se l’hi ha de posar una nova lletra per diferenciar-la (B). Si llavors es
repeteix una frase semblant a A però amb petites variacions es pot denominar
46

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

A’ (A prima). La forma dels dibuixos representa les diferents
diferents tensions
ten
i
destensions de les frases musicals.

Figura 7: estructura d’una cançó senzilla

Aquesta estructura s’anomena estructura binària ja que,
que, encara que hi hagi
variacions,
s, només hi ha dues frases principals en tota la cançó (A i B). A més,
cada frase es pot dividir en seccions encara més petites
petites (subfrases) i se li pot
trobar fins i tot una coda, un tros final independent per tancar la canó. Una
forma molt útil d’aconseguir aquest propòsit és tancar els ulls per interioritzar
millor la peça i estar concentrat.

Figura 8: estructura
structura aprofundida d’una cançó senzilla

Aquesta manera de detectar l’estructura
l’estructura d’una cançó es pot fer de la mateixa
manera amb qualsevol obra, ja sigui música clàssica, pop o reggae. Els
esquemes canvien però dins d’un mateix gènere l’estructura general és
semblant. Per exemple, en les cançons actuals de pop la forma sol ser ternària
(tres tipus de frases diferents): el tema (A), la tornada (B) i un pont. El reggae,
en canvi, costa seguir-ne
ne l’estructura
l’estructura ja que és bastant desorganitzat.
Fins aquí és força senzill. El problema arriba a l’intentar analitzar una simfonia,
ja que el nivell de complexitat ja arriba a nivells estratosfèrics. És per això que
el pop agrada de seguida:
seguida la seva senzillesa fa que s’entengui el primer cop
que s’escolta. Tot i així, no es pot oblidar que al cap i a la fi una simfonia també
acaba partint d’un
un tema, que encara que passi per totes les veus en diferents
formats la intenció del compositor és que el públic el pugui identificar per tal
d’entendre la peça i tenir aquesta sensació de familiaritat. Treballar la música
d’aquesta manera fa augmentar la memòria de treball. Tothom va embogir amb
l’efecte Mozart (explicat a l’apartat 3.5.2)) i realment escoltar música clàssica de
forma passiva no et fa tornar més llest ni augmentar la capacitat cerebral. En
canvi, entendre la música i tocar-la
tocar és útil per recordar
ecordar informació auditiva, per
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seguir una conversa, per prendre atenció a petits detalls...
detalls.
Quan es percep la música d’aquesta manera s’utilitzen més parts del cervell
que en qualsevol altra activitat, ja que cada element de la música (el to,
l’harmonia,
a, el ritme) el detecta una part diferent del cervell.

Figura 9: parts del cervell que s’activen quan s’escolta
música

És per aquest motiu que els músics tenen un cervell més desenvolupat que la
gent que es dedica a qualsevol altre ofici o activitat, i els canvis que presenten
es poden observar a simple vista mirant
m
un escàner del cervell.
Cal descobrir la música, prestar-li
prestar atenció i assaborir-ne
ne tots els matisos, no
escoltar-la
la perquè fa bé per la salut com si fos un simple bròquil. [37]
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4.6. LA IMPORTÀNCIA DEL RITME EN LA MÚSICA
De tots els diferents aspectes que inclou la música (l’harmonia, la melodia…) el
ritme és un dels més importants ja que sense ell no hi ha música i és un dels
aspectes que té un impacte més directe amb el nostre sistema.
Encara que el moviment produït pel ritme és una qualitat indiscutiblement
humana, alguns animals també es mouen al ritme de la música. Un clar
exemple és qualsevol lloro. La neurocientífica Annie Patel (mencionada a

[40]

)

va fer experiments amb lloros de l’espècie Snowball. A priori semblava que es
movien al ritme de la música. Tot i així, de seguida va observar que molts cops
els moviments no concordaven amb el ‘batec’ de la música i que quan ho feien
era simplement casualitat. No obstant, quan la música s’allunyava del ritme de
125 batecs per minut, ja fos alentint-se o accelerant-se, els animals no es
movien. La seva capacitat de moviment i sincronització no té res a veure amb
la humana. Hi ha altres casos en animals com les granotes o els cucs de llum.
Tot i així, són tècniques precàries. Un grill no es pot considerar que tingui ritme
ja que el so que produeix és monòton tota l’estona. En canvi, els humans ens
podem adaptar a un ampli ventall de ritmes i fer una gran varietat de moviments
per seguir-lo. A més, un animal per sincronitzar-se amb altres necessita emetre
un so (per exemple, els cucs de llum o les granotes per produir llum o fer soroll
necessiten fer soroll). En canvi, en els humans no és necessari per coordinarse.
No obstant, és més encertat prestar atenció a un animal més a proper als
humans en l’evolució, com poden ser els micos. La gent és capaç de sentir un
ritme i picar-lo amb les mans alhora, i encara que el ritme pari es pot seguir
picant. No obstant, els micos no poden dur a terme aquesta sincronització.
Senten els ‘batecs’ però no entenen que és una seqüència monòtona i es per
això que cada cop que sona han de reaccionar i picar amb la mà i mai arriben a
coordinar-se amb el so. Els humans podem percebre aquest ‘batec interior’ fins
i tot quan estem en silenci, i és quelcom innat que no fa falta aprendre. [38]
Jessica Grahn és músic, neurocientífica i professora associada al Brain and
Mind Institute i al departament de psicologia de la Western University.

[39]

Mitjançant l’escàner d’IRM (Imatge per Ressonància Magnètica) per observar el
cervell va descobrir com el cervell responia els impulsos rítmics. Quan
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s’impedia a la gent fer cap tipus de moviment per seguir el ritme de la música
(ni tan sols amb un lleu moviment amb els dits del peu) es va observar com
funcionaven les àrees del cervell del còrtex auditiu, a les orelles, responsables
de processar la música. Això no sorprèn ja que al cap i a la fi el que feien era
assimilar música i tenia sentit. El que va ser estrany fou que funcionessin
també les parts del cervell destinades al control motor (imatge
(imat
dreta),
encarregades de la selecció, la iniciació i el control
control del moviment, encara que
les persones de l’experiment no s’estiguessin movent.

Figura 10: parts del cervell que s’activen quan s’escolten ritmes

Aquest experiment es va fer primer amb ritmes i aleshores es va provar amb
música real per mirar sii coincidien els resultats. Efectivament, aquests van ser
exactament els mateixos
ateixos. Les parts que funcionaven eren l’àrea motora
suplementària (supplementary
supplementary motor area),
area al centre,, el còrtex premotor
(premotor cortex), al costat,
costat i el glandi basal, al centre.

Figura 11: parts del cervell que s’activen quan s’escolta música real
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Això té aplicacions terapèutiques ja que, com a conseqüència, es pot utilitzar la
música per alterar les àrees motores del cervell. Aquestes àrees queden
afectades per les malalties degeneratives. Un exemple són els malalts de
Parkinson, que els costa iniciar moviments i moltes vegades es queden a
mitges quan n’inicien un, com congelats, o es mouen molt lentament. S’ha
intentat millorar això amb la música mitjançant aquests efectes en les àrees
motores, però en algunes persones hi ha gran repercussió mentre que en altres
quasi no es pot percebre el canvi. Això pot ser degut als gustos personals de
cadascú, ja que les ganes de moure’s amb una cançó poden variar molt segons
la persona, i per tant en aquestes teràpies el millor és que el mateix pacient triï
la música. Només ell sap què el podrà ajudar. [40]
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4.7. LA MÚSICA COM A TERÀPIA PER MILLORAR
L’ANSIETAT I L’ESTRÈS
4.7.1. LES ONES DEL CERVELL
Les ones del cervell (brainwaves) són oscil·lacions que es produeixen durant la
comunicació entre neurones mitjançant electricitat. Aquestes ones afecten el
nostre estrès i, igual que les ones produïdes per la música, la seva freqüència
(el nombre d’oscil·lacions per segon) es mesura en Hertz (1 Hz = 1 s-1). [41]
Creem, literalment, ones de freqüència amb els nostres pensaments. Aquestes
ones es poden trobar en quatre estats diferents: el Beta (14-30 Hz), quan
estem desperts i concentrats, l’Alpha (8-13 Hz) i el Theta (4-7 Hz), quan estem
en un estat de relaxació i meditació, i el Delta (<3’5 Hz), quan dormim
profundament. Cada estat té una franja de freqüència, i la teràpia del so
funciona perquè la nostra ment té una resposta natural (anomenada, en anglès,
the frequency following response). Quan sentim un determinat so la nostra
ment, de forma natural, tendeix a sincronitzar amb un d’aquests quatre estats.
Per tant, escoltant sons d’una freqüència igual que un estat de relaxació (Alpha
o Theta) els músculs es relaxen, el cor bombeja més lentament i l’estrès
disminueix. [42]
L’estrès està causat per la resposta fight-or-flight (lluitar o fugir, també és
coneguda com a resposta d’estrès agut o hiperexcitació). Aquesta resposta és
generada pel nostre cos quan ens trobem davant d’una situació com un atac
que pot afectar la nostra supervivència o una situació que ens incomoda, quan
les dues úniques respostes que ens queden són lluitar o fugir. [43] És per això
que el nostre cos reacciona a situacions de la vida generant estrès com a
resposta. Quan es produeixen aquestes situacions el cos segrega també
químics com l’adrenalina (hormona segregada en situacions d’estrès que
provoca l’excitació de l’organisme mitjançant l’increment de la freqüència
cardíaca, la contracció dels vasos sanguinis i la dilatació dels conductes de
l’aire

[44]

) i el cortisol (hormona segregada en situacions d’estrès amb la funció

d’incrementar el nivell de sucre a la sang, cosa que fa que a petites quantitats
tingui propietats antiinflamatòries però que a grans quantitats desemboqui en
hipertensió arterial o diabetis

[45]

). Per tant, la segregació d’aquestes

substàncies a la llarga poden acabar danyant la salut.
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La contaminació acústica (alteració de les condicions normals del so d’una àrea
degut a activitats humanes, ja sigui pel nivell d’intensitat sonora o per l’efecte
de sons de freqüències aleatòries

[46]

) també pot arribar a crear aquest estat

d’estrès a part de produir efectes negatius sobre la salut auditiva, física i mental
de les persones.
No obstant, hi ha una reacció oposada aquesta. Utilitzant la musicoteràpia es
pot aconseguir una resposta molt diferent. Es pot aconseguir un millor estat de
benestar ja que se sentia molt millor ja que els humans, de fet, a part de produir
i patir malestar també podem produir i presenciar l’alegria, i aquest hauria de
ser el nostre estat habitual. Es poden utilitzar bols tibetans, flautes i altres sons
naturals (com d’ocells i rius) per establir aquesta sincronització entre
freqüències basant-se en la més precària i antiga de les musicoteràpies. [42]

4.7.2. MANTRES I BOLS TIBETANS
Aquest tema es troba a la franja límit entre la ciència i la pseudociència. És
difícil d’establir si estan comprovats els seus efectes ja que les pàgines web
mencionen molts estudis però sense especificar-ne la universitat on va ésser
realitzats o els científics que els lideraven.
Els mantres són paraules sànscrites (una llengua pròpia de l’Índia) que segons
certes creences tenen un poder psicològic o espiritual. La paraula <mantra>
prové de man- (<ment> en sànscrit) i –tra (<instrument> en sànscrit). Per tant,
es podria traduir com a <instrument mental>. [47]
Quan parlem, les paraules creen ones al nostre cervell i poden influenciar-nos a
nosaltres mateixos, a la societat o fins i tot a l’univers. La teràpia del so
(Shabda) es basa en el poder que el so i les paraules poden tenir.
Quan una persona s’enfoca en cada síl·laba i cada lletra d’un Mantra es
produeixen uns efectes molt profunds a nivell físic i psíquic. Els mantres
afecten els nostres centres de poder o ‘Chakres’ i activen poders que si no
quedarien latents. [48]
La síl·laba <Om> és el mantra essencial o Bîja-mantra. És el mantra ‘arrel’ i té
un significat molt poderós ja que, després de repetir-lo pausadament, ens pot
arribar a portar a un estat de transformació. D’aquest mantra sorgeixen les
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resta de mantres orientals ja que la majoria d’ells contenen les lletres A-U-M al
principi o al final de la paraula.
Els bols tibetans, per altra banda, tenen el seu origen en els Monestirs del
Tibet. S’utilitzaven com una pràctica habitual amb el fi d’aconseguir els estats
de meditació i equilibrar els hemisferis cerebrals, a part de mantenir la salut
física. També utilitzaven els sons guturals produïts amb les cordes vocals ja
que és l’instrument intern i així arribava a totes les cèl·lules, ho reconeixien com
una vibració del benestar i aconseguien una harmonia. Aquests bols estaven
fets amb set metalls diferents (perquè el set és el nombre del poder en
equilibri): or, planta, níquel, coure, zinc, antimoni i ferro. Els bols originals estan
pràcticament extingits i actualment es fabriquen només amb tres metalls: coure,
ferro i bronze.
Aquesta tradició afirma que els sons sagrats són els que provoquen un equilibri
gràcies a la seva vibració i per tant curen. Es poden obtenir de la naturalesa (la
pluja, una font, l’aigua del mar...) o a partir d’un mateix amb cants, mantres i
sons guturals. Aquesta capacitat de curar és deguda a que la seva vibració
entra amb ressonància harmònica amb totes les cèl·lules del cos, fins i tot les
de la ment. Amb aquest so les cèl·lules cerebrals aconsegueixen l’estat Theta i
llavors la persona es troba relaxada. Tot i així, molts sons sagrats produeixen
canvis només temporals (com la música clàssica o els sons de la naturalesa).
En canvi, el so del bol tibetà promet produir transformacions duradores. [49]
Una de les característiques dels mantres i sons utilitzats en el ioga són que la
seva freqüència concorda amb els ones Theta i per tant evoca un estat de
relaxació i meditació. [50]
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BLOC PRÀCTIC
5. INTRODUCCIÓ AL BLOC PRÀCTIC
He dividit el bloc pràctic del treball en 5 apartats diferents. El primer correspon
amb la pràctica realitzada al Centre de dia Josep Roqué de Manlleu. Es centra
en la musicoteràpia activa aplicada al grup de la tercera edat, tant en ancians
amb demència com en geriatria. La part teòrica va més encaminada cap aquest
grup social pel simple fet que era necessari estar prèviament informada per tal
de conèixer els comportaments d’aquest grup i com tractar-hi. El segon apartat
correspon amb la visita a la Fundació Pere Relats de Barcelona, la descripció
d’una sessió de musicoteràpia amb ball i l’entrevista a dues musicoterapeutes
especialitzades amb gent gran, tant en geriatria com en demències. Aquesta
visita la vaig realitzar abans de començar amb l’execució de les sessions, cosa
que em va permetre establir una imatge predeterminada de com tractar aquest
col·lectiu. El fet que fossin dues musicoterapeutes especialitzades en l’àmbit
que jo havia de tractar em van fer entendre com enfocar aquest grup des del
seu punt de vista.
La resta d’apartats no segueixen la línia de musicoteràpia i gent gran. Un cop
acabades les sessions al centre de dia, vaig creure que seria molt interessant
seguir investigant en l’àmbit per tal de conèixer nous punts de vista, altres
maneres d’enfocar la musicoteràpia (és una teràpia molt oberta) i l’aplicació a
altres col·lectius. Vaig entrevistar l’Alina Ballosada, una musicoterapeuta
(encara que actualment no exerceix l’ofici) que ha treballat en molts col·lectius
diferents i que em va donar una imatge molt tècnica i metòdica de l’ofici.
Llavors vaig assistir a una classe de musicoteràpia en mans d’en Santi
Serratosa com a oient, li vaig fer una entrevista i vaig assistir a una sessió com
a alumna. El més destacable és la importància que atorgava al ritme. També ...
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6. SESSIONS AL CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ
6.1. EL CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ
El centre de dia Josep Roqué i Castell està situat a Manlleu al Carrer del
Montseny 72. El centre és propietat de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu i la
gestió es duu a terme pel Consorci hospitalari de Vic. Està obert de dilluns a
divendres de dos quarts de nou del matí fins a dos quarts de set de la tarda, i
acull tant avis amb una baixa dependència com ancians amb diferents graus de
demència que no estan prou greus com per internar-los en una residència. Els
avis són dividits depenent del seu estat en dues plantes: a la planta 1 hi ha els
avis menys dependents i a la planta 2 hi ha els avis amb demències més
avançades, els que estan més greus mentalment.
Els avis poden anar-hi, en funció de les seves necessitats, la jornada completa,
mitja jornada, anar només a dinar, quedar-se a alguna activitat puntual... El
centre proporciona atenció a les activitats bàsiques, potencia les activitats de la
vida diària, ofereix dinamització social, atenció a la salut, suport a les famílies,
higiene personal, tallers de psicoestimulació, psicomotricitat, musicoteràpia i
manualitats, fisioteràpia, bugaderia, servei religiós... [51]
En certa manera pot ésser comparat amb una escola. Els avis quan arriben no
es coneixen entre ells i les interrelacions depenen del caràcter de cadascú, es
fan grups i hi ha avis que prefereixen estar sols. La participació depèn de cada
persona.
Abans de començar a programar les sessions vaig decidir assistir a una sessió
a cada planta per tal de veure en quin estat es trobaven els avis del centre i
com eren les sessions de musicoteràpia que ja els realitzaven, que no eren en
mans d’un musicoterapeuta sinó de les treballadores del centre.

Figura 12: Centre de dia Josep Roqué
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6.2. SESSIONS COM A OIENT
6.2.1. DIA 1 (10-07-2017): PLANTA 2 (ancians amb demència)
La sessió s’ha realitzat amb 18 persones (14 dones i 4 homes). L’encarregada
de dur a terme la sessió ha estat una de les cuidadores de la planta, Marta de
nom. No tenia nocions en musicoteràpia ni neurociència.
La sessió ha tingut lloc a una de les habitacions de la planta 2, ampla i amb
grans finestres. Els avis estaven assentats amb unes butaques amb respatllers
alts disposades en forma circular de forma que es veien les cares. La sessió
s’ha basat en escoltar cançons de la infància en català i castellà (dos cops
cadascuna) per tal d’agilitzar la memòria i avivar els records, així com passar
una bona estona i millorar la cohesió com a grup.
1. Que llueva, que llueva
El primer cop s’han limitat a escoltar la cançó. Bona part dels avis s’han posat a
cantar-la (11 de les 14 dones però cap dels homes) i quasi tots portaven el
ritme amb alguna part del cos (normalment els peus). Els homes es mostraven
menys participatius (cap d’ells ha obert la boca en tota la sessió) però un
portava el ritme de forma molt expressiva, donant cops als braços del silló amb
els dos braços. Després els han preguntat el títol de la cançó i la majoria ha
contestat correctament de seguida. Després han escoltat la cançó per segon
cop amb l’ordre de comptar els cops que la cançó repetia la frase <Que
llueva>. Bona part dels avis que han participat en la resposta han encertat
(n’eren 6) encara que una ha respost 8 i una altra 7. Hi havia una anciana molt
participativa (era la que parlava més) que ha discutit amb la cuidadora perquè
no se’n recordava del nombre de cops però s’intentava autojustificar.
2.

El patio de mi casa

El primer cop que l’han escoltat ha passat el mateix que en el cas anterior.
Quan els han demanat el títol de la cançó l’han encertat tots excepte una àvia
que el primer cop ha dit <Que llueva> i ha rectificat. El segon cop que han
escoltat la cançó els han fet agafar-se de les mans (la cuidadora els havia
d’unir les mans perquè molts d’ells no ho feien). Els ancians es mostraven més
reservats i no volien fer-ho. S’havien d’ajupir cada cop que la cançó deia
<Agachate y vuelvete a agachar>. Molts pocs han aconseguit fer-ho d’acord
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amb la lletra de la cançó, la majoria d’ells ho feien a destemps (s’ajupien quan
la lletra no ho deia, quan els venia de gust) i n’hi havia que no ho intentaven.
3.

El cocherito leré

Els han dit que ja podien separar les mans però una àvia (la que abans havia
discutit amb al cuidadora) no volia deixar la mà de l’ancià del seu costat ja que
afirmava que <S’hi estava molt fresquet>. S’han estat així molta estona, l’avi no
deia res. Després d’escoltar-la un cop i de cantar com sempre els han demanat
el títol i la majoria de respostes han estat correctes. El segon cop d’escoltar-la
els feien aixecar els braços (no totalment, els havien de mantenir mig
doblegats) i moure les mans cada cop que la canó deia <leré>. Únicament tres
ancianes aconseguit fer-ho bé, els altres ho feien tota l’estona, quan volien o no
ho feien.
4.

Toca el pandero

El primer cop que han posat la cançó els avis havien de fer com sempre,
escoltar-la i si volien cantar i portar el ritme (quasi tots feien aquesta part de
forma inconscient). Hi havia avis que ja s’havien adormit. Aquest cop el títol de
la cançó no l’ha endevinat ningú. El segon cop que l’han escoltat els han fet
pujar i baixar els braços quan ho deia la cançó i picar de mans durant la
tornada.
5.

¿Dónde están las llaves?

El primer cop, com sempre, s’han limitat a escoltar la cançó i cantar-la. Dos
avis dormien profundament. El segon cop els han fet fer moviments amb els
braços durant la tornada. Després d’escoltar aquesta cançó, una de les àvies
que portava millor el ritme ha explicat que se’n recordava d’un joc que feia a
l’escola mentre cantava aquesta cançó i ha explicat el joc en qüestió (s’havia
de saltar i ajupir-se).
6.

Bambú se fue a la guerra

Després d’escoltar-la i cantar-la un cop la cuidadora els ha demanat que quan
la cançó digués <Bambú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena> (la
tornada) fessin els moviments característics de la marxa dels soldats, movent
braços i cames. N’hi ha que s’ho passaven molt bé. Després d’escoltar-la per
segon cop la cuidadora els ha tret conversa i els ha preguntat si escoltaven
aquestes cançons de petits a l’escola.
7.

<Baixant de la font del gat> i <El senyor Ramon>
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Han canviat el disc i han passat a les cançons en català. Les dues primeres les
han posat seguides i la cuidadora anava parant la música per tal que els
ancians seguissin cantant un cop parada la cançó. Després de la frase <El
senyor Ramon empaita les criades> han parat la música i els han preguntat
què feia el senyor Ramon. Una anciana ha respost <Se’n va a la banyera>.
Després d’escoltar les dues cançons seguides els han preguntat el títol de cada
cançó i no se’n recordaven de la primera (<Baixant de la font del gat>).
8.

La masovera

Mentre escoltaven la cançó la cuidadora l’ha anat parant i preguntava
preguntes de comprensió de la lletra (<Què compra la masovera el dilluns?>...).
La majoria de cops no ho han encertat. Quan han preguntat <Què compra la
masovera dijous?> una anciana ha respost <Pescado me parece>.
9.

És l’hora dels adéus

Per últim els han fet tornar a agafar-se de les mans i a moure’s d’una banda a
l’altra mentre cantaven la cançó de comiat.
D’aquesta sessió cal destacar-ne alguns aspectes. El primer és que la
cuidadora parlava tota l’estona en castellà encara que se li notava un fort
accent català ja que molts dels pacients no entenien l’idioma local. És per això
també que la major part de la sessió es centrava en escoltar cançons en
castellà, sobretot sumant-li el fet que la seva infància va coincidir amb el
franquisme i les cançons havien de ser en castellà. Pel que fa a la cohesió de
grup era força nefasta. Sobretot al principi de tot, ningú parlava excepte dues
àvies (una no semblava malalta i l’altra era l’anciana que s’ha discutit amb la
cuidadora i que participava tota l’estona). Els avis homes estaven tots junts i no
han dit res durant tota la sessió ni es movien (només un que movia els braços
bruscament). Aproximadament la meitat dels pacients cantava les cançons
però pràcticament tots portaven el ritme, de forma inconsicent (amb les puntes
dels peus) o conscient (picant les mans). Encara que el ritme el tenen molt
interioritzat, n’hi ha que no podien portar-lo a temps per culpa de certes
discapacitats físiques (lentitud pròpia de l’edat).
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6.2.2. DIA 2 (13-07-2017): PLANTA 1 (geriatria)
La sessió s’ha realitzat amb 10 ancians, 4 homes i 6 dones, amb una edat al
voltant dels 85 anys. Els ancians no tenien cap demència i, excepte un avi una
àvia que van en cadira de rodes, discapacitat física que no fos més que la
lentitud amb els moviments pròpia de l’edat. La sessió d’avui girava al voltant
del famós cantant cubà Antonio Machín i ha estat dirigida per la cuidadora Olga
Vilella. La cuidadora m’ha explicat que, d’acord amb els gustos dels avis, els
agraden molt les biografies de cantants i la d’Antonio Machín ja l’havien
treballat però al ser el cantant preferit de molts ha decidit repetir-la.
A diferència dels ancians de la planta 2, aquests es mostraven molt animats i la
majoria parlaven sense parar. Avui hi havia una nova assistent força més jove
que els altres (tenia 75 anys) i per tant ha estat motiu de més animació.
Al principi de tot els avis no sabien en què es basava la sessió. Els ha posat la
cançó <Angelitos negros> i havien de reconèixer el títol i el cantant. Tots els
que han respost (que eren bona part dels assistents) ho han endevinat. Tot i
així, durant la ronda d’escolta cal dir que els avis amb demència es mostraven
més participatius (tots portaven el ritme, la majoria cantaven…) mentre que, en
aquesta sala, només un ha cantat (els altres l’han fet callar perquè realment
cantava molt fort) i un ancià que havia estat músic durant tota la seva vida
portava el ritme com si estigués dirigint una orquestra, marcant el compàs amb
el braç. Tot i així, els altres avis no portaven el ritme de cap manera (ni
conscientment ni insconscient).
La cuidadora ha començat a llegir la biografia de Machín, parant amb
freqüència per tal de millorar aspectes com el càlcul, la memòria recent i la
memòria remota o reminiscència. Per exemple, després de dir l’any de
naixament i de mort els ha preguntat quants anys tindria ara i quants en tenia
quan va morir (les respostes han estat francament bones), treballant així el
càlcul. També els ha fet preguntes com <D’on era la seva mare?> una estona
després d’haver-ho explicat per tal de treballar la memòria recent i <L’any 39
què va passar també a Europa?> per tal de treballar la memòria més llunyana.
Els avis s’han mostrat en tot moment molt participatius, han sorgit records
(Antonio Machín havia tocat a Manlleu) i s’han generat debats.
A continuació, un voluntari (de 75 anys) que tocava l’harmònica ha interpretat la
cançó <Toda una vida>. Els avis l’han endevinat amb èxit al cap d’una estona
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(jo no, té molt mèrit ja que l’intèrpret feia les notes però li costava el ritme>.
Llavors hem cantat tots junts la mateixa cançó amb l’ajuda d’un cançoner,
potenciant així el cant, l’atenció (la dificultat de seguir la lletra) i la lectura.
L’activitat l’ha realitzat tothom excepte un avi que era analfabet i una àvia que
era mig cega. La cuidadora ha iniciat un nou debat preguntant a què creien que
es referia la cançó, de què parlava la lletra i en quin context va ser escrita.
La següent cançó ha estat <Camarera de mi amor>. Els avis havien de comptar
els cops que la cançó deia la paraula <camarera>. Han respost només tres avis
però han encertat (ho deia 31 vegades).
Per finalitzar la cançó el voluntari ha tocat <Angelitos negros> amb l’harmònica.
Aquest cop tothom l’ha endevinat i llavors hem cantat tots junts la cançó. Tot i
així, no estava al cançoner i l’hem hagut de cantar de memòria (els avis la
tenien bastant interioritzada i molts la recordaven bastant). Encara que la
cuidadora no ho ha exigit, ha començat un nou debat sobre què deia la cançó
(un avi no entenia certes paraules).
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6.3. OBJECTIUS
La proposta que es presenta en aquest treball consisteix en realitzar unes
sessions de musicoteràpia tant a la planta d’ancians amb demència com
d’ancians sense.
Es vol realitzar a les dues plantes per tal de comparar com reaccionen els
ancians als estímuls musicals i a les activitats segons el seu estat mental i com
les sessions poden incidir positivament en la seva vida.
Els objectius proposats amb aquestes sessions són a nivell cognitiu i afectiuemocional.
A nivell cognitiu:
•

Treballar la memòria, tant la recent com la reminiscència, i ajudar a
retenir informació.

•

Millorar la coordinació, la concentració i l’atenció.

A nivell afectiu-emocional:
•

Millorar l’autoestima i la motivació amb activitats que deixin satisfets els
avis perquè hagin aconseguit realitzar-les.

•

Millorar les habilitats de comunicació, augmentant així la interacció
social, la relació amb les cuidadores, la vergonya i la cohesió com a
grup.

De retruc, els assistents milloraran també aspectes físics com la força i la
mobilitat. Tot i així, aquests no formen part dels objectius ja que no considero
que sigui apta per aconseguir-ho i hi ha altres activitats com la gimnàstica que
es centren més en aquests aspectes. El que es vol millorar és la seva qualitat
de vida des d’un enfocament mental i creant un espai còmode on perdin la por
a l’incert i es desenvolupin socialment.
Les diferències establertes entre els objectius dels dos grups d’ancians són que
en els mentalment sans seria una activitat preventiva durant la qual s’intentaria
reforçar aspectes físics i cognitius que encara no s’han perdut mentre que en
els ancians amb demències l’objectiu seria suavitzar el deteriorament cognitiu i
mantenir les funcions cognitives el màxim temps possible per tal de mantenir i
inclús millorar la seva qualitat de vida. Al final de les sessions es realitzarà un
concert de festa major. No es pot considerar una activitat de musicoteràpia ja
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que consisteix en escoltar música de forma passiva, però sí que formaria part
de les activitats de música recreativa.
Les sessions han de sortir dels esquemes al voltant del qual giren les
realitzades al centre per tal d’innovar i afegir noves propostes al programa. En
cas d’èxit, aquestes s’afegiran al programa diari.
Les sessions seran efectuades a partir de diverses tècniques en musicoteràpia.
Pel que fa al model analític ISO (explicat a l’apartat 2.3) m’he basat en la idea
d’utilitzar la música com a eina quan les paraules no són suficients. Preguntar
als avis que parlin de la seva infància és una missió complicada, mentre que
posar-los una cançó de la seva infància fa que parlin ells sols. També m’he
inspirat en el model humanista-transpersonal (explicat a l’apartat 2.3), que parla
d’avivar el <nen interior> que tothom té a dins, o la part de cadascú que sempre
es manté constant. En el cas dels avis la intenció era fer-los veure que
posseïen habilitats (com portar el ritme) que ells no sabien que tenien. D’aquest
mateix model també volia adoptar la pràctica de realitzar improvisacions, per tot
el tema de perdre la por a l’incert i fomentar la creativitat. Pel que fa al model
Bruscia (explicat a l’apartat 2.3) he intentat inspirar-me en com ha de ser
l’actitud correcta d’un musicoterapeuta per tal de que les sessions puguin
provocar canvis: ser empàtic, motivar els pacients, ajustar-se en funció de les
necessitats... També he intentat seguir d’alguns principis del model conductista.
Pel que fa a la importància de mantenir una continuïtat en les sessions per tal
d’arribar a comprovar-ne l’efectivitat (és per aquest motiu que les cuidadores
les seguiran efectuant) i, referent a comprovar els resultats de forma analítica,
intentaré realitzar una anàlisi el màxim d’objectiva dels resultats, però sense
disposar d’aparells per mesurar la pressió sanguínia ni el ritme respiratori és
bastant difícil. És per aquesta raó que disposo d’uns requadres que tenen en
compte diferents paràmetres emocionals (basant-me en l’expressió facial dels
avis i el seu estat d’ànim) i a nivell d’efectuació (com de correctament realitzen
els diferents aspectes de cada activitat) per tal de poder arribar a unes
conclusions.
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6.4. PROGRAMA
*A continuació es detallen les activitats tal i com seran efectuades a la planta 1 (avis
sense demència). Els avis de la segona planta no realitzaran les activitats en el mateix
ordre ni les podran fer totes. És per aquesta raó que al final de cada activitat
s’especifica si l’activitat en qüestió es realitzarà a la segona planta i, en cas afirmatiu,
les adaptacions pertinents.

6.4.1. SESSIÓ 1
Activitat 1: Campanes
•

Material
8 campanes amb els sons de l’escala de do
Cartells de colors corresponents als colors de les campanes

•

Objectius:
Memòria recent i evocació immediata.
Memòria remota.
Manipular un instrument.
Focalitzar i mantenir l’atenció en una tasca.
Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima gràcies a una activitat que
s’ha realitzat amb èxit.
Estimular la coordinació de forma individual i com a grup.
Estimular l’habilitat d’esperar un torn i controlar els impulsos.

•

Descripció general:

1. Repartir les campanes en funció de les preferències de cadascú (a 8
persones).
2. Fer una roda en què cada persona digui de quin color és la seva
campana. Fer especial èmfasi en les tonalitats de verd i de blau, que es
poden arribar a confondre.
3. Explicar la consigna dels colors i practicar: anar aixecant cartells
aleatòriament (cada cartell correspon a una campana).
4. Començar amb la cançó: aixecar els papers de colors i que els avis
toquin la seva campana quan s’aixequi el seu color.
5. Demanar si han reconegut la cançó.
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6. Repetir el procediment els cops que calgui
•

Observacions:

Aquesta activitat fa referència a diversos apartats de la part teòrica. Per una
banda hi ha el fet que tocar un instrument provoca que les pupil·les es dilatin, el
cor bombegi més ràpid i es segregui dopamina (intervé en els sentiments de
plaer i millora la plasticitat del còrtex auditiu. L’augment de la plasticitat cerebral
fa que al cervell li sigui més fàcil adaptar-se a noves activitats fins al punt de
realitzar-les de forma automàtica. Per tant, realitzar una pràctica com aquesta
amb freqüència provocaria canvis també en altres activitats de la vida dels
ancians ja que els seria més senzill aprendre noves activitats (apartat 4.3 de la
part teòrica).
•

Adaptacions pels ancians amb demència:

En lloc de repartir les campanes a tothom, les cuidadores han d’indicar quins
ancians són capaços de realitzar l’activitat. També caldrà, a l’hora de mostrar
els cartells, girar-me de cara el propietari de la campana a l’hora d’ensenyar el
cartell i, en cas necessari, donar-li el toc d’atenció.

Activitat 2: Patrons rítmics
•

Material
Instruments de percussió (maraques, cascavells, pals i platerets)
Pista d’àudio amb un metrònom a 50 pulsacions per minut
Pista d’àudio amb un baix de guitarra que fa una roda d’acords de
quatre compassos cadascun

•

Objectius:
Memòria recent i evocació immediata.
Manipular un instrument.
Focalitzar l’atenció i la concentració en una tasca concreta.
Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima gràcies a una activitat que
s’ha realitzat amb èxit.
Estimular la coordinació.
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Descripció general:

1. Deixar elegir els instruments de percussió i posar el baix de metrònom.
2. Tocar un patró rítmic (començar per dues negres).
3. Demanar al grup que repeteixi aquest patró (repetir els apartats 2 i 3 fins
aconseguir-ho).
4. Repetir el procés fent cada cop més difícil el patró, amb ritmes binaris i
ternaris.
5. Canviar la pista d’àudio i posar els acords de guitarra.
6. Realitzar una seqüència de quatre temps (el que ocupa cada acord de
guitarra) i que la repeteixin.
7. Fer una roda i que cadascú
8. Demanar que improvisin amb el seu instrument sobre baix musical.
•

Observacions:

Aquesta activitat fa referència al model de Benenzon de l’apartat 2.3 i també a
l’apartat 4.6 de la part teòrica. Segons aquest model en musicoteràpia, els
humans tenen un ISO universal que inclou el ritme. És per aquest motiu que
tothom té la capacitat de portar-lo de forma innata. Aquesta característica dels
ISO s’utilitza sobretot en els malalts en Parkinson (apartat 4.2). Mitjançant
aquesta capacitat (el ‘ritme interior’ que té tothom) aquesta activitat pretén
estimular aquesta habilitat i, partint d’un ritme base (negres) anar-ho complicant
i augentant la complexitat de l’exercici. A més, tocar un instrument incrementa
la producció de dopamina (encarregada de les sensacions de plaer i de la
plasticitat del còrtex auditiu). És per això que realitzar una activitat que impliqui
tocar instruments musicals faria que a la llarga el cervell la fes de forma
automàtica i això ajudaria també a l’hora de realitzar altres activitats. A més,
tocar ritmes activa les parts motores del cervell i per tant aquesta activitat
també pot afavorir la mobilitat dels ancians (apartat 4.6 de la part teòrica).
•

Adaptacions pels ancians amb demència:

Aquesta activitat no serà realitzada amb els ancians amb demència ja que és
una de les més complexes i difícils.
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6.4.2. SESSIÓ 2

Activitat 1: Orquestra sense instruments
•

Material
Àudio amb obres de violí, cello, flauta travessera, clarinet i trombó
de bares
Àudio amb l’Obertura de la gran pasqua russa, Rimsky-Korsakov
Fotos de músics tocant els instruments mencionats

•

Objectius:
Memòria recent i evocació immediata
Identificar les estructures musicals
Gnosis visuals i auditives
Focalitzar i mantenir l’atenció, esperar el torn
Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima gràcies a una activitat que
s’ha realitzat amb èxit
Millorar la interacció social

•

Descripció general:

1. Posar els diferents àudios de les obres amb instruments sols i preguntar
als avis si reconeixen els instruments que sonen.
2. Relacionar l’instrument amb com es toca aquest, ajudant-se de les
fotografies amb músics tocant cada instrument.
3. Dividir els avis en tres grups: flauta travessera, violí i trombó de bares
(són els instruments que predominen a l’obra de Korsakov). Assajar els
moviments corresponents a cada instrument per separat.
4. Posar la simfonia i indicar a cada grup el moment en què ha de tocar
(quan el seu instrument toca el tema).
5. Repetir el punt 4 fins que surti amb èxit.
•

Observacions:

Aquesta activitat està estretament lligada amb l’apartat 4.5.2 de la part teòrica.
El principal objectiu d’aquesta és guiar els avis en una obra complexa com pot
ser aquesta simfonia. Com que a l’inici de l’obra el tema principal o tema A es
67

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

va passant entre els diferents instruments, que toquin quan sona el seu
significa que estan identificant quan sona el tema A i per tant reconeixen una
part de l’estructura de la simfonia. Estimular aquesta activitat podria suposar
comprendre la música clàssica i de retruc els beneficis que això comporta.
També està relacionada amb el fet que rebre un estímul musical agradable
(com pot ser escoltar música clàssica) pot produir neurotransmissors com la
dopamina, l’oxitocina i l’endorfina que actuen als centres de plaer i milloren el
benestar de la persona (apartat 4.1 de la part teòrica).
•

Adaptacions pels ancians amb demència:

Aquesta activitat no serà realitzada amb els ancians amb demència ja que és
bastant complexa i, com que necessiten més estona per realitzar cada activitat,
no dóna temps a fer-les totes i d’aquesta es pot prescindir.

Activitat 2: Cànon
•

Material: res

•

Objectius:
Memòria recent i evocació immediata
Gnosis auditives
Focalitzar i mantenir l’atenció, esperar el torn
Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima gràcies a una activitat que
s’ha realitzat amb èxit
Millorar la interacció social

•

Descripció general:

1. Cantar un cop tots junts una cançó coneguda per tothom (<El patio de
mi casa>) és la millor opció.
2. Reduir la cançó a dues estrofes per simplificar l’activitat. Tornar a cantar
la cançó només fins aquí.
3. Dividir els avis en dos grups i fer que cada grup canti un cop la cançó
sols (només les dues primeres estrofes).
4. Realitzar el cànon.
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5. Repetir el punt 4 fins que funcioni i en cas afirmatiu girar els rols entre
els grups (el que ara començava s’afegirà després).
6. En cas d’èxit realitzar l’activitat de nou amb la cançó sencera i després
tornar a girar els papers.
•

Observacions:

Aquesta activitat està relacionada amb el punt 4.1 de la part teòrica en el fet
que rebre un estímul musical agradable pot produir neurotransmissors com la
dopamina, l’oxitocina i l’endorfina que actuen als centres de plaer i milloren el
benestar de la persona. A més, cantar ajuda a engrandir una part del cervell
anomenada fascicle arquejat que ajuda a la comunicació entre ambdós
hemisferis, a part d’ajudar a l’hora d’expressar els sentiments i les opinions
(apartat 4.2 part teòrica).
•

Adaptacions pels ancians amb demència:

A la planta 2 cal explicar millor en què consisteix l’activitat, no fer moltes
repeticions per tal que no agafin mal de cap i s’estressin i, a l’hora de cantar
dirigir el grup pertinent col·locant-se davant dels avis, mirant-los als ulls i
vocalitzant molt.
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6.4.3. SESSIÓ 3

Activitat 1: Improvisació de moviments
•

Material:
Música de fons del gust dels participants

•

Objectius:
Memòria recent i evocació immediata
Memòria remota (recordar la cançó)
Pràctiques ideomotores
Focalitzar i mantenir l’atenció
Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima gràcies a una activitat que
s’ha realitzat amb èxit
Millorar la interacció social

•

Descripció general:

1. Posar la música de fons i començar amb dos moviments (un inventat per
mi i l’altre pel primer avi.
2. Assajar la seqüència sense música i llavors fer-ho amb la música de
fons.
3. Seguir el procés fins arribar a una seqüència prou complicada. Un cop la
seqüència està formada per unes 6 passos inventar-se’n una de nou.
•

Observacions:

Aquesta activitat està relacionada amb el punt 4.1 de la part teòrica en el fet
que rebre un estímul musical agradable pot produir neurotransmissors com la
dopamina, l’oxitocina i l’endorfina que actuen als centres de plaer i milloren el
benestar de la persona.

•

Adaptacions pels ancians amb demència:

Les adaptacions d’aquesta activitat es basen en realitzar-la més lentament i fer
més repeticions. En cas de dificultat, es poden reduir el nombre de passos de
cada cadena.
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Activitat 2: Cantar i tocar sobre cançons
•

Material:
CD amb la cançó
Instruments de percussió (maraques, cascavells, pals i platerets)
Cançoner amb les cançons pertinents

•

Objectius:
Millorar la interacció social.
Treballar la memòria recent i l’evocació immediata.
Treballar la memòria remota.
Manipular un instrument.
Focalitzar i mantenir l’atenció en una tasca.
Pràctiques motores.
Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima gràcies a una activitat que
s’ha realitzat amb èxit.
Estimular la coordinació de forma individual i com a grup.
Estimular l’habilitat d’esperar un torn i controlar els impulsos.

•

Descripció general:

1. Repartir els cançoners.
2. Cantar una cançó del repertori (com <Margarideta lleva’t de matí> o <El
patio de mi casa>).
3. Repartir els instruments de percussió entre els avis i tocar un cop la
cançó portant el ritme tota l’estona.
4. Tornar a posar la cançó i picar només en un moment concret.
•

Observacions:

Aquesta activitat està relacionada amb el punt 4.1 de la part teòrica en el fet
que rebre un estímul musical agradable pot produir neurotransmissors com la
dopamina, l’oxitocina i l’endorfina que actuen als centres de plaer i milloren el
benestar de la persona. Tenint en compte que l’individualisme juga un paper
molt important a l’hora de classificar un estímul musical com a ‘agradable’, com
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que les cançons triades són conegudes pels participants segur que entren a
aquesta categoria. A més, cantar ajuda a engrandir una part del cervell
anomenada fascicle arquejat que ajuda a la comunicació entre ambdós
hemisferis, a part d’ajudar a l’hora d’expressar els sentiments i les opinions
(apartat 4.2 part pràctica). Tocar un instrument també podria afavorir la
plasticitat cerebral. A més, tocar ritmes activa les parts motores del cervell i per
tant aquesta activitat també pot afavorir la mobilitat dels ancians (apartat 4.6 de
la part teòrica).
•

Adaptacions pels ancians amb demència:

L’activitat d’imitar ritmes està estretament relacionada amb aquesta (és com
una simplificació de l’altra activitat). És per això que en els avis de la planta 2
és més adequat substituir l’activitat dels ritmes per aquesta (que al cap i a la fi
és tocar ritmes més senzills amb música de fons). Pel què fa a l’adaptació cal
fer l’activitat amb més repeticions perquè quedi clar.
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6.5. SESSIONS A LA PRIMERA PLANTA
6.5.1. SESSIÓ 1 A LA PLANTA 1 (Avis sense demències) - 24/07/2017
Aquesta sessió ha estat realitzada el dilluns 24 de juliol a la primera planta del
Centre de Dia Josep Roqué i Castell a dos quarts de dotze del matí. La sessió
ha durat al voltant d’una hora. La sala era llarga i no massa ampla, i els
assistents s’han assentat en rotllana per tal de veure’s les cares entre ells.
S’han assentat en cadires toves excepte una àvia que anava en cadira de
rodes. Els participants han estat nou ancians: en Rafael (82), la Teresa (86), la
Maria (85), la Catalina (91), la Carme (84), la Dolors (80), l’Ángela (80), en
Josep (81) i la Montserrat (89) (al vídeo els avis estan situats en aquest ordre
començant per en Rafael, a la meva dreta). També cal sumar-li la presència de
l’Olga Vilella, una cuidadora del centre, i la Clàudia Molas, que m’ha ajudat a
portar la sessió fent com si fos una pacient més a part de completar unes
graelles d’èxit per comprovar-ne l’efectivitat.

TRENCAR EL GEL
Per tal de trencar el gel i començar a conèixer els avis, he portat una pilota de
bàsquet i se l’havien d’anar passant d’esquerra a dreta. L’ancià que la tenia
havia de presentar-se, dir la seva edat, la seva cançó o cantant preferits i si
havien estat mai al món de la música. Per alguns avis ha estat difícil recordar
tot el que havien de dir i se’ls havia d’anar recordant les preguntes. No obstant,
la majoria han precisat la informació i han explicat on van néixer, quant feia que
vivien al seu poble… Crec que això es deu al fet que, durant la sessió que
havia presenciat anteriorment, se’ls havia preguntat tot això. Les cançons i
cantants mencionats han estat Quan jo n’era petitet, Paraules d’amor de Serrat,
Julio Iglesias, Yo te diré, el Virolai, Campanas de Sabrina, Rossinyol i Manolo
Escobar. Alguns avis no s’han volgut mullar i deien que <Els n’agradaven
moltes>. Els avis que havien fet coses relacionades amb la música són
l’Ángela, que havia cantat a diferents cors, en Rafael, que com que era mestre
havia hagut de dirigir cors i havia cantat, i en Josep, que havia sigut un escolà
de Montserrat.

CAMPANES
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Hi havia 8 campanes amb les notes musicals (de do a do) però hi havia 9
participants, així que l’Olga ha dit que no ho fes la Montserrat que estava
bastant sorda. Els he aconsellat quina era la millor manera de fer sonar la
campana (girada) i després d’això la majoria l’han manipulat bé i la feien sonar.
Primer s’ha fet una ronda durant la qual cadascú havia de dir el seu color. Els
colors verd clar i verd fosc i blau clar i blau fosc han creat força confusió,
sobretot a l’hora de relacionar la campana amb el color que jo ensenyava.
Abans de començar a fer sonar les tres cançons que tenia preparades (El patio
de mi casa, Quan les oques van al camp i El senyor Ramon) hem practicat
ensenyant els cartells de forma aleatòria. S’ha tocat cada cançó dos cops i
cada vegada que es tornava a tocar es canviaven les campanes i es tornava a
fer una ronda de dir el color. Encara que només en Rafael ha reconegut les
cançons que es tocaven, la veritat és que la resposta per part dels ancians era
bastant ràpida quan no es confonien de color (molts cops tocaven dues
persones alhora). El problema és que era molt difícil reconèixer la cançó tenint
en compte que el tempo era lent, no es seguia els ritmes d’una forma estricta i
havien de centrar l’atenció en tocar la campana. També cal afegir que per mi
era una mica complicat manejar els cartells, llegir la partitura i centrar-me en
orientar el cartell cap a l’avi que havia de tocar perquè veiés que anava per ell.
Tot i així, considero que aquesta activitat s’ha realitzat amb èxit.

Figura 13: ancians de la primera planta realitzant l’exercici de les campanes

RECREAR RITMES
S’han repartit els instruments que té el centre entre els assistents (pals,
maraques, platerets i cascavells). He posat un metronòm (amb un altaveu) que
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portava el temps a 70. El ritme era massa ràpid i els avis no hi arribaven o sigui
que l’he reduït a 50 (60 és un temps per segon). Primer s’havia de portar el
temps amb l’instrument tots alhora, llavors el doble de ràpid (corxeres en lloc de
negres) i llavors jo feia un ritme de dues pulsacions i els assistents l’havien de
repetir. La resposta per part de tots ha estat bastant bona. Els ritmes més
senzills (negra-dues corxeres, dues corxeres-negra, quatre corxeres…) els
feien quasi tots bé, però a mesura que s’ha anat complicant molts s’han perdut.
La dificultat més gran ha estat reconèixer el moment en què ells havien de
tocar el ritme.

RITMES AMB ACORDS DE FONS
Llavors he repetit el mateix exercici amb un fons que repetia ‘en bucle’ quatre
acords de quatre pulsacions. Al principi havien de portar el temps (negres) i
llavors jo m’inventava uns ritmes que ocupessin quatre temps (4 corxeres i 2
negres, per exemple) i repetíem el patró tots alhora, sense aturar-nos. Un cop
interioritzat, s’havia de repetir aquest patró de quatre pulsacions de forma
individual seguint una roda. El ritme el portaven bé però han tingut certa
dificultat en reconèixer quan canviava l’acord i començava el seu torn. Un
problema és que si un avi s’alentia el següent ja no entrava bé. Totes aquestes
activitats les han realitzat molt bé excepte l’última (era força més complexa i
difícil d’entendre). S’havia de seguir fent aquesta roda on cada persona podia
tocar quatre pulsacions però en aquest cas no hi havia cap patró rítmic
establert i havien d’improvisar i inventar-se’l. Com que jo portava la pulsació
amb uns pals mentrestant, molts avis han pensat que aquest era el ritme que
havien de fer i s’han limitat a fer 4 negres (el que correspon a 4 pulsacions).

VALORACIÓ
La valoració d’aquesta sessió és més que positiva. Els avis han seguit les
activitats amb molta més facilitat del que m’esperava i han demostrat tenir el
concepte de ritme molt interioritzat. Tot i així, hi ha hagut algunes activitats que
no els han sortit perquè eren força difícils, com per exemple recrear alguns
patrons rítmics en l’activitat 2 o l’última activitat d’improvisar. Els avis s’han
mostrat molt participatius, no parlaven entre ells i estaven molts concentrats per
tal de fer-ho el millor possible. De cara a les següents sessions hauria de tenir
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en compte no fer-les tan llargues, ja que segons la cuidadora és molt difícil per
als avis mantenir l’atenció durant 1 hora seguida (sobretot els de la planta 2).
Pel què fa als objectius establerts en cada activitat, puc concloure que s’han
superat amb èxit. En l’activitat de les campanes els avis han après a manipular
l’instrument amb molta rapidesa, han aconseguit mantenir l’atenció i estimular
la concentració gràcies a una activitat que en requeria molta, millorant també
l’hàbit d’esperar el torn i controlar els impulsos. La memòria recent també s’ha
treballat (tots els avis recordaven que havien de tocar la campana quan els
ensenyava el seu color) i han augmentat la coordinació com a grup. L’únic punt
que no s’ha complert és el de la memòria remota: relacionar la cançó que
tocaven amb el seu títol. Això és culpa del fet que era molt complicat establir
aquesta relació tenint en compte que el ritme no era l’adequat i el ritme era lent.
Tot i així, un avi ha aconseguit relacionar la cançó amb el títol (en Rafael).
Pel què fa a l’activitat dels patrons rítmics la valoració també és molt positiva.
Els avis no han presentat cap tipus de problema a l’hora de manipular els
instruments i han estat concentrats tota l’estona. A més, l’exercici els ha
permès treballar la memòria recent (recordar el patró) i estimular la coordinació.
El més important de tota la sessió és que els avis han gaudit de l’estona i se’ls
ha fet amena, treballant així aspectes a nivell cognitiu mentre s’ho passaven bé
al mateix temps. Les activitats que han aconseguit realitzar amb èxit també els
ha ajudat a augmentar l’autoestima i a valorar certes capacitats d’ells mateixos
que no eren conscients que posseïen.
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SESSIÓ 1 PLANTA 1 ACTIVITAT 1: Campanes

Nivell cognitiu
Participant
s

Rafael

Recorda la
consigna i
reacciona
relativamen
t ràpid
SÍ

Teresa

Si

Maria

Toca en
moments
que no ha
de fer-ho
perquè
confon els
colors
Sí encara
que s’ha
confós en
alguns
cops

Catalina

Reconei
x la
cançó

Reconei
x El
senyor
Ramon i
Quan les
oques
van al
camp
No

No

No

Nivell socioemocional
Focalitza
l’atenció en
la tasca
durant tota
l’activitat
Molt
concentrat

Manipula
l’instrumen
t i és
capaç de
tocar-lo
Sí

Molt
concentrad
a
Molt
concentrad
a

Molt
concentrad
a

Somriu/riu

Fa comentaris
bons respecte
l’activitat

No està tens,
nerviós ni
preocupat

Participa
activament a
l’activitat

Espera el torn i
controla els
impulsos

Expressió
neutra

No

Sí

Sí

Sí

Expressió
neutra

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí (quan toca
encara que no li
correspongui no
ho fa perquè no
pugui esperar
sinó perquè es
confon)
Sí (quan toca
encara que no li
correspongui no
ho fa perquè no
pugui esperar
sinó perquè es
confon)

Diu que és
divertit
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Carme

Sí

No

Dolors

La
cuidadora
l’ha d’avisar
Sí, encara
que
presenta un
lleu
problema
amb els
colors

No

Josep

Sí

No

Molt
concentrat

Montserrat

-

No

Encara que
no pot
participar a
l’activitat
està atenta

Ángela

No

Molt
concentrad
a
Molt
concentrad
a
Molt
concentrad
a
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Sí

Expressió
neutra

No

Sí

Sí

Sí

Expressió
neutra

No

Sí

Sí

Sí, fins i tot
ha arreglat
la
campana
sola un
cop que se
li ha mogut
una peça
Sí

Expressió
neutra

No

Sí

Sí

Expressió
neutra

No

Sí

-

Expressió
neutra

No

-

Sí, encara que
una vegada ha
començat a tocar
molts cops
seguits perquè
tenia ganes de
tocar
-

Figura 14: en aquest requadre es pot observar que la resposta de tots els avis és força semblant (excepte en la Montserrat). La majoria
reacciona relativament ràpid a la consigna (encara que hi ha algunes confusions en els colors), estan concentrats i saben manipular
l’instrument. A nivell emocional la seva expressió facial és neutra o somrient i a simple vista no semblen tensos ni preocupats. L’única dificultat
la presenten en identificar la cançó.
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SESSIÓ 1 PLANTA 1 ACTIVITAT 2: Patrons rítmics

Nivell cognitiu

Nivell socioemocional

Participants

Recorda i
repeteix
el patró
(indicar si
binaris,
ternaris o
ambdós)

Manipula
l’instrum
ent

Porta el
ritme
amb
alguna
part del
seu cos
(a temps)

Focalitza l’atenció
en la tasca

Somriu/riu

No està tens,
nerviós o
preocupat

Participa
activament a
l’activitat

A l’hora
d’improvisar no
sent estrés i es
deixa portar

Rafael

Si

Sí

Sí

Molt concentrat

No se li nota

Sí

Sí

Teresa

Sí

Sí

Sí

Molt concentrada

No se li nota

Sí

Sí

Maria

Sí

Sí

No

Molt concentrada

Mostra una
expressió neutra
Mostra una
expressió neutra
Sí

No se li nota

Sí

No

Catalina

Sí

Sí

Molt concentrada

Sí

No

Sí

Sí

No se li nota

Sí

No

Dolors

Sí

Sí

No

Molt concentrada

No se li nota

Sí

No

Ángela

Sí

Sí

No

Molt concentrada

No se li nota

Sí

No

Josep

Sí

Sí

Molt concentrat

No se li nota

Sí

No

Montserrat

No

No

Una
estona
No

Mostra una
expressió neutra
Mostra una
expressió neutra
Mostra una
expressió neutra
Mostra una
expressió neutra
Sí

No se li nota

Carme

Una
estona
No

Mostra una
expressió neutra

No se li nota

-

-

Molt concentrada

Encara que no pot
participar a l’activitat
Sí està atenta

Figura 15: en aquest requadre es pot observar que la resposta en els participants torna a ser uniforme (excepte en la Montserrat). Tots els avis
manipular l’instrument, repeteixen el patró de forma relativament correcta i estan centrats en la tasca (el fet que portin el ritme de forma
inconscient pot significar que estan totalment absorts). A nivell emocional o somriuen o mostren una expressió neutra i no sembla que estiguin
preocupats. El punt més complicat és el de la improvisació: tant sols dos avis entenen l’activitat i la duen a terme correctament.
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6.5.2. SESSIÓ 2 A LA PLANTA 1 (Avis sense demències) - 01/08/2017
Aquesta sessió ha estat realitzada el dimarts 1 d’agost a la primera planta del
Centre de Dia Josep Roqué i Castell a dos quarts de dotze del matí. La sessió
ha durat al voltant d’una hora. La sala era llarga i no massa ampla, i els
assistents s’han assentat en rotllana per tal de veure’s les cares entre ells.
S’han assentat en cadires toves excepte una àvia que anava en cadira de
rodes. Els participants han estat deu ancians: l’Antonio (84), la Marta (81), la
Maria (85), la Caterina (91), l’Assumpció (94), la Mercedes (82), l’Angela (80),
en Joan (88), en Rafael (88) i la Montserrat (89) (al vídeo els avis estan situats
en aquest ordre començant per l’Antonio, a la dreta de la Judit Masnou).
També cal sumar-li la presència de la Marta, una cuidadora del centre de 22
anys, i la Judit Masnou, que m’ha ajudat a completar unes graelles d’èxit per
comprovar-ne l’efectivitat i estava al cas de detalls que jo no podia percebre.

PRESENTACIÓ
Per tal de trencar una mica el gel i poder completar els requadres d’èxit sabent
el nom dels avis, hem passat una pilota petita i quan la tenien havien de dir el
nom, l’edat i on vivien. A diferència de l’altre dia, no li he hagut de recordar a
ningú les dades que havien d’explicar (també és veritat que durant la primera
sessió els feia dir el seu cantant preferit). Cal remarcar el torn de la Caterina: a
ella se li ha hagut de recordar què havia de fer i quan ho ha sabut ha preguntat
<Li explico a la pilota?> i encara que la Marta ha dit que no calia ella ho ha fet
(ha estat un moment molt còmic per tothom).

ORQUESTRA SENSE INSTRUMENTS
Per tal d’introduir la següent activitat he començat posant diverses obres
tocades per instruments sols. La primera era l’Allemande de la Partita nº 2 de
Bach, tocada per violí sol. Les altres peces eren la Suite nº 1 de Bach tocada
per un violoncel, l’Allemande BWV 1013 de Bach interpretada per una flauta
travessera, Con te partirò tocada per un quartet de trombons de vares i l’Adagio
de la Sonata I (BWV 1001) interpretat per un clarinet. Dins el repertori hi havia
tant Bach perquè volia instruments tocant sols sense l’acompanyament d’un
piano per tal que es poguessin identificar amb més facilitat. Els instruments
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triats eren melòdics i solen anar amb un piano, així que no tenia un ventall gaire
ampli d’opcions.
Com que a la sala hi havia dos músics (en Joan tocava el violí i en Rafael havia
tocat el piano, la flauta dolça i dirigia cors) han endevinat tots els instruments
amb una rapidesa francament sorprenent. Ho han vist i llavors han callat per tal
de deixar participar la resta. El violí, el violoncel i la flauta travessera els han
reconegut uns quants, i després d’explicar quin instrument era tots assentien.
El clarinet i el trombó els eren més desconeguts. Després de sentir la flauta
travessera l’Ángela ha dit que era una trompeta però un cop li he ensenyat la
fotografia d’un flautista ha dit que es referia a aquest instrument però que no
se’n recordava com es deia, que el seu nebot el tocava. Pel que fa a imitar el
moviment dels instruments, la majoria ha relacionat quasi d’immediat el nom de
l’instrument amb com es toca. El que ha calgut més explicació ha estat el
trombó de vares, però amb les fotografies s’orientaven bastant. Els avis músics
estaven molt al cas tota l’estona i em preguntaven coses a nivell tècnic (quin es
el nom de les cordes del violí, com es fan les notes d’una flauta, on estan
situats els aguts i els greus…).
A continuació els he dividit el tres grups: violins, trombons i flautes (els
instruments que sortien més al fragment que havia de posar després). Hem
assajat els moviments per separat i llavors els he tornat a posar els fragments
anteriors per tal que reconeguessin quin era el seu instrument i al sentir-lo el
‘toquessin’. Se’ls havia d’indicar bastant perquè molts cops es posaven a tocar
un instrument que no era l’assignat al seu grup.
Per acabar els he posat l’Obertura de la Gran Pasqua Russa de RimskyKorsakov, un concert de principis de segle XX que té una melodia que al
principi es va passant entre aquests tres instruments de forma bastant evident
(quan sonen les flautes travesseres els altres instruments quasi no se senten,
es veu clarament qui fa la melodia). Llavors jo els anava dirigint i assenyalava
quan havien d’entrar a tocar. Hem realitzat aquesta activitat dos cops. Al primer
ja ho han fet quasi perfecte excepte una part en què es canviava el paper de
protagonista entre trombons i violins amb molta rapidesa. No obstant, durant la
segona repetició ho han aconseguit amb èxit.
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Figura 16: ancians de la primera planta realitzant l’exercici de representar una orquestra

CÀNON
Llavors tenia pensat fer una activitat de cant. Al principi volia realitzar un cànon
a dues veus: una estrofa repetia la paraula <mango> i l’altra la paraula
<plátano>. Volia dividir els ancians en dos grups i que el segon grup comencés
quan el primer ja havia acabat la primera estrofa. Encara que la lletra era
només una paraula, el ritme i les notes era una mica complicades. Abans ho
havia assajat amb la Judit i li costava. Encara que havia portat la meva mare
perquè cantés amb l’altre grup d’avis durant el cànon i no es perdessin, els hi
he preguntat als avis si volien aprendre una cançó més moderna i m’han dit
que no, que preferien les de quan eren joves (encara que jo podia triar). Tot i
així, he decidit que estarien més motivats així i, després de cantar algunes
cançons (com Margarideta) n’hem elegit una que tothom coneixia i era senzilla:
El patio de mi casa. L’hem cantat tots junts i els he preguntat si sabien què era
un cànon (en Rafael, exmúsic, sí). He limitat la cançó a dues estrofes i he
dividit els avis en dos grups. Jo ajudava a un grup i la Marta (la cuidadora) a
l’altre. La veritat és que ho han fet molt bé. Encara que es deixaven endur per
l’altre grup, si t’acostaves a ells i els cantaves la seva part es tornaven a
enganxar de seguida. Ho hem provat uns quatre cops, els dos últims cantant
més fluix (al principi tothom ha acabat cridant perquè no es sentien). Encara
que en Joan, exmúsic, deia que era una orgue de gats, la veritat és que ha
sonat relativament bé.
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VALORACIÓ
La sessió d’avui ha estat molt bona. He notat una diferència notable entre la
primera activitat i la segona: la primera requeria molta concentració i era
bastant difícil, i els avis feien les coses però no somreien tant i havien d’estar
molt concentrats. En canvi, en la segona tothom s’ho ha passat molt bé i hem
acabat rient. Cal remarcar l’actitud de l’Antonio, que era molt negativa. Durant
la primera activitat deia que no sabia fer res, i durant la segona deia que no
sabia cantar i que tenia un problema a la boca. Tot i així, després d’animar-lo
ha acabat participant igual que els altres (encara que no cantés gens bé la
cançó), que és el que més valoro.

Pel què fa als objectius plantejats inicialment, cal dir que la majoria d’ells s’han
complert. En l’activitat d’orquestra sense instruments els ancians han treballat
tant la memòria remota (reconèixer els instruments musicals gràcies al bagatge
musical de cadascú) com la memòria recent (recordar el moment en què havien
d’entrar). L’activitat també els ha ajudat a reconèixer els patrons dins de cada
obra musical i l’espera els ha fet millorar la concentració i l’habilitat d’esperar el
torn.
Pel què fa a la segona activitat, a part dels aspectes més cognitius (treballar la
memòria) el més important és que es veia que s’ho han passat molt bé i ha
estat una estona agradable i distesa per ells. També han aconseguit treballar la
concentració a uns nivells molt elevats, ja que fer un cànon requereix està molt
centrat en el que estàs tu cantant i no deixar-te influenciar pel que canta l’altra
grup.
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SESSIÓ 2 PLANTA 1 ACTIVITAT 1: Orquestra sense instruments
Nivell cognitiu
Participants

Relaciona
l’instrument
amb com es
toca

Antonio

Nivell socioemocional
Reacciona
el moment
en què ha
d’entrar

Imita els
moviment
s

Porta el ritme amb
alguna part del
cos (conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant
tota l’activitat

Somriu/riu, no
està tens

Fa comentaris
bons, interactua
verbalment o no
amb els companys

Participa
activame
nt a
l’activitat

Sí

Relaciona
el so de
l’instrument
amb
l’instrument
No

Sí

Sí

No

Sí

No

-

Sí

Marta

No

No

Sí

Sí

No

Sí

-

Sí

Maria

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa
Sí

-

Sí

Caterina

No

No

Sí

Sí

No

Sí

-

Sí

Assumpció

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

-

Sí

Mercè

No

No

Sí

Sí

No

Sí

-

Sí

Ángela

No

Sí

No (no vol
participar)

No (no vol
participar)

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa

-

Joan

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

-

Rafael

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tens
Sí

Opina
però no
imita els
movimen
ts
Sí

-

Sí

Montserrat

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Figura 17: en aquest requadre es pot comprovar que les respostes per parts dels ancians són força variades. Hi ha un promig d’un 50% de
respostes bonesi un 50% de dolentes en les activitats de relacionar l’instrument amb com es toca i amb el seu so. Tot i així, la majoria
participaven activament i segueixen les indicacions de seguir el moviment de l’instrument pertinent. A més, somriuen i no semblen tensos.
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SESSIÓ 2 PLANTA 1 ACTIVITAT 2: Cànon
Nivell cognitiu
Participants

Recorda
la lletra
de la
cançó

Recorda
el ritme
de la
cançó

Nivell socioemocional
No es perd i
canta
sempre el
tros que li
correspon

Porta el ritme amb
alguna part del
cos (conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant
tota l’activitat

Somriu/riu, no
està tens

Fa comentaris
bons,
interactua
verbalment o
no amb els
companys

Participa
activament a
l’activitat

Sí

Sí

No

Sí

*Sí significa que
canta el seu tros
però t’has
d’apropar
perquè et sentin

Antonio

No

No

Sí

Inconscientment

Sí

Marta

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No, està
preocupat
Sí

Maria

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Caterina

Sí

Sí

No

Inconscientment

No

Sí

No

Mig

Assumpció

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

No

Mercè

Sí

Sí

Sí

Inconscientment

Sí

Sí

No

Sí

Angela

Sí

Sí

Sí

Inconscientment

Sí

Sí

Sí

Sí

Joan

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Rafael

Sí

Sí

Sí

Inconscientment

Sí

Sí

Sí

Sí

Montserrat

-

-

-

No

No

No

No

No

Figura 18: en aquest requadre es pot comprovar que les respostes per parts dels ancians són uniformes. Ecepte duesàvies
(també cal dir que són les que rebien menys atenció ja que estaven més lluny), tots els participants col·laboren de forma activa,
estan relaxats, canten i, seguint les meves indicacions, no es perden. Una excepció és l’Antonio, que no sap la lletra de la cançó,
i la Montserrat, que no pot cantar.
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6.5.3. SESSIÓ 3 A LA PLANTA 1 (Avis sense demències) - 03/08/2017
Aquesta sessió ha estat realitzada el dijous 3 d’agost a la primera planta del
Centre de Dia Josep Roqué i Castell a dos quarts de dotze del matí. La sessió
ha durat una hora aproximadament. La sala era llarga i no massa ampla, i els
assistents s’han assentat en rotllana per tal de veure’s les cares entre ells.
S’han assentat en cadires toves excepte una àvia que anava en cadira de
rodes. Els participants han estat dotze: la Montserrat (89), la Teresa (86), la
Marta (81), la Mercedes (82), la Maria (85), l’Assumpció (94), la Isabel (75),
l’Ángela (80), la Dolors (80), l’Antonio (84), en Rafael (82) i en Joan (88) (al
vídeo els avis estan situats en aquest ordre començant per la Montserrat, l’àvia
en cadira de rodes que està a la meva dreta al principi de tot). També cal
sumar-li la presència de la Marta, una cuidadora del centre, i la Gemma Sitjà,
que m’ha ajudat a completar les graelles d’èxit i ha estat al cas de detalls que jo
no podia percebre. De tots els avis només una (la Isabel) no havia assistit a cap
de les sessions anteriors. Es diferenciava de la resta perquè era molt més jove
(75 anys) i es notava. De la resta, 4 havien assistit a les dues sessions
anteriors (la Montserrat, la Maria, l’Ángela i en Rafael) i la resta a una de les
dues anteriors (la Teresa, la Marta, la Mercedes, l’Assumpció, la Dolors,
l’Antonio i en Joan.

PRESENTACIÓ
Per tal de trencar el gel he utilitzat el mètode habitual de passar-nos una pilota
petita de goma. Avui havien de dir el seu nom, l’edat i on vivien. Era tan sols
per començar a parlar i perquè la Gemma tingués l’oportunitat d’apuntar els
noms de tothom al requadre d’èxit. Aquesta part ha transcorregut sense cap
anècdota.

BALL ASSENTATS
Els he preguntat si volien començar la sessió cantant o ballant, però al principi
estaven molt vergonyosos i només ha respost la Maria aixecant la mà
tímidament quan he preguntat <Qui vol començar ballant?>. Molts han
recorregut a les respostes típiques <Decideix tu, tant me fa…>.
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He posat una banda sonora de fons: ha sonat Cachito de Nat King Cole, el Vals
de las Mariposas de Dany Daniel, Camarera de mi amor d’Antonio Machín,
Madrecita d’Antonio Machín, Dos gardenias d’Antonio Machín… He començat
jo inventant-me un moviment amb els braços. L’hem practicat sense música i
llavors amb música seguint el ritme de la cançó. A continuació l’àvia de la meva
dreta se n’ha inventat un de nou. L’hem provat sense música, hem assajat la
seqüència del meu i el seu sense música i llavors ho hem repetit seguint la
cançó. S’ha seguit amb aquesta metodologia fins arribar a sis moviments
diferents. Llavors hem fet una altra cadena amb cinc (la Montserrat no ha volgut
inventar-se’n un). La idea principal era arribar a una seqüència de tres o quatre
moviments però he observat que anaven molt bé i he decidit aguantar una
estona més. Al principi de tot, quan portàvem dos moviments només dos avis
anaven d’acord amb mi. No obstant, quan s’han adequat al ritme, al final
portaven millor quatre ritmes alhora que els dos inicials. La segona seqüència
els ha estat molt menys difícil ja des del començament.
Els anava dient que també podien incloure moviments amb les cames. Tot i
així, molts han dit que les tenien malament i els altres potser no s’han atrevit i
portar-los la contrària.
Cal dir que la segona seqüència ha arribat a ser tant difícil que ni jo mateixa
me’n recordava i m’he equivocat. No sé fins a quin punt l’activitat ha ajudat a
revifar la memòria dels ancians, ja que em tenien a mi davant per seguir-me.
Tot i així, la seva sorprenent agilitat a l’hora de canviar de moviment em
suggereix que anaven ben encaminats i se’n recordaven de la majoria.
Alguns participants, com és el cas de la Montserrat, no tenien la capacitat física
suficient com per imitar els passos proposats. Tot i així, ella és un cas a part
perquè la resta, si no els podien fer, els rebaixaven al seu nivell (si no podien
aixecar els braços fins el sostre ho feien fins a mig camí).
Quan ha sonat un vals els he mencionat quin tipus de ball era i en Joan, que
havia estat músic, m’ha preguntat si el sabia ballar i hem ballat els dos.
Aquesta proposta i el fet que quan els deia que ballaríem molts parlaven de
passos dobles m’ha fet pensar que els hagués agradat ballar de veritat, drets.
Tot i així, realitzar aquesta pràctica drets hagués suposat l’exclusió de la
majoria dels participants ja que quasi tots caminen amb l’ajuda de caminadors.
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Figura 19: ancians de la primera planta realitzant l’exercici de ball assentats

CANT
A continuació els he repartit un cançoner. La primera cançó que hem cantat ha
estat Margarideta (una petició d’en Rafael de la sessió anterior). Tots els
assistents s’han mostrat molt participatius i han cantat força bé, excepte
l’Antonio (és analfabet i d’origen espanyol, no es sabia la cançó i tampoc podia
llegir-la) i la Montserrat (la tenia el costat i intentava cantar però no podia, li
sortien només uns sons guturals). L’estrofa del mig tenia una paraula
subratllada (mitgetes), ja que cada cop que es repeteix la cançó s’ha d’anar
canviant la peça de roba. Durant la segona ronda he intentat que sentissin que
ara havia dit <camisa> en lloc de <mitgetes> però entre tan rebombori, el fet
que estaven centrats en seguir la cançó i que la majoria són bastant sords,
ningú se n’ha adonat. Llavors he repartit instruments de percussió entre els
assistents: maraques, panderetes, cascavells i campanes. Ho he repartit per
grups perquè llavors volia realitzar una altra activitat en què toquessin els
instruments per grups i no tota la classe alhora. Tot i així, la dificultat que han
presentat en aquesta primera tasca i la manca de temps m’ho han impedit. La
tasca consistia en que, durant l’última estrofa d’aquesta cançó, piquessin les
síl·labes de l’última paraula de cada vers (excepte l’últim vers):
En Pere va a la pl aça.
En Pere ja n’hi com pra.
En Pere ja se’n por ta.
En Pere ja és a quí.
Margarideta lleva’t de matí.
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Manipulaven l’instrument molt bé, però quan hem intentat assajar els ritmes de
l’última estrofa seguien el ritme tota l’estona i no l’última paraula. En cap
moment ho han arribat a fer tots bé, però després de provar-ho diverses
vegades alguns ja ho feien.
Per acabar hem cantat una última cançó per no marxar amb el regust amarg
que m’havia deixat l’anterior activitat. L’elegida ha estat <El vestit d’en
Pasqual>. L’han cantat tots molt bé, tenint en compte la dificultat de la lletra i
les paraules complicades que conté. Encara que sembli mentida, una de les
dificultats més grans que s’han trobat durant aquesta cançó ha estat que
estava impresa en doble cara. A gran part dels avis els ha costat molt
manipular el dossier i girar la pàgina. El primer cop hem hagut de parar i
explicar-los com funcionava, i la segona vegada ja han col·locat les mans
estratègicament i ho han girat sense haver de parar.

VALORACIÓ
La sessió d’avui ha estat molt bona. La part de ballar ha anat molt bé i ha
superat amb escreix les meves expectatives. Les activitats de cantar també han
anat bé. Tot i així, el fet que costa molt trobar cançons que les sàpiguen tots
(les d’avui eren catalanes i els avis d’origen espanyol no se les sabien) s’ha
notat. L’Ángela és una de les líders del grup i té molta salsa (la sessió anterior
era tot alegria cantant El patio de mi casa i El cocherito leré) i avui s’ha trobat a
faltar la seva animació.
En general tots els avis segueixen bé les sessions excepte la Montserrat i
l’Antonio. Encara que hi posen l’actitud, les capacitats físiques els impedeixen
fer-ho. L’Antonio durant la sessió anterior no podia cantar però després
d’animar-lo va fer-ho. Avui, sumant-li el fet que les lletres eren més
complicades i que no sap llegir, li ha estat impossible i no he trobat res per
solucionar-ho. La Montserrat va en cadira de rodes i gairebé no es pot moure.
Durant les altres sessions observava i no feia res. Avui m’he assentat al seu
costat i l’he anat animant i donant conversa, i al final ha intentat cantar
Margarideta. No podia cantar perquè el seu cos no li permetia. No obstant,
encara que semblés que fes xisclets ho ha intentat i hi ha posat esforç, que al
cap i a la fi és el que més valoro.
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Pel què fa als objectius específics propis de cada activitat, avui s’han complert
gairebé tots. Durant la primera activitat (ball assentats) s’ha treballat, a part de
la mobilitat del tronc superior, la memòria recent i la concentració. No era gens
senzill recordar una seqüència tant llarga de moviments i tot i així els avis
s’han centrat molt en l’activitat i han superat les meves expectatives.
Pel què fa al l’activitat, encara que han treballat la memòria, la concentració i
han manipulat els instruments amb facilitat, cal dir que els ha costat molt
entendre en quin moment havien de portar el ritme i en quin no. Potser això és
degut al fet que després de tanta estona ja començaven a estar cansats i els
costava més mantenir l’atenció o que el patró era massa complicat. Encara que
han cantat bé, el fet que la lletra fos tant complicada i que molts fossin d’origen
castellà i no la coneguessin m’ha fet pensar que potser és millor cantar
cançons més fàcils i amenes per tothom per tal de gaudir més de l’activitat en
qüestió.
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SESSIÓ 3 PLANTA 1 ACTIVITAT 1: Ball
Nivell cognitiu

Nivell socioemocional

Participants

S’inventa un
moviment

Imita els
moviments

Recorda la
seqüència i la
fa bé gràcies
als meus
recordatoris

Porta el ritme
amb alguna part
del cos
(conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant
tota l’activitat

Somriu/riu,
no està tens

Fa comentaris
bons,
interactua
verbalment o
no amb els
companys o
amb mi
Sí

Participa
activament a
l’activitat

Montserrat

No vol

No

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa

Teresa

Sí

Sí però les
descapacitats
físiques no li
deixen fer.ho
gaire
Sí

Sí

No

Sí

Marta

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Mercedes

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Maria

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa
Somriu i no
està tensa

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Assumpció

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Isabel

Sí

Quan vol

Sí

No tota l’estona

Ángela

Sí

Sí (encara que
alguns cops
comença a
ballar com vol
perquè no li ve
de gust seguir l
classe)
Sí (encara que
alguns cops
para perquè vol

Somriu i no
està tensa

Sí

Sí però quan li
ve de gust
para

Sí

No

No tota l’estona

No somriu
però tampoc
està tensa

Sí

Sí però quan li
ve de gust
para

No pot
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Dolors

Sí

Sí

Sí

No

No tota l’estona

Antonio

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Rafael

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Joan

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tens
No somriu
però tampoc
està tens
No somriu
però tampoc
està tens

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Figura 20: en aquest requadre es pot comprovar que les respostes per parts dels ancians són bastant uniformes. Tots s’inventen un ritme
excepte la Montserrat (en cara que cal insistir més en uns que en uns altres) i segueixen l’activitat amb relativa facilitat. A nivell emocional es
mostren relaxats i amb una expressió facial somrient o neutra.
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SESSIÓ 3 PLANTA 1 ACTIVITAT 2: Tocar sobre cançons
Nivell cognitiu

Nivell socioemocional

Participants

Canta les
dues
cançons

Imita el
ritme
(sense
cantar)

Recorda la
consigna
(quan ha
d’entrar) i
reacciona
amb
relativa
rapidesa

Manipula
l’instrument

Recorda el
ritme

Porta el ritme
amb alguna part
del cos
(conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en
la tasca
durant tota
l’activitat

Somriu/riu,
no està tens

Montserrat

Ho
intenta

Sí

Sí

No

No

Sí

Teresa

Sí

Sí

No (toca
durant tota
la cançó)
Sí

Sí

Sí

No

Sí

Marta

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Mercedes

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Maria

Sí

Sí

Sí

No

No

Assumpció

Sí

Sí

Sí

No

Isabel

Sí

Sí

No (però
només toca
a l’última
estrofa)
No (però
només toca
a l’última
estrofa)
No (però
només toca
a l’última
estrofa)
No (però
només toca
a l’última
estrofa)
No (però
només toca
a l’última
estrofa)

No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa

Sí

No

Fa
comentaris
bons,
interactua
verbalment
o no amb
els
companys
o amb mi
Sí

Participa
activament
a l’activitat

Sí

Durant la
primer
cançó
Sí

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa

No

Sí

Sí

Somriu i no
està tensa

Sí

Sí

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa

No

Sí

No

Sí

Somriu i no
està tensa

Sí

Sí
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Sí

Sí

Dolors

Sí

Sí

Antonio

No

Sí

Rafael

Sí

Joan

Sí
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No (però
només toca
Sí a l’última
estrofa)
No (però
només toca
a l’última
estrofa)
No (però
només toca
a l’última
estrofa)

Sí

No

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No somriu
però tampoc
està tensa

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No somriu i
pot ser que
estigui tens i
incòmode ja
que és
analfabet
No somriu
però tampoc
està tensa
No somriu
però tampoc
està tensa

Sí

Sí

Figura 21: en aquest requadre es pot comprovar que la resposta dels avis és unànime excepte en la Teresa (ho fa tot bé). Encara que canten,
manipulen l’instrument amb facilitat, porten el ritme molt bé i es mostren implicats en la tasca, no són capaços de tocar només les dues últimes
síl·labes de cada vers sinó que piquen durant tota l’estona.
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6.5.4. ENQUESTES DE SATISFACCIÓ A LA PLANTA 1
El dia 03-08-2017, coincidint amb l’última sessió als avis de la planta 1
(geriatria sense demència), els he passat una enquesta per tal de tenir una
valoració seva de les sessions. L’enquesta era anònima i, per tal que es
sentissin més còmodes i no els fes por jutjar-me davant meu (encara que
normalment ells sempre diuen el que pensen sense embuts). Com que la
Marta, la cuidadora, m’ha dit que alguns no la podrien fer sense ajuda, s’han
quedat ella i la Gemma Sitjà (m’havia acompanyat per ajudar-me) a passar-la.
Els assistents eren 12 en total, n’hi havia que havien assistit només a una
classe però la majoria a dues o tres. Un avi, l’Antonio (l’únic analfabet) la Marta
s’ha descuidat de fer-li avaluar les preguntes que estaven a l’altra plana del full
i és per això que a les dues últimes preguntes les gràfiques són sobre 11
persones i no sobre 12.
1. Sexe:

25%

75%

Hi havia 3 homes i 9 dones. Cal especificar que hi havia una gran diferència
entre els 3 avis, ja que dos d’ells havien estat músics i el tercer no i a més era
analfabet. El fet que el nombre de dones superés amb escreix el nombre
d’homes es deu a que l’esperança d’edat en elles és més alta.
2. Edat:

8’33% 8’33%

25%
58,34%
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3. Puntua de l’1 al 10 en funció de si t’han agradat les sessions:
8’33%

16’66%
50%
8’33%
16’66%

Els bons resultats que ha obtingut aquesta pregunta i el fet que a la següent
molts han admès que les activitats eren difícils em suggereix que, de fet, les
expressions que pensava que significaven tristesa o avorriment perquè no
somreien no eren més que cares de concentració centrades en seguir la tasca.

4. Puntua de l’1 al 10 el nivell de dificultat de les activitats:

25%

16’66%
16’66%

25%
8’33%
8’33%

Cal destacar que els resultats d’aquesta pregunta són molt variats: la meitat
dels assistents han trobat les activitats força difícils (7-8) mentre que la resta
les ha trobat més aviat fàcils. Les respostes a aquesta pregunta i a l’anterior em
demostren que la dificultat d’un exercici no ha d’estar necessàriament lligat
amb no passar-ho bé. El fet que molts avis que han puntuat la dificultat amb un
7 o un 8 m’hagin respost també que els han agradat molt les sessions (amb un
9 o un 10) em fa pensar que potser la dificultat de les activitats fa que a
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l’aconseguir realitzar-les el sentiment de satisfacció sigui més gran ja que
l’obstacle també ho era, i per tant ho gaudeixen més.

5. Quin tipus d’activitats t’han agradat més?

8’33%

33’33%
33’33%

25%

<Altres> es refereix a activitats que no impliquin tocar instruments ni cantar,
pràctiques com l’<Orquestra sense instruments>, que són més aviat d’audició.
Les conclusions que trec d’aquestes respostes són que, encara que els perfils
són molt variats i sorprenentment equitatius, si englobem tocar instruments
amb cantar (al cap i a la fi tot és una forma de realitzar música), les persones
prefereixen interpretar música abans que escoltar-la. Tots els avis han marcat
una casella excepte una, que les ha triat totes.

6. Puntua de l’1 al 10 la meva actitud durant les activitats:

25%
50%
25%
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Els resultats obtinguts en aquesta pregunta són excel·lents. Puc suposar que
no van puntuar-me tant positivament per quedar bé, ja que l’enquesta era
anònima i jo no estava al davant mentre l’omplien. La bona puntuació es pot
deure al fet que durant totes les activitats m’he mostrat amable, pacient i els he
animat davant de les dificultats. Intentava fer-los creure en ells mateixos i ferlos entendre que si ho intenten segur que ho poden aconseguir, i potser és
aquesta motivació externa i el confiar en ells el que ha fet que em valoressin
tant bé.

7. Com t’has sentit durant les activitats?

8’33%

91’67%

Les opcions per respondre aquesta pregunta estaven predeterminades i eren
<Relaxat/da>,

<Nerviós/a>,<Pressionat/da>,

<Incòmode/a>,

<Virtuós/a>,

<Avorrit/da>. Cap avi ha triat un adjectiu amb una connotació negativa, cosa
que vol dir que les sessions han estat agradables per ells. Una àvia ha triat
l’opció de <Virtuosa> i me n’alegro molt. Aprecio l’oportunitat d’haver donat a
algú les eines per sentir-se millor amb ella mateixa i pujar-li l’autoestima.
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8. Puntua de l’1 al 10 com de bé t’ho has passat:
*L’Antonio se n’ha descuidat

27’27%
45’45%

27’27%

Encara que la pregunta de puntuar la dificultat de les sessions ha obtingut
resultats molt variats, segons aquesta tots els avis s’ho han passat molt bé.
Això és molt positiu perquè significa que, encara que les activitats fossin
complexes per alguns d’ells, segueixen trobant el gust en la complexitat i s’ho
passen bé (sobretot quan els surten i se senten satisfets). Tot i així, pot ser que
la bona puntuació es degui al simple fet que als avis (en general) els agrada
estar acompanyats de gent jove perquè els recorda quan eren de petits i els
omple de força, així que a part de les sessions en si potser també valoraven la
meva presència.

9. Puntua de l’1 al 10 si creus que han estat útils les sessions:
*falta l’Antonio

18’18%
27’27%

27’27%
27’27%
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Els respostes tant positives d’aquesta pregunta suggereixen que els mateixos
avis són conscients que la musicoteràpia no serveix tan sols per passar una
bona estona sinó que, a més, pot tenir molts efectes positius (intueixo que
deuen pensar que va bé pel tema memòria i pel què fa a la motricitat). Segons
l’entrevista realitzada a la Fundació Pere Relats (apartat 7.3) els avis estan
amoïnats per la pèrdua de memòria i sovint ho comenten. A Barcelona les
musicoterapeutes els expliquen quan van a començar una sessió què
treballaran, o sigui que pot ser que les cuidadores de Manlleu també els ho
expliquin i per tant siguin conscients dels beneficis gràcies a elles.

10. Queixes i suggeriments:
Només ha respost en Rafael, un avi que havia estat músic i es mostrava molt
participatiu i interessat en les sessions i en la música en general. Havia puntuat
un 7 a la utilitat de les sessions, ha escrit <Per obtenir una bona utilitat
convindria una bona continuïtat de les sessions>.
La veritat és que no puc estar més d’acord amb el seu suggeriment. Tres
sessions són molt poques com per notar un canvi, encara que un bon
seguiment per part dels assistents pot significar la possibilitat de canvis en un
futur o, si més no, un augment de l’autoestima o una experiència positiva més a
l’haver realitzat tasques amb èxit i una millor cohesió com a grup.
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6.6. SESSIONS A LA SEGONA PLANTA

6.6.1. SESSIÓ 1 A LA PLANTA 2 (Avis amb demències) - 07/08/2017
Aquesta sessió ha estat realitzada el dilluns 7 d’agost a la segona planta del
Centre de Dia Josep Roqué i Castell a les 12 del matí. La sessió ha durat uns
tres quarts d’hora. La sala era molt gran, lluminosa i ampla, i els assistents
s’han assentat en rotllana per tal de veure’s les cares entre ells. S’han assentat
en butaques toves amb el respatller molt alt. Els participants han estat catorze
ancians: la Dolores (88), la Carme (82), la Teresa (95), la Conxita (82), la
Carme (83), la Francisca (95), la Rosario (88), l’Agustín (92), la Carme (84), en
Jesús (76), l’Antonia (87), la Remei (88), la Montserrat (75) i la Lola (no sabia
dir la seva edat) (a la foto els avis estan situats començant de dreta a
esquerra).
També cal sumar-hi la presència de dues cuidadores del centre i de la Carla
Casellas, una amiga meva que m’ha ajudat a completar els requadres d’èxit per
tal de comprovar l’efectivitat de la sessió.

PRESENTACIÓ
Primer de tot m’he presentat: els he dit el meu nom, l’edat (al principi m’he
col·lapsat i he dit que en tenia 17) i què vindria a fer. No els he mencionat a
veure si se’n recordaven de mi (ja havia vingut a veure’ls un dia) perquè feia
bastant temps i a la Fundació Pere Relats em van explicar que és millor no
forçar les persones amb demències a recordar les coses perquè s’estressen.
Alguns han comentat que no se’n recordarien del meu nom i ha coincidit que
dues àvies tenien una neboda que es deia Bruna. Llavors els he dit que ens
passaríem una pilota i quan la tinguessin havien de dir el nom i l’edat (ho he
simplificat respecte les sessions a la primera planta). Només dos o tres han
respost de forma autònoma. A la majoria d’ells he hagut d’anar persona per
persona a preguntar-los el nom i l’edat col·locant-me davant seu. L’última àvia,
la Lola, no podia dir la seva edat (m’ho ha explicat la cuidadora). Hi havia dos
avis que dormien. A un l’he exclòs de la sessió ja que estava en un son molt
profund però una avia que estava en un son lleuger l’han despertat. La Carme
de 82 anys, la més parladora de totes, no parava de fer èmfasi en els seus
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problemes de memòria. Quan li ha tocat el torn ha dit que tenia 60 anys i la
cuidadora l’ha hagut de corregir. Una àvia li ha començat a explicar com es
deia a la pilota, que tenia una cara somrient.

CAMPANES
A l’hora de repartir les campanes m’he deixat assessorar per les cuidadores,
que m’anaven indicant els avis que seguirien millor la sessió (només hi havien
8 campanes i hi havia 14 avis). No obstant, al final ho han pogut provar quasi
tots ja que al finalitzar la primera ronda s’han emportat alguns avis que havien
de marxar a casa a dinar. Primer els he fet fer una ronda en què havien de dir
de quin color era la seva campana. La Dolores no sabia el nom del seu color
(taronja) i hi ha hagut certes confusions entre el color blau clar i fosc i el verd
clar i fosc. Abans d’interpretar la cançó (en duia tres, que equivalen a tres
rondes) els ensenyava colors aleatoris amb els cartells per tal de començar a
agilitzar la seva resposta. A l’hora de fer la cançó de veritat ho han fet tots
molts bé. Hi ha hagut algunes confusions entre les tonalitats de blau i de verd i
la Dolores confonia el color taronja amb el cartell vermell, però la resta han
estat sorprenentment eficaços. L’únic que desconnectava de tant en tant era en
Jesús, que girava el cap i es posava a observar la sala. Els he repetit molts
cops que quan els tocava fer sonar la campana només havien de donar un cop,
però molts d’ells començaven a tocar de forma contínua. A mesura que hem
anat practicant ho han anat corregint excepte la Dolores, que ho feia de forma
molt exagerada. Un cop acabada la primera cançó (El senyor Ramon empaita
les criades), que ningú l’ha reconegut, l’hem tocat de nou. Llavors han marxat
alguns avis i he fet canviar-los les campanes (les he hagut de canviar jo). He
repetit la roda de dir el color, hem practicat una mica i hem tocat la cançó. La
Francisca, que no havia tocat a la ronda anterior, ha agafat la campana i l’ha
bufat com si fos una trompeta (no sé si perquè no sabia com es tocava o
perquè volia cridar l’atenció a la resta). Una cuidadora ha endevinat quina
cançó era (Quan les oques van al camp) però els avis no. Els he explicat i
l’hem cantat tots junts un cop. Llavors l’hem tocat de nou i alguns han admès
que l’han reconegut (la Carme de 82 anys seguia insistint en que no valia per
això). Hem realitzat el mateix procés amb l’última cançó: El patio de mi casa.
He canviat les campanes, han dit el seu color, hem practicat i l’hem tocat un
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cop. Els he dit quina cançó era i de cop i volta tots s’han posat molt enèrgics,
recordant els seus moments de la infància cantant-la al pati de l’escola. L’han
començat a cantar sense que jo donés l’entrada. Aquest èxit es pot deure al fet
que la majoria d’avui era d’origen espanyol. Llavors l’hem tocat de nou i alguns
l’han reconegut.

VALORACIÓ
La sessió d’avui ha estat molt bona. Encara que hi havia avis que no eren
capaços de seguir l’activitat (en Jesús es despistava, un dormia i la Francisca
necessitava l’ajuda de la Marta, que l’anava avisant) la majoria estaven alerta i
responien molt ràpid, igual que a la planta 1 i alguns fins i tot més ràpid. Una
gran diferència que he trobat, no obstant, ha estat que per molt que els insistís
en que toquessin una vegada (a l’altra planta també vaig fer-ho però no gaire)
alguns seguien fent-ho, dificultat així el procés de reconèixer la cançó. Per altra
banda, una altra diferència que he trobat ha estat que aquí els avis estaven
molt més somrient, i encara que quan vaig venir a observar-los vaig trobar poca
cohesió com a grup, avui participaven molt i parlaven entre ells i amb mi. Un
moment que cal destacar de tota la sessió d’avui és quan els avis han
començat a cantar sense que jo els indiqués que havien de fer-ho. Aquesta
cançó els ha transportat, potser, als moments més nítids que recorda la seva
memòria: ells quan eren petits. La vitalitat que els ha inundat de sobte m’ha
sorprès molt gratament.

Pel què fa als objectius específics d’aquesta activitat cal dir que, igual que a la
planta 1, el nivell de participació de la majoria d’ancians ha fet que es
complissin amb èxit (cal tenir en compte alguna excepció com en Jesús o la
Francisca). Per una banda, els ancians han après a manipular l’instrument amb
relativa rapidesa, focalitzar l’atenció en una tasca i treballar la coordinació com
a grup. També han treballat la memòria recent (recordar la consigna d’ensenyar
la campana) i la remota (recordar quines eren les cançons de la infància i
cantar-les). Pel simple fet de participar en aquestes activitats molts d’aquests
paràmetres es poden anar reforçant. Tot i així, he notat que aquí hi ha alguns
punts que els costa més que a la planta 2. Un bon exemple és que els
recordava que havien de tocar només un cop, se n’oblidaven de seguida i
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seguien tocant-ho dos cops. Això es deu a un dèficit en la capacitat
d’emmagatzemar dades recents i evocar-les immediatament. Un altre punt
inclòs als objectius de forma més general i que avui s’ha treballat és l’estat
anímic i l’àmbit emocional. Recordar cançons de la infància, cantar-les i
reflexionar sobre el fet que la memòria els perdura ha fet que es posessin més
contents. De fet, un altre dels aspectes diferenciats de la planta 1 és que aquí
els avis somreien més obertament. Potser això es deu al fet que quan es té una
demència els índexs d’atenció disminueixen i d’alguna manera et desprens
d’aquest sentit d’alerta i et tornes més desinhibit.
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SESSIÓ 1 PLANTA 2 ACTIVITAT 1: Campanes

Nivell cognitiu

Nivell socioemocional
Fa comentaris
bons respecte
l’activitat,
interactua
verbalment o no
amb els
companys o
amb mi (sense
que jo li demani)
Sí

Participa
activament a
l’activitat

Espera el torn i
controla els
impulsos

Sí

Somriu i no
està tensa

Sí

Si

Espera el torn
però quan li toca
fa sonar la
campana una
bona estona en
lloc de donar un
cop encara que li
repeteixi moltes
vegades que no
Sí

-

Somriu i no
està tensa

No

No

-

No

Sí

No somriu

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No somriu

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No somriu

No

Sí

Sí

Li costa
perquè és

No

No, la cuidadora
l’ha d’anar
avisant quan li
toca
Sí

Sí

Somriu i no
està tensa

Sí

Sí

Sí

Participants

Recorda la
consigna i
reacciona
relativament
ràpid

Reconeix les
cançons
(després
d’haver-los
mencionat
quina era ho
accepten, al
primer cop
ningú)
Sí

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant
tota l’activitat

Manipula
l’instrument i és
capaç de tocarlo

Somriu/riu, no
està tens

Dolores
(1,2,3)

Sí però
confonia el
vermell amb
el taronja
tota l’estona

Sí

Sí (encara que
se li movia una
part de la
campana i no
sabia arreglarho perquè
sonés de nou)

Somriu i no
està tensa

Carme
(1,2,3)

Sí

No

Sí

Sí

Teresa
(cap)

-

No

Sí

Conxita (1)

Sí

No

Carme
(1,2,3)

Sí

Francisca
(2,3)

Rosario (1)
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bastant
cega i no
veu els
colors
No

No

Sí

Sí

Somriu i no
està tens

Sí

Sí

Sí

Carme (1)

No

No

Sí

Sí

No somriu

No

No

Sí

Jesús
(1,2,3)
Antonia
(2,3)
Remei (2,3)

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Somriu i no
està tens
Somriu i no
està tensa
Somriu i no
està tensa

Sí

Sí

Montserrat
(1)
Lola (cap)

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Espera el torn
però quan li toca
fa sonar la
campana una
bona estona en
lloc de donar un
cop encara que li
repeteixi moltes
vegades que no
Sí

No

No

No

-

No

No

-

Agustín
(2,3)

Somriu i no
està tensa
No

Figura 22: en aquest requadre es pot comprovar que les respostes dels avis són força variades. A alguns els costa bastant reaccionar i tocar la
campana i alguns d’ells es despisten i no estan centrats en la tasca tota l’estona. Tot i així, la seva expressió facial és bona i alguns inclús fan
comentaris positius.
hola
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6.6.2. SESSIÓ 2 A LA PLANTA 1 (Avis amb demències) - 09/08/2017
Aquesta sessió ha estat realitzada el dimecres 9 d’agost a la segona planta del
Centre de Dia Josep Roqué i Castell a les 12 del matí. La sessió ha durat 40
minuts aproximadament. La sala era molt gran, lluminosa i ampla, i els
assistents s’han assentat en rotllana per tal de veure’s les cares entre ells.
S’han assentat en butaques toves amb el respatller molt alt. Els participants
han estat nou ancians: en Jesús (78), la Carme (84), la Dolores (87), la Teresa
(96), la Lola, l’Agustín (92), la Rosario (88) (ha marxat a mig fer), la Francisca
(95) i la Remei (88) (s’ha afegit a mig fer) (al vídeo estan col·locats d’esquerra a
dreta, en Jesús està a la meva esquerra).
També cal sumar-li la presència de tres cuidadores del centre i de la Míriam
Sevilla, una amiga meva que m’ha ajudat a completar els requadres d’èxit per
tal de comprovar l’efectivitat de la sessió.
Cal dir que el grup d’avui no era gaire participatiu: en Jesús i la Carme
intentaven participar però estaven a un altre món, la Dolores era molt
participativa però era l’única, la Teresa era sorda i no podia seguir l’activitat ni
observava, la Lola no feia res, l’Agustín i la Rosario seguien força bé, la
Francisca s’ha negat a participar i la Remei quan s’ha afegit era molt
participativa (no es pot veure al vídeo perquè està al costat de la càmera).

PRESENTACIÓ
He començat dient qui era i què venia a fer. Molts no deien res al principi i
només somreien. L’Agustín i la Rosario se’n recordaven que havia vingut l’altre
dia i sabien el meu nom (no sé si li han recordat les cuidadores). L’Agustín
m’ha tornat a explicar que la seva néta es deia Bruna i els dos m’han explicat
que hi ha un poble d’Andalusia que es diu Brunete, que va jugar un paper molt
important durant la guerra civil. Llavors els he dit que ens passaríem la pilota i
havien de dir el seu nom, l’edat i una cançó o un autor que els agradés molt. No
obstant, m’he hagut d’aixecar i anar persona per persona preguntant-li cada
pregunta per separat. El nom i cognoms el sabien dir tots però l’edat els
costava a alguns i les cuidadores els havien de donar un cop de mà. L’Agustín
estava molt de broma i s’inventava altres noms que no eren el seu per riure.
Quan li he preguntat l’edat ha respost que en tenia vint, li he dit que no i ell ha
afegit <Vint per quatre, deu de propina i dos que he complert>. Llavors ha
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intentat repetir aquesta frase però s’ha equivocat i ha fet veure que plorava.
D’altra banda la Francisca no em volia mirar i només li parlava a la cuidadora.
No volia dir-li el seu nom perquè argumentava que ja se’l sabia. El seu
comportament es pot deure al fet que acabava d’arribar al centre i al principi
molts avis mostren una actitud de negació i no volen estar allà. Pel que fa a la
música que els agrada, la majoria no volia respondre i han acabat dient
<Manolo Escobar>. L’Agustín ha dit que la seva cançó preferida era <Cara al
sol>.

BALL
He començat amb una activitat que consistia en que cadascú s’inventava un
pas de ball. Cada ronda afegíem un pas més a la coreografia fins aconseguir
una seqüència considerablement llarga. Hem fet dues seqüències. Primer
demanava a un ancià que s’inventés un pas de ball, llavors el repetíem,
assajàvem la seqüència sense música i llavors posava cançons de fons (ha
sonat Antonio Machín). El fet que les cançons tinguessin lletra i els agradessin
ha suposat un problema per la Dolores, que en certes ocasions s’ha deixat anar
per la música, cantava i llavors no seguia el ball.
Pel que fa a l’hora d’inventar-se els passos de ball ho han fet tots (fins i tot la
Francisca, que es negava a moure). Tot i així, a alguns calia insistir-los molt ja
que els feia vergonya: <Vinga, el primer que se t’acudeixi>, <Aquest mateix,
molt bé> (just després de fer un moviment sense voler).
A nivell físic tots tenien la capacitat de reproduir els moviments. Els que no es
movien era perquè s’hi negaven (la Francisca) o no podien (la Teresa, que no
hi sentia). Tot i així, a l’hora de recordar la seqüència han tingut bastants
problemes: no s’equivocaven, però molts d’ells es quedaven repetint el mateix.
Sobretot en Jesús i la Carme intentaven seguir-ho però se’ls perdia la mirada.
Hi havia molts cops que els animava a seguir i els mirava als ulls, dient quin
pas tocava mentre jo el feia (intentava relacionar els moviments amb accions
com Nedem, Volem…) i encara que em somreien i assentien amb el cap es
quedaven encallats fent el mateix moviment. Els que la seguien bé no sé si és
perquè la recordaven o m’imitaven a mi directament (suposo que una
combinació d’ambdós factors). Tot i així, he notat un progrés des que hem
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començat l’activitat fins al final. Encara que la seqüència fos més complicada hi
havia més cohesió com a grup.

TOCAR SOBRE UNA CANÇÓ
En principi tenia pensat realitzar el cànon avui, però com que he vist que el
grup no tirava massa i aquesta era una de les activitats més complicades he
optat per quelcom més fàcil. Hem començat cantant una cançó que tothom
sabia molt bé, El patio de mi casa. Tot i així, molts d’ells no han cantat. No
obstant, encara que no cantessin alguns portaven el ritme amb les mans.
Llavors he repartit instruments de percussió (panderetes, maraques, cascavells
i uns plats). He donat els plats a l’Agustín i, al veure que era força difícils de
tocar (almenys respecte els altres) s’ha il·lusionat i s’ha activat més. La
Francisca no ha acceptat l’instrument. Llavors hem repetit la cançó portant el
ritme amb l’instrument corresponent. Tothom el portava a temps. Encara que
alguns seguien la pulsació i els altres les síl·labes de la lletra tots anaven
alhora excepte la Teresa (és sorda, movia la maraca però no anava a temps),
cosa que vol dir que tenen el ritme realment molt interioritzat. Fins i tot els que
no volien cantar portaven el ritme. Llavors hem repetit la cançó i havien de
portar el ritme només en l’estrofa que deia <Agachate> i la que començava
amb <Molinillo>. Aquesta part ha suposat més problemes ja que la majoria
seguia portant el ritme tota l’estona, per molt que els avisés. Hem repetit
aquesta tasca dos cops.

Figura 23: ancians de la segona planta realitzant l’exercici <Tocar sobre una
cançó>
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VALORACIÓ
La veritat és que aquesta sessió hauria pogut anat millor. La majoria d’avis
estaven molt apagats i no parlaven: els més actius eren la Dolores, la Remei,
l’Agustín i la Rosario, i els altres amb prou feines es movien. Aquesta manca de
participació ha fet que l’actitud d’avui fos més aviat poc participativa.
Cal dir que les diferències amb la resposta dels avis de la primera planta són
notables. Pel què fa al ball els moviments d’avui eren menys originals encara
que avui han inclòs un moviment amb els peus i els de la primera planta no
volien fer-ho. Els que seguien l’activitat avui no es pot comparar amb els altres,
ja que la majoria es quedaven encallats o tot plegat paraven de moure’s.
Pel que fa a l’activitat de El patio de mi casa la manca de participació ha estat
més que notable, Tot i així, encara que no cantessin han portat el ritme molt bé
i he quedat gratament sorpresa en aquest aspecte (com d’interioritzat tenien el
ritme). De cara a futures sessions hauria de trobar una manera per motivar-los
més a participar. També m’he adonat que, pel que he vist fins ara, als avis no
els fa tanta por imitar sinó tot el que impliqui una tasca mínimament creativa
(com inventar-se un ritme o dir el nom del seu cantant preferit). Això es pot
deure al fet que sortir de la zona de confort (la imitació) sempre implica por a
que els altres et jutgin. Tot i així, al tractar-se d’avis amb demència (són força
desinhibits i no els importa tant què pensen d’ells com a la planta 1) pot ser que
es degui al fet que no creuen ser capaços de fer-ho.
Pel què fa als objectius específics de cada edat cal dir que el seu assoliment
depèn molt de la persona i de la seva motivació a treballar. En l’activitat de
ballar assentats els avis que participaven activament han pogut treballar, a part
del nivell motriu, la memòria recent (de forma molt explícita). També han
estimulat l’hàbit de mantenir-se centrats en una tasca i acostumar-se a
mantenir l’atenció. Pel què fa a la segona activitat ha estat més complicat. Si bé
han aconseguit manipular l’instrument, els costa molt assimilar noves
indicacions i qualsevol cosa que no surt espontàniament els costa més. És a
dir, portar el ritme durant tota la cançó els hagués estat senzill (tenen el ritme
molt interioritzat) però fer-ho només en algunes parts els ha estat molt
complicat. Estar tota l’estona concentrats en una acció i afegir noves
indicacions els costa d’assimilar, però tampoc es tracta de que tot surti bé al
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primer dia. Anar-los acostumant a activitats com aquesta pot fer que cada cop
les facin millor.
Cal afegir que a nivell emocional hi ha hagut un treball considerable gràcies a la
cançó <El patio de mi casa>. Un altre bon exemple de l’estimulació anímica és
el cas de la Dolores. Durant l’activitat de ballar no seguia la seqüència de
moviments ja que es quedava absorta cantant les cançons que hi havia de
fons. No veig el problema en aquest punt ja que és molt millor que millori el seu
estat anímic fent el que li agrada abans que obligar-la a seguir una activitat
(que, d’altra banda, continuava seguint encara que de forma menys activa).
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SESSIÓ 2 PLANTA 2 ACTIVITAT 1: Ball
Nivell cognitiu

Nivell socioemocional

Participants

S’inventa
un
moviment

Imita els
moviments

Recorda la seqüència

Porta el ritme
amb alguna part
del cos
(conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant
tota l’activitat

Somriu/riu,
no està tens

Fa comentaris
bons,
interactua
verbalment o
no amb els
companys
No

Participa
activament a
l’activitat

Jesús

Sí

Sí

Inconscientment

Ho intenta però
molts cops
queda perdut en
el seu món
mirant fixament
la paret

Somriu
sempre,
encara que
no estigui
seguint
l’activitat

Carme

Sí

Sí

Inconscientment

Ho intenta però
molts cops
queda perduda
en el seu món
mirant fixament
la paret

Dolores

Sí

Sí

No

Teresa

Sí

No es mou

No, encara que es
mogui molts cops es
queda fent el mateix
moviment i no canvia.
Els cops que segueix és
perquè insisteixo i
m’imita, no se’n recorda
per voluntat pròpia
No, encara que es
mogui molts cops es
queda fent el mateix
moviment i no canvia.
Els cops que segueix és
perquè insisteixo i
m’imita, no se’n recorda
per voluntat pròpia
Sí. Alguns cops no però
no perquè no pugui sinó
perquè li agradaven les
cançons de fons i es
dedicava a cantar-les
No

Somriu
sempre,
encara que
no estigui
seguint
l’activitat

No

Sí

Sí

Somriu

Sí

Molt

Inconscientment

No, és sorda

No

No

No

No

Té una
expressió
neutra, no
segueix
l’activitat
No somriu

Lola

Sí

Una
cuidadora
la mou però

No

No

No

Sí
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Agustín

Sí

ella sola no
ho faria
Sí

Rosario

Sí

Sí

Francisca

Sí (només
se
l’inventa,
llavors no
ho fa)
Sí

Es nega a
participar

Remei

Sí

Se’n recorda bastant i
aconsegueix gràcies a
la meva imitació
Se’n recorda bastant i
aconsegueix gràcies a
la meva imitació
Es nega a participar

Se’n recorda bastant i
aconsegueix gràcies a
la meva imitació
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Inconscientment

Somriu, no
està tens

Sí

Sí

No

Sí

Somriu, no
està tensa

Sí

Sí

No

Està atenta i
podria seguir-la
però es nega a
fer res

No somriu

No

No

No

Sí

Somriu, no
està tensa

Sí

Sí

Figura 24: en general la resposta dels avis és bastant negativa. La majoria no poden estar concentrats en la tasca i, encara que tots s’inventen
un pas de ball, a l’hora de reproduir la seqüència es queden absorts reproduint el mateix. Tot i així, en general la seva expressió facial és bona
i alguns d’ells porten el ritme de forma inconscient.
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SESSIÓ 2 PLANTA 2 ACTIVITAT 2: Tocar sobre cançons
Nivell cognitiu

Nivell socioemocional
Manipula
l’instrument

Porta el ritme
amb alguna part
del cos
(conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant tota
l’activitat

Somriu/riu, no està
tens

Fa comentaris
bons,
interactua
verbalment o
no amb els
companys

Participa
activament a
l’activitat

Sí

Recorda la
consigna
(quan ha
d’entrar) i
reacciona
amb
relativa
rapidesa
No

Sí

Conscientment,
mou les mans

Somriu

No

No

Sí

No

Sí

No

Somriu

No

Dolores

Sí

Sí

No

Sí

Somriu

Sí

No canta
però porta el
ritme
No canta
però porta el
ritme
Sí

Teresa

No

Sí

No

Sí

Conscientment
(quan no té
instrument mou
les mans i quan
el té mou els
peus)
No

Intenta
concentar-se
però es despista
Intenta
concentar-se
però es despista
Sí

No

Mostra una
expressió neutra

No

Lola

No

Sí

No

Sí

Conscientment,
mou les mans

No

Mostra una
expressió neutra

Sí

Remei

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Somriu

No

Agustín

Una mica

Sí

No

Sí

Conscientment,
mou les mans
No

No canta
però porta el
ritme
No canta
però porta el
ritme
Sí

Sí

Sí

Bastant

Francisca

Es nega
a
participar

Es nega
a
participar

Es nega a
participar

Es nega a
participar

No

Encara que no
faci res observa
l’activitat

Mostra una
expressió neutra
Fa cara d’enfadada

No

Es nega a
participar

Participants

Canta la
cançó

Imita el
ritme

Jesús

No

Carme

Figura 25: la participació en aquesta activitat és bastant nefasta. Només dues àvies canten la cançó (és molt estrany tenint en compte que es
tracta de <El patio de mi casa>) i molts avis desconnecten de la tasca. Tampoc són capaços de tocar durant les estrofes que pertoquen. Tot i
així, tenen el ritme molt interioritzar ja que alguns d’ells porten el ritme amb una part del cos sense que jo ho demani i tots porten el ritme
alhora amb els instruments. A nivell emocional dos avis fan comentaris positius resspecte l’activittat i tots (excepte la Francisca) somriuen o
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6.6.3. SESSIÓ 3 A LA PLANTA 2 (Avis amb demències) - 11/08/2017
Aquesta sessió ha estat realitzada el divendres 11 d’agost a la segona planta
del Centre de Dia Josep Roqué i Castell a dos quarts de quatre de la tarda. La
sessió ha durat una hora i poc aproximadament. La sala era molt gran,
lluminosa i ampla, i els assistents s’han assentat en rotllana per tal de veure’s
les cares entre ells. S’han assentat en butaques toves amb el respatller molt alt.
Els participants han estat catorze ancians: la Encarnación (91), en Jesús (78),
l’Agustín (92), la Carmen (82), la Teresa (96), l’Ángela (88), la Dolores (87), la
Conchita (82), la Lola (no pot dir la seva edat), la Montserrat (89), la Francisca
(95), la Carme (84), l’Antonio (89), la Rita, en Josep (89), la Lourdes (71) i la
Caterina (75) (al vídeo els avis estan situats començant d’esquerra a dreta). Cal
mencionar que avui no tots els ancians eren de la planta 2. Han ajuntat a la
sessió alguns avis de la planta 1 perquè no es quedessin sols i el grup tirés
més. Els que no tenien Alzheimer eren els situats a la meva esquerra (la dreta
al vídeo). De fet, la Montserrat i l’Antonio havien assistit a les meves sessions a
la planta 1.
També cal sumar-li la presència de tres cuidadores del centre i de la Nerea
Galeote, una amiga meva que m’ha ajudat a portar una mica la sessió i a
completar els requadres d’èxit per tal de comprovar l’efectivitat de la sessió.

PRESENTACIÓ
Per tal de saber el nom i l’edat dels participants ens hem passat una pilota
petita i quan la tenien ho havien de dir. La diferència entre ambdues condicions
(tenir Alzheimer i no) era més que notable: els avis que en tenien calia
recordar-los a tots què havien de dir, i en algunes ocasions acostar-s’hi i tot,
mentre que els altres no. Alguns ancians amb un deteriorament més avançat
han tingut problemes per fer el moviment de passar la pilota (en el cas de la
Lola li han hagut de donar les cuidadores perquè no podia agafar-la). L’Agustín
han tornat a recórrer al seu mètode peculiar per dir l’edat (veinte por cuatro y
medio más dos). L’Agustín, quan li ha tocat el torn, ha preguntat en quin any
vivíem i llavors ha dit el dia del naixement. He fet el càlcul.

TOCAR SOBRE CANÇONS

115

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

En aquest apartat hem treballat la cançó de Quizás, quizás, quizás, de Nat King
Cole. La peculiaritat d’aquesta cançó és que repeteix tres cops la paraula
Quizás al final de cada estrofa. He repartit la lletra de la cançó impresa (a les
persones que les cuidadores m’han indicat que podrien seguir-la). A la primera
audició havien de seguir la lletra, comptar els cops que deia Quizás i si volien
cantar-la. Bastanta gent ha cantat però de forma tímida. Quan he preguntat
quants cops ho deia les persones ningú havia estat atent però dues àvies ho
han comptat a partir del full. La Carmen, que té Alzeheimer i no tenia el full, ha
dit que se n’havia oblidat però que al voltant d’uns 18 (eren 21 o sigui que no
anava tant desencaminada).
Llavors els he dit que si s’havien adonat que la cançó deia molts cops la
paraula <quizás> (sí), i els he dit que ara haurien de picar de mans cada cop
que ho digués. Ho hem assajat sense la música i llavors he posat la cançó.
Hem repetit l’operació dos cops (no posava la cançó sencera, només fins la
meitat on comença la part instrumental). Els avis amb la capacitat per fer-ho ho
han fet i anaven alhora (els avisava quan era el moment de fer-ho). Algunes
àvies que els agradava molt la cançó i se la sabien (com la Dolores) s’han
emocionat i cantaven abans d’hora.
A continuació he repartit instruments de percussió. Els ha fet molta il·lusió a
tots i ha costat bastant mantenir l’ordre perquè no toquessin. A la primera
audició els he fet tocar tota l’estona seguint el ritme (només quan l’home
cantava), ho hem repetit i llavors només podien tocar quan deia la paraula
<Quizás>. La veritat és que tenen el ritme molt interioritzats perquè tots duien
el ritme bastant a temps. Cal dir que no m’hi havia fixat i el ritme d’aquesta
cançó en concret no estava molt marcat ja que el cantant es deixava endur,
cosa que dificultitzava la tasca.
Després he dividit els avis per la meitat (ha coincidit que al grup 1 predominava
la gent amb demència mentre que al grup 2 només n’hi havia un parell). Primer
el grup 1 havia de tocar el ritme durant tota la cançó i el grup 2 només quan
deia la paraula Quizás. Hem realitzat el procediment dos cops. He quedat molt
sorpresa perquè els que participaven ho feien molt bé i, excepte uns quants del
grup 2 que els han hagut d’avisat perquè no toquessin tota l’estona els altres
han esperat. També cal dir que hi havia en Josep que era completament capaç
d’esperar però reia i tocava tota l’estona per divertir-se. Llavors hem invertit els
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papers: el grup 1 només tocava els <quizás> i el grup 1 tocava tota l’estona. Al
principi la Carmen volia tocar però l’he avisat i no s’ha equivocat més. No els ha
costat adaptar-se al seu nou paper.

CÀNON
Encara que les cuidadores m’han advertit que seria força complicat, he decidit
tirar endavant l’activitat del cànon. Primer els he explicat què era (ningú ho
sabia). Hem triat la cançó de El patio de mi casa, ja que és la més popular i
senzilla, i l’hem cantat un cop sencera. Llavors els he explicat que hauríem de
tallar la cançó a la segona estrofa perquè funcionés millor, i l’hem tornat a
cantar només fins aquí. He dividit els ancians els mateixos grups que abans i
han cantat per separat (el grup 2 era molt més participatiu que l’1, on hi havia
molts avis amb un Alzeheimer molt avançat). La cuidadora mrta dirigia el grup 2
i jo el grup 1. El primer cop que hem provat el cànon ha començat el grup 1.
S’ha creat un alderull considerable ja que tothom cantava molt fort per sentir-se
i quan ha començat el grup 2 el grup 1 s’ha posat a seguir-lo. A més, jo m’he
despistat i he seguit cantant la cançó sencera encara que l’havíem reduït a
dues estrofes. Ho hem provat diversos cops i cada vegada ho han fet millor. Al
grup 1 calia aixecar-se, col·locar-se davant seu i gesticular bastant perquè
seguíssin bé, però un cop interioritzaven el fet que s’havien de concentrar en
seguir la seva part ho han fet molt bé. Llavors he decidit allargar la cançó a tota
i fer menys repeticions, ja que els cansava molt cantar tanta estona seguida.
Entre això i que els he dit que baixessin el volum ha sonat molt bé. A més,
encara que cadascú cantés una part diferent de la cançó el ritme el portavem
alhora, que és la gràcia dels cànons. Al final hem invertit els rols i començava el
grup 2 i llavors s’hi afegia l’1. Els ha anat molt bé encara que al principi alguns
han començat la cançó per la part on passava el grup 2.

TOCAR SOBRE CANÇONS
Com que el personal del centre m’ha dit que podia allargar la sessió una mica
més, he decidit continuar amb l’activitat 1 (escoltar cançons, identificar-ne les
parts i tocar-hi a sobre). He posat la cançó Camarera de mi amor, d’Antonio
Machín. Els he dit que giréssin el full (la lletra estava darrere de la de Quizás i
el primer cop l’hem escoltat i l’hem cantat. Era una cançó força popular i molts
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la sabien (la Carmen la cantava sense tenir la lletra). La cançó repetia molts
cops la frase <Camarera, camarera, tu eres la camarera de mi amor> i els he
dit que quan ho sentissin havien de picar amb els peus. Els que podien
participar ho han fet molt bé.

Figura 26: ancians de la segona planta realitzant l’activitat <Tocar sobre una
cançó>

VALORACIÓ
La sessió d’avui ha donat bastants bons resultats. He pogut evidenciar més que
mai la diferència entre els avis mentalment sans i els que tenien una demència
molt avançada (eren els que no podien moure’s i es quedaven mirant fixament
la paret). Tot i així, alguns avis amb Alzheimer estaven molt animats (la
Carmen i la Dolores) i tots portaven el ritme encara que no poguessin cantar. El
cànon l’han fet molt bé. Pensava que es deixarien endur per l’altre grup i han
aconseguit romandre centrats en la part de la cançó que els tocava. Un fet que
ha ajudat a augmentar l’índex de participació de la classe és que, com més
gent participa, més s’anima la resta i menys vergonya els fa.

Pel què fa als objectius establerts específicament per a cada activitat, cal dir
que el seu acompliment va extremament lligat a com s’involucraven els avis a
la sessió.
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SESSIÓ 3 PLANTA 2 ACTIVITAT 1: Tocar sobre cançons
Nivell cognitiu
Participants

Canta la
cançó

Recorda la
consigna
(quan ha
d’entrar) i
reacciona
amb
relativa
rapidesa
Sí

Nivell socioemocional
Manipula
l’instrument

Porta el ritme
amb alguna part
del cos
(conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant tota
l’activitat

Somriu/riu, no està
tens

Fa comentaris
bons,
interactua
verbalment o
no amb els
companys o
amb mi

Participa
activament a
l’activitat (No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No pot

Sí

Sí

Sí

No

No pot

Sí

No

Sí

Somriu i no està
tensa
Somriu i no està
tens
No somriu

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No pot

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

No

No pot

és perquè no
vol, no pot es
refereix a que
la malaltia no li
permet)

Encarnación

Sí

Jesús
Agustín

Mou els
llavis
Sí

Carmen

Sí

No ho fa
tota
l’estona
Sí

Teresa

No

No pot

Sí

No

Ángela

Sí

Sí

Sí

Sí

No gaire perquè
és sorda
Sí

Dolores

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Conchita

Sí

Sí

Sí

Sí

No gaire

Lola

No

No

Sí

No pot

Montserrat

Sí

Sí

Sí però li
costa
Sí

Somriu i no està
tensa
Somriu i no està
tensa
No somriu però
tampoc està tensa
Somriu i no està
tensa
Somriu i no està
tensa
No somriu

Sí

Sí

Somriu

Sí

Sí

Francisca

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Carme

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Antonio

No pot
cantar la

Sí

Sí

Sí

Sí

Mostra una
expressió neutra
Mostra una
expressió neutra
Mostra una
expressió neutra

Sí

Sí
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cançó
Sperquè
no sap
llegir
Rita

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Mostra una
expressió neutra
No somriu

Josep

Sí

Sí

Sí

Lurdes

No gaire
perquè
no vol
Sí

Sí

Sí

Sí

Caterina

Sí

Sí

Sí però li
costa al
principi (té
els
platerets
que són
molt difícils
de tocar)
Sí

Sí

Sí

Somriu

Sí

Sí

Sí

Sí

Somriu

Sí

Sí

Figura 27: les respostes d’aquesta activitat són molt variades per culpa del nombre i la varietat dels participants. Tot i així, excepte
les àvies que tenen un deteriorament cognitiu més avançat (la Lola i la Teresa), tothom canta la cançó, recorda la consigna de quan
ha d’entrar i en general estan centrats en la tasca. Per altra banda, un punt molt positiu a destacar és que tots porten el ritme (ja
sigui conscientment o inconscient) i la seva expressió facial és neutra o somrient. També cal destacar que molts avis fan comentaris
positius de l’activitat o interactuen entre ells.
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SESSIÓ 3 PLANTA 2 ACTIVITAT 2: Cànon
Nivell cognitiu
Participants

Encarnación

Recorda
la lletra
de la
cançó i
canta

Recorda
el ritme
de la
cançó
(al
cantar)

Nivell socioemocional
No es perd i
canta
sempre el
tros que li
correspon

Porta el ritme amb
alguna part del
cos (conscient o
inconscientment)

Focalitza
l’atenció en la
tasca durant
tota l’activitat

Somriu/riu, no
està tens

Fa comentaris
bons, interactua
verbalment o no
amb els
companys o amb
mi

Participa activament a
l’activitat

*Sí significa que
canta el seu tros
però t’has
d’apropar
perquè et sentin

Sí

Sí

Sí

Sí

Somriu i no
està tensa

Sí

Sí

Jesús

Canta
però no
recorda
gaire la
lletra
Una mica

Sí

Sí

Sí

Ho intenta

No

Mitjanament

Agustín

No canta

-

-

No

No

Somriu i no
està tens
No somriu

No

No

Carmen

Sí

Sí

Sí

Sí

Teresa

No canta

-

-

No

Ángela

Sí

Sí

Sí

Sí

Mira però no
ho entén
perquè és
sorda
Sí

Dolores

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Conchita

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Lola

No pot

-

-

Sí

No

Montserrat

No canta

-

-

No

Sí

Somriu i no
està tensa
Somriu

Sí

Sí

No

No

Somriu

No

Mitjanament

Somriu i no
està tensa
Mostra una
expressió
neutra
Mostra una
expressió
neutra
Somriu

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Mitjanament

121

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

Francisca

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Somriu

Sí

Una mica

Carme

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Antonio

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Mitjanament

Rita

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Josep

No canta

-

-

No

Sí

Sí

Sí

Lourdes

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Mostra una
expressió
neutra
Mostra una
expressió
neutra
Mostra una
expressió
neutra
Mostra una
expressió
neutra
Somriu

No

Sí

Caterina

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Somriu

No

Sí

Figura 28: en aquest requadre es pot observar que, encara que 5 dels avis no canten (bé perquè no volen o bé perquè no poden), tots els
que ho fan son capaços de no perdre’s durant el cànon (amb la meva ajuda i la de les cuidadores) i estan atents en la tasca.
Aproximadament la meitat dels assistents porta el ritme de forma inconscient i, encara que la seva expressió facial és bona o neutra, són
pocs els que fan comentaris o interactuen entre ells.
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6.7. CONCERT

El divendres 14 d’agost s’ha realitzat un petit concert a la planta 2 a càrrec de
la Clàudia Molas (guitarra clàssica i veu), la Irene Castellón (guitarra clàssica i
veu) i jo mateixa (violí i veu). El concert s’ha dividit en dues parts. La primera ha
estat de música clàssica i la segona s’ha basat en interpretar cançons de la
seva joventut amb guitarra i veu. Abans de començar cada cançó hem inclòs
una petita introducció per situar els avis la situació en què aquesta va ser
escrita, el compositor i l’època corresponent. Cal dir que tots els avis han estat
molt atents durant tot el concert i cap d’ells parlava mentre tocàvem.
La primera obra ha estat Calypso, una cançó de folklore típica de Jamaica.
Hem tocat les tres alhora a tres veus diferents i la cançó era força senzilla. El
seu títol fa referència a un gènere musical típic d’Amèrica del Sud que rep el
nom de calipso o calypso i és característic per tenir lletra en castellà i estar
acompanyada per tambors. [52]
La segona obra ha estat Tres duos de Francesco Molino (1775-1847),
compositor, guitarrista i violinista italià. L’hem interpretat la Clàudia i jo. Aquesta
obra concorda amb el període musical del Classicisme. Per tant, tot i tenir un
caràcter alegre també era reservat, tot dins les seves mesures i sense passarse de la ratlla. La melodia té un caràcter cantat i simètric, les frases són molt
estructurades i el ritme harmònic (ritme amb què es canvia d’acord) és força
lent i funcional. El compàs és molt clar i marcat. D’acord amb el període estètic
corresponent, la lliure interpretació musical és força reduïda ja que durant
l’època s’escrivien amb molt detall les dinàmiques i les articulacions a la
partitura per tal de deixar marcat com havia de ser tocada. [53]
La tercera obra ha estat el Gran Vals de Francisco Tárrega (1852-1909)
interpretat per la Clàudia amb guitarra sola. L’estil propi del compositor i
guitarrista espanyol concorda amb el període estètic del Romanticisme. L’obra
és en ritme ternari i, d’acord amb l’època, cal destacar-ne el ‘rubato’ (els temps
extremats i els canvis de caràcter freqüents), la capacitat d’expressar-se
lliurament trencant tots els esquemes implantats durant períodes anteriors i la
123

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

importància del ritme.

[54]

INS Antoni Pous

Cal dir també que la melodia d’aquest vals en qüestió

és molt conegut avui en dia gràcies al fet que la va fer servir la marca de mòbils
Nokia com a to de trucada predeterminat. [55]
La quarta obra ha estat un altre vals aquest cop interpretat per la Irene també
amb guitarra sola. El seu títol és Waltz i és de Bartolomé Calatayud (18821973), un compositor, professor i concertista mallorquí. [56]
La cinquena obra l’he interpretat jo i ha estat la famosa Allemande de Johann
Sebastian Bach. L’obra era d’estil barroc, el període estètic corresponent al
segle XVII i a la primera meitat del segle XVIII amb Bach com a màxim
representant. Les característiques d’aquesta obra són que té una dinàmica
general molt moguda (no significa que sigui una peça ràpida) i el compositor
intentava crear efectes sonors. És una peça molt expressiva i la seva gràcia rau
en una bona interpretació i en aconseguir un so profund. [54]
Passant a la segona part del concert, la sisena obra ha estat <Hey> de Julio
Iglesias. He començat jo amb el violí tocant un cop la melodia i llavors hem
cantat la Clàudia i jo mentre la Irene portava l’acompanyament amb la guitarra
clàssica de forma arpegiada.
La setena obra ha estat <Ara que tinc 20 anys> de Joan Manel Serrat. Ens hem
inspirat en un arranjament que el grup Oques Grasses va realitzar per el disc
de la Marató de l’any 2015. La cançó era més ràpida, moguda i alegre que
l’original. L’hem cantat la Clàudia i jo mentre la Irene ens acompanyava tocant
els acords.
La vuitena obra interpretada ha estat <La cançó del lladre>, una cançó popular
molt antiga. L’ha cantat la Clàudia mentre la Irene feia l’acompanyament en
forma d’acords arpegiats.
La novena obra interpretada ha estat <Esbarzers> del grup valencià La Gossa
Sorda. Encara que no seguia la línia de la resta del concert ens venia de gust
fer una cançó més actual per tal de contrastar i poder observar en els avis una
reacció a una cançó que no coneixien i un estil amb el que no estaven
familiaritzats. Cal dir que, encara que la lletra estava en valencià i era força
enrevessada, hem preferit canviar algunes paraules per tal de no crear
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malentesos: hem substituir <L’olor a podrit de València em posa calent> per
<L’olor a podrit de València em posa valent>, <la vall que tens entre els pits>
per <la vall que tens entre els dits> i <Qui collons ha apagat la llum?> per <Qui
és el que ha apagat la llum?>. La Clàudia tocava els acords mentre que la
Irene i jo cantàvem. Ella s’hi afegia realitzant una segona veu en algunes
frases. Jo he tocat la melodia amb el violí al principi de tot i durant un pont
enmig de la cançó.
La desena cançó que hem interpretat ha estat <Rossinyol>, una cançó popular.
La Clàudia feia l’acompanyament tocant acords de forma arpegiada.
Començava jo tocant la melodia un cop i llavors la Irene s’afegia cantant la
melodia i jo passava a fer un acompanyament amb el violí.
L’onzena obra interpretada ha estat <Mi carro> de Manolo Escobar. La Clàudia
feia l’acompanyament mentre la Irene i jo cantàvem.
La dotzena obra ha estat un bis. Els hem demanat els avis quina cançó volien
que repetíssim. Com de costum quasi cap d’ells s’ha volgut mullar i sortien amb
els seus arguments de <El que vosaltres
vulgueu>.

Una

cuidadora

ha

proposat

<Rossinyol>, ja que molts d’ells la sabien.
Cal afegir que al final de tot del concert
quatre ancians (els que caminaven millor)
ens han portat un obsequi per cadascuna i
el personal ens ha convidat a fer un

Figura 29: obsequi

aperitiu. Un comentari que m’ha marcat molt
ha tingut lloc quan, als tres avis que ens han portat els obsequis, les cuidadores
els han dit que podien triar a qui donar el seu. En Rafael, un ancià de la primera
planta que havia estat músic i que vaig connectar com amb ell, ha dit <Si puc
triar...>, s’ha adreçat a mi i m’ha regalat un somriure mentre em feia dos
petons.
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d’avis

que

inconscientment
Calypso
Tres duos de Francesco
Molino
Gran Vals de Francisco
Tárrega
Waltz de Calatayud
Allemande de Bach
Hey de Julio Iglesias
Ara que tinc vint anys de
Serrat
La cançó del lladre
Esbarzers de La gossa
sorda
Rossinyol
Mi carro de Manolo
Escobar
Rossinyol

1
6

0
0

2

0

0
0
1
3

0
0
0
0

2
7

0
0

4
3

11
15

7

12

Figura 30: tenint en compte l’índex de participació a l’hora de cantar i portar el ritme de
forma inconscient, es pot concloure que les cançons que els han agradat més (en el
sentit que s’hi han involucrat i s’hi ha sentit identificats) són les referents a la seva
juventut. Dintre d’aquestes, les que han tingut més èxit són les més conegudes per
tothom: <Rossinyol> i <Mi carro>. Tot i així, la cançó <Esbarzers> ha rebut bastanta
bona acollida tot i no conèixer-la. Potser es deu que, a diferència de les peces de caire
clàssic, aquesta és més moguda i incita a portar el ritme.

Figura 31: concert de festa major al Centre de dia Josep Roqué
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6.8. ENTREVISTA A UNA CUIDADORA A L’ACABAR LES
SESSIONS

Després d’haver realitzat totes les sessions de musicoteràpia amb els avis he
entrevistat a la Marta, l’única noia de tot el personal que ha presenciat totes les
sessions excepte la primera.
-

Els avis de la primera planta tenen tots la malaltia de l’Alzheimer?

La majoria tenen Alzheimer però n’hi ha alguns que tenen demència senil que
no és ben bé el mateix. Aquests tenen més tendència a oblidar les coses
recents. La diferència bàsica es troba en el període de temps que tendeixen a
oblidar.
-

A part de les sessions amb música que vaig venir a veure abans de
començar amb les meves, feu altres activitats amb música?

Sí. Un dia canten en una coral, alguns dies ballen amb un voluntari i els posem
sorolls d’animals o els habituals d’una casa per tal de que ho relacionin amb el
lloc d’on provenen. També tenim cançons amb noms de pobles que a l’escoltarles i han de reconèixer el nom i llavors parlem de característiques i records que
els porta aquest poble.
-

Utilitzeu la música com a mètode de relaxació?

No, això no.
-

Respecte les meves sessions i les que fèieu abans, hi heu notat
diferència?

A part de perquè tu en saps, molt. Ens has donat moltes idees. Nosaltres, per
molt que vulguem fer alguna cosa ens costa molt pels ritmes i això... Per
exemple, jo vaig fer un curs de musica per a gent gran a Barcelona i per molt
que t’ho ensenyin clar, és un curs de dues hores i és poca cosa i si vols que
t’ho ensenyin costa una mica perquè saps... Em costa fins i tot a mi seguir el
ritme com per fer-los-hi seguir a ells! Ens ha agradat molt. Per exemple, això de
les campanes les volem anar a comprar per poder-ho fer.
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I el curs aquest on el vas anar a fer?

Hi vam anar amb la resta de personal a Barcelona, a la Fundació Pere Tarrés.
És una fundació que no fa res de música, sinó tallers pels treballadors amb
gent gran. Hi ha diferents professionals que t’ho ensenyen.
-

Us ho van vendre com a musicoteràpia, diguem?

Sí.
-

Creieu que la resposta dels avis en les activitats que tenen música és
diferent que l’obtinguda realitzant altres activitats?

Sí, perquè a més les cançons els porten molts records. Algun cop he posat una
cançó i gent s’ha posat a plorar.
-

Per què els feu treballar amb música?

Per això mateix, perquè és una manera de que ells recordin la seva joventut. Si
tu els dius <Anem a recordar què fèieu quan éreu petits i estàveu al pati> no et
respondran. En canvi, si tu els poses la cançó de El patio de mi casa o la de El
cocherito leré doncs ells, com que saltaven a corda amb aquestes cançons,
recorden quan estaven al pati, recorden els seus amics... I és una manera de
treure els records que tenen a dintre i que no saben expressar de cap altra
manera.
-

En general coneixes alguns beneficis de la musicoteràpia a part
d’això?

No...
-

Les sessions que vaig realitzar jo eren massa difícils perquè les
seguissin els avis? Creus que hauria d’haver baixat el nivell?

No, jo crec que van estar bé. L’únic que crec que alguna vegada s’hauria
d’haver repetit més cops. Encara que al primer pis ho captaven ràpid, a dalt
fer-ho més cops perquè els quedi clar hagués estat bé. Però no, no, va anar
molt bé.
-

Creus que podria haver adoptat altres millores jo?
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No, només això de repetir una mica més les coses perquè quedi més clar. De
vegades volem córrer molt. És allò que sempre vols ensenyar una cosa però si
no han après l’anterior...
-

Després de les meves sessions els avis feien una mica de canvi?
Estaven més contents o més relaxats?

Sí, estaven molt alegres. En general, la música els motiva molt i cada cop que
ve una actuació musical o fan alguna cosa amb música els encanta. I és el que
et dic, no és el mateix quan ho fem nosaltres que quan ho fas tu que en saps.
-

T’han fet comentaris respecte les meves sessions?

Personalment no, però quan venien a buscar-los els familiars els hi explicaven
a ells.
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6.9. ENTREVISTA A UNA CUIDADORA DOS MESOS MÉS
TARD

Aquesta entrevista ha estat realitzada el 29 de setembre de 2017 al Centre de
dia Josep Roqué de Manlleu a la Marta, la cuidadora que va assistir a totes les
sessions que vaig fer, per tal de parlar de si havia seguit amb aquestes o havia
aprofitat les meves idees.
-

Has seguit realitzant alguna de les activitats que vaig proposar?

Jo un dia sí que vaig fer l’activitat dels instruments a la planta 2. N’escoltaven
un i havien de repetir el gest de es tocava. No ho he fet més perquè ara als
matins ja no es fa música, ho fan a la tarda i llavors jo no hi sóc. Tot i així,
l’activitat de les campanes sí que es va repetir també.
-

L’activitat dels instruments vas fer els mateixos?

Vaig canviar-los. Vaig fer guitarra, piano... Els teus els costava una mica més
de distingir i vaig fer instruments que es veiessin més diferents. També vaig fer
una variant que consistia en ensenyar-los un paper amb un instrument dibuixat
i havien de fer com si el toquessin.
-

Com vas realitzar l’activitat de les campanes?

No vaig seguir cap cançó, ho anava fent així una mica per alt i ensenyava les
campanes a l’atzar.
-

Has trobat alguna diferència?

Molta. Tu els sabies marcar molt més bé què havien de fer, jo ho he fet ‘com el
cul’ però ens va anar bé. El de les campanes em va costar més, fer-la.
-

Vas fer alguna variació respecte el que havia fet jo?

No, és que això ja em costa més.
-

Vas veure alguna cosa que s’havia de canviar?

Tècnicament no, només el que et vaig comentar de fer-ho més lentament.
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En general participaven?

Els que participaven quan venies tu, els que participen normalment...
-

L’alegria de després de les sessions els durava gaire estona?
Estaven més motivats per fer llavors altres activitats?

Clar, a baix potser sí però aquí costa més perquè al cap de poc ja no se’n
recorden. A baix sí que es notava que estaven més contents i en parlaven a
l’hora de dinar i tot. A la tarda potser més motivats no però sí que se’ls veia
més alegres.
-

També repercutia a l’hora de fer altres activitats?

-

Notes que els avis estan més motivats quan fan activitats noves o

Sí.

quan en repeteixen alguna que de les que ja han fet perquè saben
com funcionen?
Estan motivats a l’hora de provar una cosa que no han fet mai, però també és
veritat que si no els surt es frustren i no volen fer-ho. Amb les manualitats
també passa, al principi no volen fer-ho perquè diuen que és molt difícil i no
quedarà bé i al final ho aconsegueixen. No perden interès en fer una activitat
perquè mai la fem exactament igual, fem petites variacions. Canviar els
instruments, fer ritmes diferents... Fer el mateix taller però amb modificacions.
-

Quan vas repetir les activitats mencionaven que les havien fet amb
mi?

Clar, jo les vaig fer a la planta 2 i aquí no se’n recorden de res.
-

Quan no els surt una activitat notes que els baixa l’autoestima?

Sí. Es frustren molt perquè diuen que abans ho sabien fer i ara no.
-

Notes que les activitats musicals milloren la interacció social i la
cohesió com a grup?

Sí, si participen tots sí.
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Estan més oberts a l’hora de parlar amb vosaltres?

Això crec que no...
-

Pel què fa la interacció social entre els avis del centre, quan arriben
mai es coneixen entre ells?

No.
-

Estan molt disposats a conèixer gent nova?

Depèn de la persona. N’hi ha que tenen molta facilitat a fer un grup de seguida.
Perquè és clar, és com una escola i van en grups. Aquí ja els ordenem per
taules quan veiem que es fan entre ells. En canvi, n’hi ha que veus que de
seguida que poden s’aparten i els costa més relacionar-se.
-

Quan fan una activitat junts estan més units perquè han fet una
cosa tots junts?

Sí.
-

Suposo que també és un objectiu a treballar amb les vostres
activitats.

Sí, també és perquè aprenguin a treballar conjuntament, estar en companyia...
-

És com anar a l’escola, no?

Sí, bàsicament.
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6.10. CONCLUSIONS
6.10.1.

IMPACTE

DE

LES

SESSIONS

DE

MUSICOTERÀPIA

REALITZADES
Després de realitzar les sessions he pogut comprovar que l’efectivitat de les
sessions depenia totalment de la motivació dels avis i de la seva disposició a
l’hora de realitzar les activitats. Evidentment, com més divertides i interactives
fossin les sessions més probabilitat hi hauria que ells participessin. Tot i així, el
canvi seguia depenent d’ells, jo no els podia ‘obligar’ a realitzar una tasca (i de
retruc a obtenir la millora conseqüència d’aquesta) sinó que ho havien de fer
per voluntat pròpia.
Gran part dels propòsits de les sessions (apartat 1.2 de la part pràctica) s’han
complert. Els avis que han participat a les sessions (encara que cal dir que no
ho han fet tots), es mostraven interessats i això els permetia treballar, a nivell
cognitiu, la memòria, la coordinació i la concentració. Per tant, pel simple fet
d’atendre i escoltar han augmentat el nivell de concentració i s’han habituat una
mica més a una pràctica que els pot ser molt beneficiosa per a nombrosos
aspectes del seu dia a dia.
A nivell afectiu i emocional és complicat de preveure ja que molts cops que els
avis no somriguessin no significava que no estiguessin gaudint del moment
sinó que estaven concentrats. Segons l’entrevista realitzada als avis de la
planta 1 després de les sessions, tots afirmaven que s’havien divertit molt i que
s’ho havien passat molt bé. Per tant, el fet d’haver-se de concentrar i fer un
esforç no va lligada al fet de patir ja que, a part de que pots gaudir mentre estàs
concentrat, la recompensa d’haver aconseguit realitzar una activitat amb èxit és
el que et genera aquest estat de satisfacció i orgull. Això es pot evidenciar en el
fet que, en l’enquesta, la pregunta de ‘Puntua el nivell de dificultat de les
activitats’ va rebre resultats molt diversos (valoracions que anaven des d’un 2
fins un 8) i, en canvi, tots van respondre que els havien encantat les sessions.
Per tant, puc concloure que els avis que trobaven que eren fàcils es divertien
fent-les i els que tenien més dificultats també ja que se sentien satisfets
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posteriorment. Potser aquest sentiment de satisfacció va ser el que va portar
una àvia a especificar que s’havia sentit <virtuosa> durant les sessions.
Les diferències entre les dues plantes són més que evidents ja que l’estat
cognitiu dels avis és molt diferent. A la primera planta els avis eren totalment
conscients de les seves accions. En canvi, a la segona planta hi havia dos
casos diferents: els avis que tenien una percepció molt distorsionada de la
realitat, estaven aïllats i desconcertats respecte el què passava al seu entorn
(patien un deteriorament cognitiu més avançat) i els avis que no estan tant
malalts (una minoria) i, tot i patir pèrdues de memòria, somreien molt i es
mostraven desinhibits. És per aquesta raó que les activitats que implicaven un
esforç mental directe i conscient els eren pràcticament impossibles a la majoria
(sense tenir algunes excepcions). En canvi, a la primera planta la majoria dels
avis estaven molt interessats i donaven el millor d’ells mateixos per tal d’ajudarse a ells i també a mi (volien que el meu treball quedés bé i eren conscients de
què m’hi jugava). Tot i així, les activitats com escoltar música activaven el
subconscient de tots els ancians del centre. A la planta 2, avis que estaven
endormiscats i totalment submergits en el seu món eren capaços de portar el
ritme (movent els peus o els dits de la mà) i fins i tot cantar una mica sense que
jo ho proposés.
Els objectius establerts per a la planta 2 no es basaven en millorar les habilitats
dels avis sinó en mantenir les que ja tenien per tal de facilitar-los la resta de
tasques i mantenir la seva qualitat de vida. Aquesta planta em va portar moltes
més dificultats ja que el nivell d’atenció dels avis era molt inferior respecte els
que estaven mentalment sans. Molts es passaven les sessions amb la mirada
perduda, aliens al món, i calia situar-te davant seu perquè s’adonessin que
t’estaves dirigint a ells. Tot i així, a l’hora d’escoltar cançons el que més em
sorprenia és que hi havia avis que no parlaven i que en canvi portaven el ritme
amb el peu, o movien els dits de la mà. Les cançons de la seva infància i
joventut van ser el millor vehicle del què vaig disposar per tal de fer-los
‘reviure’. Parlar molts cops no servia de res, semblava que entenguessin millor
la música que a mi mateixa, i era aquesta la que els portava a treballar
emocionalment, a despertar-se, activar-se i millorar l’estat d’ànim. Tot i així, a
nivell cognitiu no es va poder treballar massa en gran part dels avis d’aquesta
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planta i cal tenir en compte que l’empremta a nivell emocional no era tampoc
gaire profunda perquè al cap de poc els avis s’oblidaven de que jo havia estat
allà. En els avis que participaven sí que era possible treballar aspectes
cognitius, però en la resta no ja que si no estaven capacitats per mantenir
l’atenció no podien millorar paràmetres com la concentració o la memòria. És
per això que, en els avis en què les demències són més que notables, potser
seria millor recórrer a altres formes de musicoteràpia menys actives.
Un altre problema que em vaig trobar és el fet que gran part de l’èxit a l’hora de
realitzar sessions amb musicoteràpia amb gent de la tercera edat rau en
conèixer-los bé per tal de saber fins a quin punt poden arribar. Hi ha avis que
no donen més perquè senzillament la seva capacitat no els permet fer-ho, però
en canvi molts no ho fan perquè tenen problemes familiars, els fa mandra o els
agrada boicotejar la sessió (els que ho feien per aquest motiu no ho feien amb
mala intenció, sinó que era la seva forma de passar-s’ho bé). Hi havia un avi
que feia veure que plorava per divertir-me, un altre que tocava la campana fora
de temps per tal de divertir la Nerea el dia que em va acompanyar... No els jutjo
per això, però és complicat trobar la línia mitja entre insistir perquè donin la
millor versió d’ells mateixos i participin en una activitat que els acabarà ajudant i
deixar de fer-ho perquè no els baixi l’autoestima.
En conclusió puc afirmar que les sessions a la primera planta van superar les
expectatives i van complir gran part dels objectius proposats a l’inici del treball.
Tot i així, en els avis amb demències va ser complicat. La major part d’ells
només responien a estímuls purament musicals (musicoteràpia passiva), cosa
que significa que potser ho hauria d’haver tingut en compte a l’hora d’elaborar
les sessions i partir d’aquest punt. Cal afegir també que per tal de poder
realitzar les classes el més correctament possible és indispensable conèixer els
avis i estar familiaritzat amb ells.
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IMPACTE DE LES SESSIONS DE MUSICOTERÀPIA A LLARG

TERMINI
Perquè els efectes de la musicoteràpia siguin notòries el més convenient és
que aquestes es realitzin de forma continuada i estable, sobretot en aquest
grup d’edat i en aquesta situació. No és necessari realitzar sempre la mateixa
estructura però tampoc innovar en cada sessió. Que les persones adoptin certs
patrons, com el pregunta-resposta, o que exercitin capacitats com la
concentració o la memòria, pot acabar incidint en la resta d’activitats que
realitzen en el seu dia a dia i millori així el seu nivell de vida. En les persones
mentalment o físicament malaltes unes sessions continuades i estructurades
són més necessàries que en altres casos. Adaptar-se a certs patrons o
aprendre noves habilitats els és difícil i es necessita insistència. Les sessions
esporàdiques en gent mentalment sana també poden tenir una incidència bona
i suficient ja que a partir d’aquestes poden aprendre patrons per ells mateixos
que els ajudaran. És per aquest motiu que, especialment en la planta 2, es
necessitaria estructurar més les sessions perquè s’acabessin acostumant a
aquestes. Això no significa realitzar-les cada dia exactament igual, però sí
repetir exercicis perquè cada cop els entenguin més i s’hi acabin acostumant.
En canvi, a la planta 1 es podria permetre un tractament de la musicoteràpia
més lliure. Al tractar-se ‘una activitat de caire preventiu, l’important és que les
persones gaudeixin l’estona i aprenguin habilitats que els seran útils a l’hora de
millorar aspectes com l’endarreriment del deteriorament cognitiu o l’augment de
la concentració que a la llarga acabaran incidint en el seu dia a dia.
Segons l’entrevista realitzada el 29 d’octubre a la Marta, la cuidadora del centre
que havia assistit a totes les sessions, després de la meva última sessió s’han
repetit dues de les activitats que vaig dur a terme: la de les campanes i la
d’imitar instruments, sempre amb certes variacions. Sí que puc dir que les
idees que vaig aportar els van servir per tal de mantenir entretinguts els avis de
la planta 1 i seguir treballant. Els avis de la planta 2 necessitarien unes
sessions en mans d’un professional en musicoteràpia, i era de massa
responsabilitat provar de generar certs canvis aquí.
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Cal evidenciar el fet que fins l’octubre no els vaig entregar els esquemes de les
sessions que havia realitzat (que les cuidadores haguessin assistit a les
classes no significa que se’n recordessin de totes les activitats ni es quedessin
amb els detalls). Potser si hagués entregat abans els esquemes de les meves
sessions haurien tingut l’oportunitat de repetir-les més vegades. Tot i així, la
Marta donava molt èmfasi en el fet que no es veia capaç de realitzar les
sessions que havia fet jo perquè ni ella ni cap de les altres cuidadores havien
estudiar música. És per això que, en les activitats que van repetir, els aspectes
més complicats no els fan fer. De l’activitat <Orquestra sense instruments>, no
van fer la part de posar un concert i dirigir els avis en funció dels instruments
que sonaven perquè no es veien capaces de fer-ho, i en la de les campanes la
Marta feia sonar campanes a l’atzar enlloc de tocar una cançó. És per això que
el més convenient per tal de produir una millora notable, sobretot en la planta 2
d’avis amb demència, seria contractar els serveis d’un musicoterapeuta
almenys un cop per setmana, una persona realment professional en el tema.
Tot i així, això ja inclou uns tercers i mesures a nivell econòmic en les quals jo
no m’hi hauria d’involucrar.
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7. VISITA A LA FUNDACIÓ PERE RELATS
7.1. EXPLICACIÓ DE LA FUNDACIÓ

L’any 1972 es va crear el Grup de Vells i Malalts al barri del Poblenou de
Barcelona. Estava format per diferents voluntaris de les parròquies del barri i el
màxim impulsor era el capellà Pere Relats. La seva intenció era atendre les
persones que estaven soles, i encara que Relats va morir l’any següent es va
obrir una Residència per a ancians del barri l’any 1974, i el 1975 es va fundar
l’Associació Pere Relats per consolidar el projecte. La Fundació Pere Relats es
va fundar el 1998. Tot i així, el seu objectiu principal no ha canviat des del
principi: que la gent gran es pugui quedar al seu barri, prop dels amics i de la
família, sempre amb un ambient acollidor i potenciant les aptituds individuals.
També s’intenta atendre a les persones grans més excloses de la societat
perquè tots es sentin com a casa. Durant els anys s’ha anat professionalitzant
els serveis i actualment l’Associació té dues residències assistides i la Fundació
disposa d’una residència amb centre de dia.

L’equip de treball de l’actualitat es podria dividir en atenció indirecta i atenció
directa. Dins de l’atenció indirecta hi trobem administració, bugaderia, cuina,
neteja i manteniment, i dins la directa fisioteràpia, gerocultores (cuidadores dels
ancians), equip mèdic, integració social, musicoteràpia, pallapupas (pallassos
que proporcionen atenció dirigida a les persones amb processos depressius i
demència en fases avançades), perruqueria, podologia, psicologia, teràpia
assistida amb gossos, teràpia ocupacional i treball social.
L’apartat de musicoteràpia està sota el càrrec de les musicoterapeutes Isabel
Roca i Sarai Bernadà. Les sessions de musicoteràpia s’imparteixen en dos
formats diferents: de forma grupal i individual. Dins la forma grupal es fan
activitats de memòria i música (activitats on es combinen aspectes musicals i
l’ús d’instruments amb l’objectiu principal de fer treballar la memòria) i de coral
(hi ha dos grups, els que de joves havien cantat i els que ho fan simplement
perquè els agrada. És una bona activitat per socialitzar, treballar les
reminiscències (els records a llarg termini de coses que s’estan oblidant),
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estimular el llenguatge i el ball (mitjançant pasodobles, vals, boleros… es
treballa el moviment del cos i, en conseqüència, tot el que implica
emocionalment) i assistir a audicions i visualitzacions musicals (inclou sortides
a concerts, concerts dins la pròpia Residència…). A nivell individual s’ensenya i
es practiquen instruments segons els desitjos del pacient, donant especial
èmfasi a la importància de la improvisació. Es fa de forma real (guitarra, piano i
instruments de percussió) i virtual (amb un iPad). Aquestes activitats es duen a
terme amb els pacients amb suficient capacitat com per poder seguir la sessió i
els seus principals objectius es poden dividir en diferents nivells. A nivell físicmotriu es vol incrementar la força, la mobilitat i l’extensió del moviment de les
extremitats, promoure la relaxació i reduir l’estrès, reforçar l’estimulació
sensorial i millorar comportaments motors i verbals en persones amb
Alzeheimer. A nivell socioemocional es busca millorar l’autoestima, promoure la
interacció social, millorar les habilitats comunicatives i reduir el comportament
disfuncional. A nivell cognitiu s’intenta estimular la memòria a llarg termini,
millorar la memòria recent i altres capacitats cognitives (com reduir la confusió,
millorar la retenció d’informació), millorar l’orientació a la realitat, les habilitats
verbals, la reminiscència (records quasi oblidats) i ajudar a recordar informació.
A nivell de conducta es vol millorar la higiene personal, mantenir la participació
en pacients amb Alzeheimer i disminuir la deambulació. [57]

Figura 32: anciana Maria mostrant-se participativa en una sessió de musicoteràpia amb la Sarai
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7.2. SESSIÓ DE BALL
Aquesta sessió de musicoteràpia amb ball va ser realitzada a una sala
espaiosa de la residència de la Fundació Pere Relats el 14 de juliol del 2017.
Els participants eren una trentena, la major part d’ells dones (només hi havia
tres avis). Els assistents no es trobaven en el mateix estat cognitiu ni
psicològic, sinó que les musicoterapeutes els havien congregat en funció dels
ancians que es sentien atrets pel ball i tenien ganes d’anar-hi (encara que molts
d’ells al principi els havien de forçar). Tot i així, a grans trets es podien dividir
en avis amb Alzheimer (que físicament estaven molt bé, cap necessitava
material auxiliar per caminar) i ancians amb problemes físics (tots es movien
amb caminadors i cadires de rodes). És per aquesta raó que els que tenien
Alzheimer van ser els més participatius de la sessió. A més, cal tenir en compte
que els avis mentalment sans tenen més prejudicis a
l’hora de ser jutjats, tenen vergonya i a alguns els fa
pena haver

de veure la situació. Cal afegir que

aquesta és de les úniques residències que disposa
d’una plataforma que permet incorporar els avis que
van amb cadira de rodes i fer-los ballar drets. També hi
havia uns quants avis amb cadira de rodes que les
musicoterapeutes els feien ballar (movent-los elles). La
resta estaven distribuïts en cadires al voltant de la
sala. A la sessió també van venir alguns familiars:
dues filles, un marit... Treien els respectius ancians a
ballar i es notava com els afectava molt el fet que
gairebé no els reconeguessin. Tot i així, intentaven

Figura 33: anciana
utilitzant la plataforma per
poder ballar

posar bona cara i
somriure tota l’estona.
Reunir tots els ancians a la sala va ser la part més costosa i ens va portar quasi
una hora. Calia anar pis per pis recollint els avis i baixant-los amb l’ascensor.
Mentre anàvem col·locant els avis vaig poder observar un parell de
discussions: una àvia que li robava el mocador a una altra i una anciana que
estirava les cames sobre el caminador, la resta la renyava i ella marxava de la
sala (va marxar de la sala uns vuit cops. Cada vegada les musicoterapeutes la
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feien tornar i es repetia el procés: posava els peus al caminador, les àvies la
criticaven i ella tornava a marxar). Després de reunir tots els ancians es va
començar amb la presentació. La Sarai tocava el piano i la Isabel la guitarra, i
mentrestant la Mireia Ayats (em va acompanyar a Barcelona) i jo anàvem
donant la mà a cada avi quan deia la Isabel deia el seu nom (sempre cantant).
Era una cançó de benvinguda per trencar el gel.
Llavors va començar la sessió pròpiament dita. No es seguia un esquema
pròpiament dit, sinó que segons la cançó es ballava d’una manera o una altra
(sardanes, valsos…). Els avis que volien ballar s’aixecaven i s’unien a la pista
de ball. Les musicoterapeutes també en feien sortir alguns que sabien que
podien fer-ho però els feia vergonya de bon principi.
L’experiència de ballar amb avis va ser molt profitosa per mi. Ballar amb àvies
amb Alzheimer em va fer veure que, encara que estiguessin malaltes, portaven
a sobre molts més anys d’experiència que jo. Al parlar-los potser no es notava,
però a l’hora de ballar eren elles les que portaven la batuta. Tothom que es va
atrevir a ballar es movia de forma coordenada i ballava millor que jo.

Figura 34: sessió de ball a la fundació Pere Relats
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7.3. ENTREVISTA AMB MUSICOTERAPEUTES
Aquesta entrevista va ser realitzada el 14 de juliol del 2017 abans d’assistir a la
sessió de musicoteràpia amb ball de la residència Pere Relats, a Barcelona.
Les entrevistades són les dues musicoterapeutes del centre, de nom Isabel i
Sarai.

-

Com funcionen les vostres sessions?

A les sessions es crea molta música directa, toquem el piano i la guitarra i ens
agrada fer improvisacions. També ens agrada la improvisació de la sessió en si
i deixem que floreixin temes. Si hi ha una tristesa amagada molt forta (una
exemple és l’anciana Hermínia, que se li estava morint una de les companyes
de la planta i ella ho veia) és important deixar-la florir i treure el tema. En les
sessions que som dues va molt bé perquè si la situació es posa molt tensa una
atén a la persona i l’altra es dedica a continuar la classe. Per fer que les
persones obrin el cor cal saber sostenir què sortirà d’allà dins.

-

Estem parlant de ‘deixar sortir les coses’ verbalment?

Sí, durant les sessions parlem amb els assistents, els fem participar. Hi ha
cançons que et posen trist ja que et recorden algú o alguna situació. Ho fem
expressament perquè no està bé que la senyora estigui tot el dia a la seva
planta trista sense parlar. Provoquem espais on es puguin treure aquestes
coses. En el cas de l’Hermínia vam aconseguir que ho tragués. El tema de la
mort és un tema que aquí el tenim molt present. Al cap i a la fi la mitjana d’edat
aquí és molt alta i el que fan és venir a morir, si no estarien a casa. Si vénen a
una institució és perquè tenen dependència física o psíquica. Per exemple, a la
sessió d’avui veureu persones amb un Alzehèimer ‘trepidante’, que estaran
buscant el papa i la mama per aquí a la sala, ben perdudes.

-

Barregeu la gent amb demència amb la mentalment sana?

En el ball sí, ja que hi ha molta gent d’aquesta generació que els agradava el
ball ja que anaven a les festes majors quan eren joves… Moltes vegades ens
passa que els que tenen més facilitat per ballar són els que estan més perduts
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a nivell cognitiu, tenen Alzheimer molt greus, i en canvi tu els veus i ‘dónen el
pego’.

-

Així doncs, els malalts d’Alzheimer són els que tenen millor reacció a
les sessions de musicoteràpia?

No, però són els que físicament estan millor. En canvi, els que van en cadira de
rodes estan mentalment molt bé. Normalment això va al revés, no sé per què.
Amb els anys que fa que treballo moltes vegades va així. També hi ha algunes
àvies que no volen venir perquè tenen el cap bé però el cos no les acompanya i
els fa pena veure el panorama: tenen més prejudicis. L’activitat de ball la fem el
divendres perquè és l’últim dia de la setmana, és alegria i distracció. Això més
purament emocional del que parlàvem no passarà avui, és ball i prou. Quan les
sessions són més expressives emocionalment els grups són grups més
seleccionats.

-

A part de treballar aquí també sou professores al màster de
musicoteràpia?

Jo (Isabel) només dono una classe, 4 hores a la setmana. El que passa és que
estic a la llista del professorat. Però sí que tenim alumnes, que donen feina. A
mi no m’agrada estar a l’aula, m’agrada estar fora perquè és on s’aprèn més. Al
màster acostumen a agafar especialistes en la matèria i per això hi ha un llistat
tan gran. N’hi ha molts com jo que vénen només 4 hores a explicar coses molt
concretes,

com

per

exemple

La

musicoteràpia

aplicada

en

coses

superconcretes (com malalts de Parkinson). Jo explico la musicoteràpia en
centres institucionalitzats com el nostre. Parlo del programa que fem la Sarai i
jo…

-

D’on creus que ve el poder de la música?

Ara m’ha agafat en temes d’espiritualitat. La música pot ajudar en moltes
situacions com en el cas de les morts. De vegades ningú vol entrar a una
habitació on algú s’està morint perquè es genera una situació incòmode. En
canvi, si coneixes la família i has treballat amb ells, hi ha hagut la música pel
mig… L’Agnès n’és un exemple. Ella era una dona que hagués fet 90 anys el
mes d’abril però el febrer es va posar molt malalta i s’estava morint. La família
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eren músics i jo havia estat treballant molt amb ells. Deien que volien fer-li un
concert quan fes els 90 anys, i jo els vaig orientar i aconsellar. Li vaig passar
uns mantres a la persona que els acompanyava més, una noia molt formada
(era una família amb molts diners i tenien una cuidadora personal) i l’Agnès va
morir escoltant-los. És per això que a vegades la nostra és una feina molt
indirecta. Molts professionals d’aquest centre no tenen eines per arribar-hi. Un
altre cas és el d’una altra dona no volia deixar marxar la seva mare. Va tornar
d’unes vacances a Mallorca i li vaig dir que em semblava que ja estava
preparada per deixar-la marxar. Li vaig donar un pal de pluja que simulava el
mar, i la dona deia que li agradava molt el mar (a la seva mare) i que volia
portar-la allà, molt convençuda. Jo li deia que si no podia fer que el mar vingués
a ella amb el pal de pluja. I ho feia la filla! No ho feia jo directament. De
vegades ho faig jo mateixa, quan no els queda ningú. Un solter va morir aquest
any i tenia la paret plena de muntanyes de Montserrat. Perquè això és un
treball d’equip! El metge em va dir <Li queda poc>. Vaig pujar, li vaig tocar el
Virolai amb la flauta, dolçament, i acabo el Virolai i ja estava mort. Que maco
no? No va morir sol, va morir acompanyat.

-

També feu sessions per treballar la memòria?

Podem estimular memòria, creativitat, imaginació… Jo tiro més a la part
cognitiva. Els hi explico perquè estan preocupats per aquest tema. Em diuen
<No me’n recordo ni de què vaig fer ahir>. Fem exercicis com la lletra de la
cançó, identificar els cantants… A la tarda fem musicoteràpia grupal que és
més tema emocions, que la gent es pugui expressar…
Jo vaig muntar una coral perquè hi havia gent que de jove estava a la coral.
Fem una història musical de la persona (has cantat mai, has ballat, quin artista
t’agrada…), és essencial. Vam ajuntar gent que havia cantat a corals i que volia
tornar-hi (un tema molt important és que ells decideixin, el model centrat a la
persona). La persona per sobre la malaltia, és el model que es treballa a aquest
centre.

-

Creieu que és saludable que es trobin entre ells?

No s’haurien de preocupar per barrejar, l’interessant és que la persona estigui
fent el que vol. A la meva coral tinc la Maria, que té un Alzheimer terrible, i quan
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canta no passa res perquè canta molt millor que la resta (encara que de
vegades la lletra no la segueix). Ara, quan hi ha un moment lliure comença <On
està el papa? M’estarà buscant…>. La del costat vol que li tregui la Maria
perquè té molt bona veu i la tapa. Un senyor farmacèutic que tenia molta
devoció per la música i de jove havia cantat a corals va fer la proposta de
muntar-ne una. S’ha fet una altra coral per acompanyar aquesta coral, que sols
no poden arribar (encara que, al cap i a la fi disfruten i és el que compta). Els
que estan mentalment sans se n’adonen i es queixen de que hagin perdut la
bona veu (és un fet humà no voler acceptar les pèrdues).

-

Quin tipus de repertori canteu a la coral?

El que volen i ell saben. Hi ha una persona de cada, però estan units pel que
els agrada: cantar.
El ball no hi era abans, però quan vam canviar de model de la casa (la idea de
seguir els desitjos dels pacients no és exclusiva de la musicoteràpia sinó que
es fa en tots els àmbits) vam fer un qüestionari i unes 70 persones van dir que
volien ballar.

-

I a part de ball i coral?

El dilluns fem coral, el dimarts té grup de memòria al matí i a la tarda fem una
sessió grupal amb demència (és molt difícil la intervenció amb elles i només
funcionen amb música).

-

Hi ha cohesió com a grup?

Alguns sí, perquè aquesta residència és molt de barri i es coneixen tots entre
ells.

-

I se’n recorden?

Els fills de la Cari i la Maria havien sigut parella i el primer dia s’abraçaven
perquè es reconeixien però no podien explicar el perquè. Elles no saben de què
es coneixen, però el marit ens ho va explicar.
A Barcelona hi ha un programa que es diu Apropa cultura que va començar fa
10 anys només amb música i ara s’ha ampliat a museus… Fa que puguis anar
a l’auditori (que està molt a prop d’aquí) i fan matí d’orquestra de persones amb
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demència. Ho porta un musicoterapeuta. Els músics venen primer aquí… Això
permet convidar també a familiars (el ball és també de les poques activitats que
vénen familiars a la casa).

-

Reconeixen els familiars?

Depèn… De vegades els sona la cara… Es fan les seves històries: jo sóc la
seva néta (m’adopten de seguida), nosaltres som germanes…
L’altre dia la Sarai, que és molt enèrgica, va dir <Vinga, ens els emportem a la
platja>. Una de 95 anys la vam posar a l’aigua eh! Tenim un amfibi (una cadira
de rodes que es posa l’aigua i flota). La Maria va dir <La teva germana>,
llavors <La teva filla>... Es fan un cacau mental impressionant. Ens reconeixen i
saben que amb nosaltres passa alguna cosa perquè fan cara de felicitat i
recorden que s’ho han passat bé amb nosaltres. Tenim feeling amb ells perquè
s’ho passen bé. Els familiars pregunten si els reconeixen, i això no cal perquè
és forçar la persona.
Al nostre espai tenim la música i ajuda. Si vas a un concert els avis reaccionen:
en Pepito va flipar quan va veure la seva dona responent i tocant el tambor.

-

Van a tocar instruments?

A la sessió donen instruments d’orquestra.

-

A les sessió trobeu que responen diferent les persones amb
demència que les que no en tenen?

És que són dos mons diferents… Per exemple en la coral queda dissimulat,
responen de si viuen la coral o no la viuen, igual que al ball. Ens estem
allunyant bastant de l’etiqueta de malaltia. Si vol cantar volem que canti. No cal
forçar-lo: si no se’n recorda de la lletra hem de recórrer a tècniques com a
musicoterapeuta perquè no li baixi l’autoestima. Aquí és més el treball de
carrera que hem estudiat. Has de tenir clar què demanar-li a cadascú.
L’Alzheimer només ens importa per saber fins on podem insistir.
Quan estudies el màster hi ha un apartat de ‘self experience’, treballar-te a tu i
aprendre eines per ajudar a superar certes situacions.
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És una feina molt mental per a tu mateix treballar amb avis amb
Alzheimer.

Clar, cal fer un treball personal d’acceptació per aprendre a acompanyar. De
fet, l’únic que pots fer és acompanyar. Si treballes a un hospital de rehabilitació
l’objectiu és millorar. L’objectiu aquí és mantenir i acompanyar.

-

És deixar que acabin de passar els seus dies feliços?

És que passin coses, jo sempre ho dic. Quan vaig arribar aquí hi havia molts
instruments i havia d’anar amb el meu carro d’instruments amunt i avall. I vam
pensar, per què no poden estar còmodes? La societat evoluciona, i cada cop
disposem de més productes de suport com és el cas de la plataforma per
ballar. Serveix perquè estar dret dóna dignitat a una persona.
Jo deia <Anem a ballar> però molt no els agradava ballar assentats, i vam
aconseguir la plataforma. Estem molt atentes al que ells ens demanen. Quan
diguin <Ja no ens ve més de gust el ball> el deixarem de fer. Ara, és un model
molt d’aquí. Jo treballo en altres residències on es fa servir el model de <tot
‘separadet’>, com a Manlleu: posar els avis que tenen Alzheimer a una banda i
els mentalment sans a l’altra.
A les sessions de dimarts a la tarda no ens poden dir si volen fer-ho, són les
famílies qui ens ha d’informar si eren gaire ‘musicals’ o no. Aquesta setmana
que van ser els San Fermines vam fer ‘orientació a la realitat’: estem a 2017…
Depèn del dia.

-

Aquest centre és mes innovador, no?

Sí… També hi ha un programa amb els instituts a prop d’aquí que vénen un dia
a la setmana a estar amb els avis. No és una estada a l’empresa. És una
optativa, també van a la guarderia, o amb nens amb discapacitat… La
comunitat és important. De vegades es fan amics i segueixen venint un cop han
acabat l’institut.

-

A part d’Alzheimer i Parkinson, què pateixen els avis?

Totes les malalties que hi ha en geriatria. Hi ha una edat en què tot el cos va
fallant i tens artrosi, mal als ulls, catarates, problemes respiratoris,
insuficiències cardíaques, t’hi costa veure… Llavors un dia caus et trenques el
147

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

maluc i ja no pots caminar… Jo no centraria tant el treball en això. Un cos que
va envellint va fallant. La gent que es centra tant en la malaltia perd la part
humana. Som humanistes aquí, acompanyem a persones no a malalties. No es
pot fer res per millorar les malalties, només es poden estimular les facultats que
li queden. Si s’està tot el dia sense fer res anirà a pitjor.

-

També els ensenyeu a tocar instruments de forma individual?

Sí, però ara no en tenim cap perquè no ens ho han demanat.

-

Heu estudiat música teòricament a més a més?

Per fer musicoteràpia has de fer una carrera universitària, si no no pots entrar
al màster. La formació és totalment indiferent (nosaltres som terapeutes
ocupacionals però tenia una companya arquitecte). Et fan fer prova de cant,
guitarra i piano perquè ho troben bàsic. És necessari un bàsic per entrar al
màster. Jo estava a la Pompeu i ara és a l’ESMUC. Érem 4. És mes barat que
el de la UB.

-

Quants màsters diferents fan a Catalunya?

N’hi ha un a Girona, el de l’ISEC no sé si s’està fent, a l’ESMUC i a la UB. Són
poquets. Un quart de dotze? Anem-hi.
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7.4. CONCLUSIONS
Les conclusions que extrec d’aquesta entrevista i de la sessió de ball
presenciada són diverses. Per una banda hi ha el tema de tenir en compte el
grau de deteriorament cognitiu de la persona sobretot a l’hora de saber fins on
es pot pressionar i no baixar-los l’autoestima. Cal tractar els avis amb molta
cura i cal conèixer-los molt per poder saber si poden participar en les activitats.
Durant la sessió es va poder veure molt bé. Tant la Sarai com la Isabel treien a
ballar els avis que sabien que eren capaços de fer-ho i que també s’ho
passarien bé fent-ho. També a l’hora d’anar a buscar els avis a les habitacions
per portar-los a fer l’activitat insistien més en uns que en altres (els que sabien
que en el fons volien anar-hi però els feia mandra) però no forçaven ningú a fer
l’activitat. Les dues musicoterapeutes donaven molt èmfasi en el punt que eren
humanistes i que s’havia de donar més importància a la persona que no en la
malaltia en qüestió. És per aquesta raó que, quan al principi vaig preguntar-los
què patien els avis que assistirien en la sessió, em van respondre que això no
importava. Pel què vaig veure haig d’afegir que les seves maneres de conducta
són exemplars. A més de saber-ne a nivell tècnic, ser musicoterapeuta
requereix molta força a nivell mental. No es poden desanimar si els avis no
volen fer les coses o estan deprimits, sinó el contrari: cal anar sempre amb un
somriure a la cara i animar-los en tot. Tots aquests paràmetres pel que fa a
com tractar amb avis m’han servit molt a l’hora de realitzar jo mateixa les
sessions al centre de dia de Manlleu. Aquest punt ha tingut uns bons resultats
ja que, d’acord amb la valoració dels avis de la primera planta del centre de dia,
la meva actitud els va semblar excel·lent. Potser és perquè vaig intentar
adoptar les formes de conducte de la Sarai i la Isabel: ser pacient, posar-me al
seu lloc, animar-los, deixar-los decidir, no forçar-los a fer res...
Comparant aquesta entrevista amb la resta es pot observar una diferència més
que notable. Els altres musicoterapeutes pensaven en un caire més científic,
programaven més les sessions i n’avaluaven l’efectivitat, tot per aconseguir una
millora. En canvi, aquestes musicoterapeutes especialitzades en ancians no
feien res d’això. Segons elles no es podien fer millores, sinó que el més
convenient era acceptar el que hi havia, mantenir el que es podia i sobretot
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acompanyar. Així doncs, es pot concloure que en els ancians la musicoteràpia
adopta un estil molt diferent que quan és aplicada a qualsevol altre col·lectiu
(gent més jove amb una esperança de vida més alta i temps i capacitat per fer
canvis). Es tracta més aviat de mantenir les funcions que ja es tenen per tal de
poder mantenir la seva qualitat de vida. Si els avis estan en una residència és
perquè estan passant els seus últims dies, així que la millor opció és
acompanyar-los perquè tinguin un final feliç, fer-los passar bones estones i
evitar que s’enfonsin en les seves preocupacions. En aquest cas la
musicoteràpia és més a nivell emocional que no pas tècnic i cognitiu (segons
les musicoterapeutes).
Visitar la fundació Pere Relats ha fet inevitable que comparés aquell centre
amb el centre de dia de Manlleu. A nivell de professionalitat pel que fa a la
musicoteràpia van molt endarrerits pel simple fet que a Manlleu no hi ha
musicoterapeutes (són les pròpies cuidadores les que fan les sessions amb
música). Un aspecte del qual es podria aprendre de Pere Relats és el fet que
allà no es diferencia els ancians a l’hora de realitzar les activitats. Les activitats
les fan tots junts sense tenir en compte ni l’estat cognitiu ni l’estat físic, només
els gustos i la predisposició de cada participant. Això pot ser molt beneficiós a
l’hora de normalitzar la situació, assimilar que els problemes que i disminuir la
vergonya aliena. És més, penso que els avis sempre poden aprendre estant
amb persones que no comparteixen les mateixes capacitats amb ells. Un altre
punt que m’ha cridat l’atenció de Pere Relats és el fet que hi van voluntaris de
els escoles més properes a ajudar com a assignatura de l’escola. Crec que
aquesta seria una mesura molt interessant per fer a nivell de Manlleu. Els
alumnes de 3r o 4t d’ESO podrien convalidar alguna assignatura de l’institut a
canvi d’unes hores d’assistència al centre de dia o a la residència d’avis. Els
avis sempre agraeixen la presència de persones que els hi dediquin atenció,
especialment si són joves.
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8. ENTREVISTA A CARLES SOLÀ
8.1. ENTREVISTA
Carles Solà és el marit i cuidador principal d’una malalta d’Alzheimer en fas
avançada de 72 anys.
-

L’anciana té formació musical? (estudis musicals, anava a balls de
jove, estava a alguna coral...)

No, però és valenciana, d’un poble molt petit on hi ha molta tradició musical (hi
ha banda de música). El seu pare tocava la guitarra i durant una temporada va
participar en la rondalla del poble.

-

Quines cançons li poses (exemples)?

Cançons que ha escoltat tota la vida, principalment cançons tradicionals
valencianes. Interpretades, per exemple, per Pep Gimeno Botifarra o Al Tall.
Però també li poso Raimon o música clàssica.

-

Ho demana ella o decideixes posar-li tu? En quines ocasions ho
fas?

Ho decideixo jo. En general posem música al matí o quan vull estar una estona
tranquil.

-

Les cançons a les que respon millor són les de quan era petita, jove
o adulta?

Ella sempre ha cantat molt les cançons que cantava quan era petita i després
les va seguir cantant a les filles, nebots... Respon millor amb la música
tradicional que ha estat present en la seva vida des de petita. També li agraden
les cançons que sonaven a la ràdio quan era jove, però a casa no les posem
gairebé mai.

-

Es mostra oberta a noves propostes? Escolta noves cançons o vol
aprendre cançons noves?

No.
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En l’actualitat alenteix la velocitat de les seves accions? Creus que
es deu a un problema físic o al fet que li costa processar els
estímuls?

Sí, les seves accions estan ja molt alentides, per problemes físics i capacitat de
processar la informació.

-

Respon rítmicament a la música? Porta el ritme?

Quan sent cançons que li agraden es posa a cantar-les, entona molt bé i també
segueix prou bé el ritme i el tempo. És sorprenent donat que ja gairebé no
parla. Fins fa no gaire sí que portava el ritme amb les mans, però ara ja no.

-

Balla? Com balla?

Fins fa poc encara ballava, de fet li ha agradat sempre ballar en parella. Fa
molts anys vam fer uns cursos de balls de saló i fins fa no gaire a casa
ballàvem plegats valsos, pas-dobles... Ara ha perdut molta mobilitat. Fa temps
que no ballem, però potser si ho intentéssim encara ho aconseguiríem!

-

Porta el ritme de forma constant o ho fa com vol?

Fins fa poc, quan encara seguia el ritme, el duia una mica com volia.

-

Canta les cançons? Les taral·leja o recorda la lletra? (total o
parcialment?) Afina i canta seguint el ritme de la cançó o ho fa al
seu estil?

Les canta molt bé! Entona perfectament, però només les taral·leja. Diria que no
recorda la lletra, però si la recordés tampoc ho podria cantar, tant ràpid.

-

Participa

més

activament

en

activitats

relacionades

amb

ball/moviment o en cantar?
Actualment més en cantar.

-

Notes que quan escolta música o ha acabat d’escoltar-ne assoleix
un major grau d’independència? (li costa menys fer les accions,
moure-la...)
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Quan escolta música que li agrada s’anima més i a l’estar més contenta tot és
més senzill. Però un cop s’acaba la música, l’efecte no li dura massa (o gens).

-

Notes canvis pel què fa a parlar millor o estimular la seva
concentració i el nivell d’atenció?

No gaire.

-

Has notat que la seva memòria ha millorat en algun aspecte?

No.

-

Escoltar música l’ajuda a expressar-se, a parlar dels seus records,
augmenta el seu nivell de sociabilitat...?

Sobretot augmenta el seu nivell de sociabilitat. Quan està cantant ens mira,
somriu i ens convida a cantar amb ella.

-

Si està agitada o irritable la música l’ajuda a relaxar-se?

Sí, si no està molt nerviosa o enfadada sí.

-

Ha assistit a experiències musicals en directe? Ha reaccionat millor
a aquestes que a cançons gravades?

Fa molt de temps que no. Tot i que els néts saben tocar instruments: quan
alguna vegada els sentim tocar li agrada molt. El curs passat vam anar a la
festa de final de curs d’acordió de la néta gran i li va agradar molt. Després, un
cop a casa, vam mirar vàries vegades el vídeo que vam gravar.

-

Quanta estona seguida és capaç d’estar centrada escoltant
música? Es cansa mai o demana que la paris?

Avui hem estat una hora, fins que ja ha expressat que estava cansada.

-

Després de treure-li la música quanta estona es manté sota els
efectes d’aquesta?

Cap! Els efectes acaben immediatament.
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Des de que el seu deteriorament cognitiu va empitjorar trobes que
s’expressa sense témer les conseqüències i sempre diu el que
pensa?

No, només està desinhibida amb mi.

-

Hi ha alguna experiència destacable amb ella i la música?

No en recordo cap que no faci gaire.
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8.2. CONCLUSIONS

Gràcies a aquesta entrevista he pogut relacionar i evidenciar alguns dels
paràmetres als quals faig referència durant la part teòrica. Per començar, cal
esmentar el detall que l’anciana prefereix cantar abans que ballar, sobretot ara
que el seu deteriorament cognitiu encara està empitjorant més. Això pot ser
degut al fet que a nivell físic també té mancances i, sumant-li el fet que amb
l’Alzheimer costa processar la informació i crear una resposta als estímuls, no
és estrany que es decanti per l’altra opció. És molt destacable el fet que quasi
no puc parlar però, tot i així, pugui seguir entonant. Encara que només taral·leja
les cançons, en Carles no assegura que no se sàpiga la lletra i contempla la
possibilitat que no pot cantar per un problema de lentitud. Pot ser possible que
encara recordi la lletra. D’acord amb l’apartat 3.2.5 del treball, les habilitats
musicals es processen a regions diferents del cervell que on es processes els
mecanismes del llenguatge. Com que les darreres queden afectades abans
que les altres, les habilitats musicals perduren fins a fases més avançades d
deteriorament cognitiu i això es pot utilitzar per accedir a records i fomentar
l’expressió del malalt sempre i quan sigui a través de la música.
La idea més important que cal destacar és l’efecte general que té la música
sobre l’anciana. Ella és una persona que, igual que tots els malalts d’Alzheimer,
té tendència a tenir canvis d’humor i a cloure’s en ella mateixa algunes
vegades. Tot i així, escoltar música i cantar incideix en tots aquests aspectes
de forma molt positiva: el seu estat d’ànim millora molt, és més fàcil tractar amb
ella, es desinhibeix i convida la resta de persones a participar, la relaxa...
Un altre punt que encaixa perfectament amb la imatge predeterminada dels
ancians amb demències és que les cançons que li agraden més i que recorda
són les que va començar a escoltar durant la primera etapa de la seva vida.
Quan hom pateix una demència sempre comença oblidant les coses més
recent que li passen i l’últim que es queda a la seva memòria són les etapes
que queden més lluny del moment actual. Així doncs, té sentit que no es mostri
oberta a noves propostes i que vulgui escoltar les cançons tradicionals del seu
poble natal.
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Un punt que ‘grinyola’ una mica és el fet que en Carles afirma que quan deixa
d’escoltar música els canvis que ha aconseguit durant aquesta estona no es
mantenen latents. Segons la musicoteràpia la part més important a nivell
emocional de les sessions de musicoteràpia és l’empremta que aquesta deixa.
És per aquesta raó que (com es veurà en entrevistes posteriors) les sessions
espontànies segueixen deixant una marca encara que no provoquin millores a
nivell cognitiu. Tot i així, el fet que l’efecte produït en els moments en què
l’anciana escolta música no quedin per la posteritat es pot ser degut a que se
n’oblida al cap de poc. No he tingut l’oportunitat de conèixer-la personalment,
però tenint en compte que presenta un Alzheimer en fase avançada no seria
estrany.

.
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9. ENTREVISTA A LA MUSICOTERAPEUTA ALINA
BALLOSADA
9.1. ENTREVISTA
Aquesta entrevista va ser realitzada el dijous 14 de setembre de 2017 a casa
l’Alina, a Vic. L’Alina és musicoterapeuta, encara que actualment no treballa
com a tal per motius econòmics. Tot i així, ens parlarà dels treballs que ha fet
pel que fa a l’ofici i ens donarà informació com a especialista en el tema que és.
-

Podries explicar-me on has treballat com a musicoterapeuta?

Actualment no exerceixo com a musicoterapeuta encara que sí que ho sóc. Tot
i així, et puc explicar on he treballat sent-ho. On vaig treballar més temps va ser
a l’escola Estel, a la fundació Sant Tomàs, amb nens amb discapacitat des dels
sis fins els divuit anys. Però clar, no et volen a jornada completa, només tres
sessions a la setmana (cada una en un grup diferent), i no dóna
econòmicament parlant. Per tant, havia de fer altres coses. Aquest era el meu
camp més gran però també estava al NIU, que és un centre d’estimulació
precoç amb nens petits. També havia fet sessions amb gent gran... Havia anat
fent coses. Però aquí a la comarca tot el que sigui nou i una mica diferent
espanta molt i costa molt, i clar... Era molt difícil.
-

Per què vas decidir dedicar-te a aquest sector?

Havia fet el màster a la UB i quan em vaig haver d’especialitzar em vaig
decantar cap aquest sector. Jo sóc mestra d’educació especial, m’havia
agradat la música tota la vida, tocava el violí i vaig pensar que l’ideal era ajuntar
les dues coses.
-

Saps si hi ha gaire control en aquest sector actualment?

No. Actualment aquí a Vic no n’hi ha gaire per no dir gens. Jo era l’única
persona de tota la comarca que exercia musicoteràpia per a nens amb
discapacitat. A Barcelona sí que n’hi ha més, ja que hi ha la Núria Escudé, la
Marta Casellas... Diferents persones que s’hi dediquen i estan en centres així.
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Tot i així, referent al control et demanen si has realitzat el màster en
musicoteràpia.
-

Per impartir l’ofici has de tenir el Màster en musicoteràpia?

Sí, és que és l’únic que hi ha. A Argentina hi ha la carrera sencera, però aquí
no.
-

Per accedir al màster has de tenir formació musical?

Sí, has de saber uns mínims: llegir una partitura, tocar un instrument... Però
pots haver fet qualsevol carrera.
-

Quins eren els aspectes més significatius de la teva feina, els que
t’omplien més com a persona?

En el meu camp, els nens amb qui jo tractava, no era una discapacitat lleu, sinó
molt elevada. Realment el fet de poder connectar amb ells a través de la
música i trobar una resposta quan era tant complicat omplia molt. M’agradava
molt. Vaig plegar només perquè econòmicament no em sortia a compte, però si
no hi seguiria treballant. Tant de bo...
-

Quina consideres que era la part més complicada de la teva feina?

En el cas de l’Estel, la realitat. Comprendre que el més dur és que aquestes
persones no podien expressar el que sentien perquè no podien parlar, no es
podien moure bé... Veure aquesta frustració dins seu. A mi em feia patir.
-

I tu notaves que amb la música aconseguien expressar-se millor?

Amb la música notava que podien expressar moltes més emocions i
sentiments. Això no volia dir que les comprengués ni que podés aportar una
resposta al que m’intentaven dir, però sí que es veia molt que podien
expressar-se d’alguna manera.
-

Cal que una persona estigui malalta per assistir a sessions de
musicoteràpia?

Aquesta és la pregunta clau. Depèn del que hi busquis. La teràpia en tots els
seus aspectes (no només la musicoteràpia) no serveix per curar sinó també per
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prevenir. De fet, la definició de musicoteràpia diu que és per <curar o prevenir
malalties>. Per exemple, l’estrès. A Estats Units la musicoteràpia s’utilitza en
grans empreses multinacionals: al migdia busquen una estona per fer
musicoteràpia. Hi ha estudis que demostren que les persones que hi ha assistit
rendeixen més després quan treballen, ja que tenen un espai per descansar. La
resposta és no, no crec que faci falta tenir un problema de salut per assistir a
una sessió de musicoteràpia. Pots buscar una estona de calma, un
creiexement personal... Depèn del que hi busquis. També es pot fer servir en
nens que estan a l’escola i són molt introvertits... O amb nens que són molt
agressius... També pot ajudar.
-

Les sessions, creus que és millor fer-les en grup o de forma
individual?

Crec que depèn molt de cada persona, però majoritàriament les he fet en grup.
Depèn de la patologia, de la demanda i de les necessitats.
-

Les sessions individuals quan les realitzaves?

Amb un nen de tres anys que va tenir una anòxia durant el part i això li va
suposar un problema en tot el seu desenvolupament: per parlar, a nivell
motriu... En tot. Venien aquí a casa un cop per setmana i va aprendre a parlar,
el llenguatge, va millorar la motricitat... També ho havia fet amb dos bessons.
No tenien cap problema encara que probablement patien el síndrome
d’alcoholisme fetal perquè eren adoptats i se sospitava que la mare bevia
durant el part i van quedar moltes afectacions neurològiques importants. Hi
havia un problema en el desenvolupament, i venien simplement per
desenvolupar-se, per expressar-se, per poder parlar de què havia passat
durant el dia, poder parlar-ne... I simplement seguir amb la seva vida i adquirir
habilitats en tots els camps, per això venien.
-

Com sabies que havien fet efecte les sessions? Quina metodologia
utilitzaves per comprovar-ne l’efectivitat?

Tenia unes graelles que m’havia creat jo on hi havia uns ítems. Al cap d’unes
quantes sessions avaluava si aquests ítems milloraven o no. Sempre que podia

159

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

gravava en vídeo les sessions per poder veure-les i veure si les activitats
funcionaven o no, cap on havia de tirar...
-

Quins ítems valoraves?

Depèn de cada persona i cada metodologia. A l’Estel partíem de si la persona
es movia, si no, quines parts del cos movia, quines no... Depèn. Els que venien
individualment m’assentava amb la seva família i pregunta què necessitaven i
quin era l’objectiu per venir aquí: que es millori la capacitat d’atenció... Dins
aquests s’apuntaven ‘subitems’: és capaç de repetir una lletra, tal melodia, és
capaç de mantenir l’atenció... Si la resposta era sí, molt bé, si no, calia seguir
treballant. Sempre de manera molt positiva, sempre. És un fet molt personal,
però sempre procurava estirar del que ja sabíem per aconseguir el que no
sabíem però ser positius sempre.
-

També vaig utilitzar la tècnica de les graelles durant la part pràctica
al centre de dia de Manlleu.

Sí sí, és una molt bona manera. També, sempre hi quan els avis no pateixin
una demència gaire forta, se’ls podrien fer preguntes: què t’ha agradat, si t’has
sentit còmode...
-

Sí, sí... També havies treballat amb gent gran?

Sí, però molt poc. Dues sessions... He estat molt a l’Estel. Eren avis d’una
residència de Sant Pere de Torelló. N’hi havia que tenien demències i altres
que no, hi havia una mica de tot.
-

Com organitzaves les sessions?

Primer de tot els faig passar un historial musical, vagi on vagi. Els faig
preguntes com ara: quines músiques t’agraden, quins sons t’agraden i quins
no, quines situacions et molesten, quins ambients sonors no t’agraden, on ets
sents còmode (al mercat, a la plaça...), quins instruments t’agraden, quines
cançons, quins estils musicals... Cada grup que tenia feia un buidat i
començava a treballar des de què els agradava als pacients. Llavors ja ho
anava canviant, però sempre començava per aquí. A més, és molt més fàcil
connectar amb les persones a partir de coses que els agraden que no pas de
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coses que els són desconegudes. També els en pots oferir, però procurava fer
coses que els agradessin i anar intercalant-les pel mig, per anar ampliant però
sempre des d’on els agradava.
-

Creus que una persona es pot autoajudar des de casa amb música?

No. Crec que una persona es pot ajudar en el sentit de posar-se una música i
saber que la relaxa, però això no és musicoteràpia. Es necessita un
musicoterapeuta. Tu et pots posar una música un dia que estàs cansada i et
vols sentir trista però és clar, si no saps frenar o reconduir la situació et pots
passar trist tot el dia, o que ja no dormis. Necessites algú que sàpiga reconduir
aquesta situacions. Els musicoterapeutes, a més de formar-nos en música, una
de les assignatures del Màster era psicologia precisament per saber reconduir
aquestes situacions.
-

Creus que hi ha algun tipus de música que pot arribar a ser
perjudicial?

Crec que hi ha cançons que, depèn de la patologia que pateixi la persona, no
ajuden. Per exemple, <El Vals de les flors> no ajuda perquè és molt repetitiva i
es va encadenant i encadenant. Hi ha nens amb certs trastorns que en lloc
d’ajudar-los pot fer que ‘es quedin allà dins’ i no treguis res. Totes les músiques
són molt estructurades, però si són molt marcades (com l’electrònica o la
música dance) poden posar nerviós depèn qui. Però no hi ha cap recepta: no
és veritat que la música clàssica sigui millor ni que el jazz sigui millor... No.
Totes les músiques són vàlides però a cada persona li has d’adaptar depèn de
que vagi bé. No hi ha cap música perjudicial però s’han de saber triar bé. Per
exemple, la música electrònica o la música house costa molt que et pugui
ajudar. Però jo he arribat a convertir una cançó de heavy metal amb una nana, i
funciona per relaxar. El rap funciona molt bé amb la part adolescent de la
població: fer lletres a partir de la base... Això és fantàstic, i mira que diuen que
pot ser agressiu. Els adolescents els agrada i se senten identificats.
-

Tinc una amiga que només escolta música electrònica i diu que per
anar a dormir la relaxa. Si li haguessis de fer una sessió a ella...
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Començaria per aquí, oi tant! Intentaria introduir coses noves però tota música
electrònica té una estructura i l’intentaria convertir en una altra cosa.
-

A l’hora de relaxar-la intentaries adaptar la música electrònica a una
nana?

No... Lo de la nana ho he dit en el sentit que ho he fet perquè la persona que li
agradava deia que el heavy era molt ‘guai’ i no es podia convertir en res més.
Per relaxar-la no la faria servir, però si a ella diu que la relaxa, jo ho
respectaria. Això sí, al temps de fer sessions li proposaria noves coses.
-

Creus en el mite que diu que la música clàssica et pot arribar a fer
més intel·ligent?

No, aquest mite és fals, i està demostrat científicament. L’aprenentatge de la
música clàssica fa que les neurones estiguin més ben organitzades, per dir-ho
així, o que el desenvolupament neuronal sigui més favorable. Però això no vol
dir que una persona que estudi música sigui més llesta. Això sí, estudiar
música atorga unes capacitats al cervell molt concretes que no l’atorguen altres
activitats, el cervell es desenvolupa d’una forma diferent. Això està explicat per
neuròlegs: que totes les músiques són acceptades i que t’ajuden a estructurar
el cervell. Quan va sortir el Baby Bach o el Baby Einstein va bé i els agrada als
nens. A la meva filla li agrada: li poso i corre i li agraden els llumets... Però això
no farà que la meva filla sigui més intel·ligent que la dels costat. També depèn
molt de la part del cervell en què treballes. Tenim dos hemisferis: mentre que
l’esquerre és el del raonament abstracte, el del ritme i el de les matemàtiques,
el de la dreta és el del llenguatge, el de la música, el de la melodia... Hi ha nens
que per naturalesa tenen més desenvolupat un o l’altre. Per arribar al que no
tenen desenvolupat s’ha d’utilitzar el que tenen millor per arribar a l’altre. O
viceversa, si un nen és molt bo en el ritme però no sap cantar i desafina has
d’agafar el ritme i intentar arribar a la melodia. O al revés, en el cas contrari
agafes la melodia, li poses un ritme i cap a l’altra banda.
-

T’has trobat amb gent que sigui arrítmica?

El concepte és que no és capaç de repetir un ritme? Però aquestes persones
tenen un trastorn o no en tenen cap?
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Jo tinc una amiga que no sap aplaudir, i menys fer un ritme. No ho
té interioritzat.

Això vol dir que hi ha un buit en algun moment de la seva vida, o que en algun
moment no se li va ensenyar... Poden ser milers de coses. Hi havia molts nens
de l’Estel que no sabien fer cap ritme però es clar, tampoc podien moure’s...
M’he trobat amb ells. Hi ha nens que tenen molts problemes d’aprenentatge
com TDH que no saben repetir un ritme o reproduir-lo. Que sorprenentment els
nens que tenen TDH reaccionen millor amb música molt nerviosa que
tranquil·la, o si els dones coca-cola. Al contari del que es pensa, les seves
neurones van més lentes que les nostres, i això és el que fa que no estiguin bé.
Si els dones Coca-cola o els poses una música més ràpida i marxosa, estan
més tranquils perquè les seves neurones van més de pressa i poden concertarse. No funciona calmar un nen amb hiperactivitat. En tots els casos de
musicoteràpia hi ha el que s’anomena principi d’ISO. L’únic que t’està dient és
que t’has de posar a l’estat anímic de la persona amb qui estàs treballant per
anar on vulguis. Si hi ha una persona molt deprimida no se li pot posar quelcom
alegre. He d’anar des de la depressió i la tristesa per modificar i transformar
aquell moment en una cosa més saludable, o simplement extrapolar què estar
passant, treballar-ho...
-

Et planifiques les sessions?

Sí, però mai són el que t’has plantejat en una teràpia. El que has de tenir és
una motxilla molt gran de recursos, no només musicoterapeutics sinó també
psicològics, i a partir d’allà tenir un planning. Pel meu gust el que pots fer
sempre a l’acabar la sessió és apuntar què ha passat per poder evaluar-ho i
planificar la següent.
-

Em podries exemplificar una sessió de musicoteràpia?

(ensenyant el planing) Aquestes són del niu, un centre d’estimulació precoç.
Eren nens d’uns dos o tres mesos i en dèiem estimulació musical perquè als
pares el fet de teràpia no els feia gràcia. El que feia sempre era posar la data,
el centre, el grup i la planificació. Primer la cançó de benvinguda (sempre la
mateixa) i per exemple... La cançó del rellotge. Això està molt esquemetitzat
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perquè jo ja sabia què passaria i ho havia treballat. Tinc explicat què volia dir a
un document a part. Per exemple: portem la música i ballem, portem el ritme
amb el cos dels infants... Les campanes sonores, la cançó del cos humà... La
posàvem, l’escoltàvem, la cançó de comiat... Conte musical d’en Tabalet:
presentem els personatges i a cadascun li atribuïm un instrument. Audició del
carnaval dels animals... També apuntava què havia anat malament per millorarho. Aquí posava la pista on tenia la música. A l’Estel el tema era que era molt
complicat planificar perquè havia d’anar molt a prop d’ells. No podies planificar
perquè mai res sortia bé, com tu volies. Hi havia molts moments de demanda,
volien que tragués el violí?
-

En les teves sessions emfatitzes més el fet que els pacients toquin
instruments o que es moguin al ritme de la música?

Emfatitzo més que participin de la manera que volen. Intento ser molt
respectuosa: si només volen cantar, que ho facin, si no, no... Jo els proposo
coses i com a tota teràpia s’ha de ser molt respectuós. Jo procurava que no fos
una musicoteràpia passiva sinó molt activa, però tenia estones de tot. Però
sempre respectant molt la voluntat de cada persona.
-

Creus que és important diferenciar els diferents

aspectes que

formen la música (melodia, ritme...) o més aviat funciona com un
tot?
Depèn... el ritme el faig servir molt pel moviment, lògicament, però més aviat ho
faig servir de forma global.
-

Què en penses dels mantres i els bols tibetans?

A mi m’agraden molt els mantres, però cal saber com posar-los i amb qui, ja
que són músiques molt cícliques.
-

Els bols tibetans els tocaves?

Gravacions... Però no els he utilitzat gaire perquè són coses molt d’interior i el
que volia és que s’expressesin i s’obrissin. Volia estimular-los, no relaxar-los.
-

Creus que la musicoteràpia és una ciència?
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No, és una teràpia i no saps mai els resultats que pots obtenir. Pots creure-hi o
no, i segurament no li funciona a tothom.
-

Quin paper creus que té reservada la medicina del futur a la
musicoteràpia?

Molt... Crec que les dues han d’anar lligades i és molt intel·ligent fer-ho. Als
hospitals més importants dels Estats Units et deixen entrar a quiròfans gairebé.
És molt rellevant. De fet, quan jo feia les pràctiques a Sant Joan de Déu estava
a la sala de nounats i quan els cantaven la saturació del ritme cardíac
disminuïa. Sinó estaven espantats. Per comprovar-ho científicament es
mesurava el ritme cardíac abans, durant i després, i es veia clarament que es
relaxaven. Llavors tornaven a estar estressats.
-

Els canvis que aconsegueixes en les sessions de musicoteràpia es
queden per la posteritat?

No... Ostres és una pregunta bona. Les persones no som estàtiques, no es pot
mirar des d’aquesta perspectiva. La vida no és estàtic i pots tenir temporades
molt bones i dolentes, et poden passar coses... La teràpia vol millorar un
aspecte, pots millorar, aprendre d’allò i posar-ho en pràctica més endavant. Per
exemple, amb un nen que aconsegueixi que tingui una millora i té una embòlia
a aquella part del cervell no haurà servit per res.
-

I comptant que no passi res?

Depèn de la persona. Hi ha una millora, i millores, però sempre dependrà molt
de la persona. Si vaig a teràpia i faig unes quantes sessions treballant l’estrès
podré aplicar les tècniques més tard, però no durarà sempre. La musicoteràpia
no cura, no som metges. Podem millorar situacions o fer que les persones
visquin millor. De vegades simplement mantenim el que tenim, que ja és prou
difícil, perquè no empitjori. Puc treballar amb un nano amb problemes a les
cames simplement perquè no empitjori i segueixin funcionant.
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9.2. CONCLUSIONS
Aquesta entrevista amb l’Alina m’ha ajudat molt per acabar de perfilar el
concepte que tinc sobre la musicoteràpia. Fins i tot podria dir que m’he sentit
identificada amb ella en molt punts, com quan m’ha explicat que utilitzava unes
graelles per tal de comprovar l’efectivitat de les seves sessions o quan ha dit
que es preparava les sessions a casa però que un cop allà improvisava
depenent de la resposta dels assistents i que el més important era portar una
motxilla plena de recursos, ja que mai saps quan et podran fer falta i el millor és
sempre anar preparat. Cada musicoterapeuta orienta el seu ofici des d’un angle
diferent. M’he sentit molt identificada amb l’Alina perquè, a part del valor
espiritual que sempre té la música, busca els resultats d’una forma tangible i
també recorre a estudis científics que s’han fet perquè, d’alguna manera, pugui
comprovar els resultats i l’efectivitat més enllà del que un pot veure (que molts
cops pot enganyar).
Un aspecte que m’ha ajudat molt a l’hora de considerar l’efectivitat de les
sessions al centre de dia és el fet de si els canvis que s’aconsegueixen amb
aquestes duren o no. Ella ha respost que amb la musicoteràpia es poden
aconseguir millores, però que un musicoterapeuta és un metge i no pot curar.
La veritat és que és una pregunta molt difícil de valorar, ja que treballant amb
persones

sempre té uns resultats diferents depèn de amb qui es treballi,

cadascú és diferent. El que pots fer és aprendre uns paràmetres que a la
posteritat et pots aplicar a tu mateix. Tot i així, tractant-se d’avis, el millor és
seguir amb les sessions de forma continuada, aconseguint així una millora o, si
més no, un manteniment de les habilitats.
Encara que, com he dit abans, la imatge del musicoterapeuta no és quelcom
universal, un punt que tenen tots en comú és el sentiment de humanitat i
respecte que desprenen. L’Alina, igual que la resta, donava èmfasis en com
d’important és respectar el pacient, actuar en funció dels seus gustos i el que li
ve de gust fer... Tot sense forçar-lo, encara que allò li pugui anar molt bé. És
impossible aconseguir canvis positius en una persona si, en conseqüència,
aquesta ha d’actuar a contracor.
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Un últim aspecte que l’Alina m’ha ajudat a entendre és la relació entre l’estat
d’ànim i l’empatia dels musicoterapeutes. Quelcom que no m’acabava de
quadrar és com es pot animar una persona que està trista o enfonsada tant
sols posant una cançó alegre. És sabut per tothom que el que et ve més de
gust quan estàs deprimit és submergir-te encara més en la teva misèria i
escoltar cançons que acompanyin el teu estat d’ànim, creant així un cicle viciós
del qual és molt difícil sortir. Aquí és on l’ajuda d’un musicoterapeuta pot ser
crucial. Aquests són capaços d’empatitzar amb els sentiments del pacient,
posar-se al seu lloc, fondre’s amb el seu estat anímic i a partir d’aquí canviar-lo.
Aquí és on l’aclariment de l’Alina m’ha permès entendre-ho tot.
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10.
VISITA AL MUSICOTERAPEUTA SANTI
SERRATOSA AL CRIV
10.1. QUI ÉS EN SANTI SERRATOSA
Sant Serratosa es va graduar en música a l’Aula Moderna del Conservatori del
Liceu l’any 1999, va fer estudis superiors de bateria al Drummers Collective de
Nova York i va obtenir el títol de Màster de Musicoteràpia per la UPF l’any
2011, a part de formar-se en percussió corporal de forma paral·lela amb
professors com Anna Llombart i Stéphane Grosjean. Actualment és professor
de bateria, imparteix cursos i tallers de percussió corporal, forma part del
professorat del Màster en Musicoteràpia de l’UB i té nombrosos projectes entre
mans. Com a bateria ha tocat amb molts grups passant per tot tipus de gèneres
(jazz, latin, rock, funk, música electrònica…) i actualment és membre d’Astrio i
Gossos, de reconeixament estatal. Com a percussionista dirigeix la SSM
BigHand, una big bang de percussió corporal formada per una trentena de no
professionals que tenen com a
únic instrument el seu propi cos i
la veu. La seva filosofia com a
grup

és

que

mitjançant

la

percussió corporal com a eina
pedagògica i musicoterapèutica
es poden afavorir uns hàbits de
conducta favorables dins el grup i,
en conseqüència, això es pot
acabar

integrant

en

el

dia

a

dia

Figura 35: SSM BIgHand en concert

esdevenint així millors persones. A més a més té un projecte en forma de duet
amb Mariona Castells. El seu treball com a musicoterapeuta ha estat presentat
al IV i V Congrés Nacional de Musicoteràpia.
El mètode SSM (Senyalització Seqüenciació i Música) va ser desenvolupat per
ell mateix durant els seus anys de recerca en musicoteràpia. La senyalització fa
referència a que les sessions són pràctiques i les indicacions es fan a temps
real, la seqüenciació es refereix al fet que les activitats estan sistematitzades
de forma rigorosa, seguint estructures constants i regulars tan durant
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l’aprenantatge com amb el resultat final per potenciar així el control, la
planificació,

l’execució

i

l’assoliment

d’objectius

tan

musicals

com

extramusicals, i la música parla de l’objectiu principal de les sessions i el
llenguatge que es fa servir durant aquestes.
Serratosa explica que la música, al ser de naturalesa no verbal, és un mitjà de
comunicació universal i una gran eina per tal d’aconseguir evocar sentiments,
emocions i agilitzar les respostes fisiològiques i psicològiques. Al ser un art
també comporta una gran part de creativitat, que no és exclusiva dels artistes
sinó que és una característica humana i la té tothom. Mitjançant el mètode SSM
s’intenta facilitar l’aparició de diferents processos sensorials, cognitius,
emocionals i vinculants i estimula les activitats creatives. Basant-se en la
percussió corporal, aquest mètode pretén acostar-se a mètodes pedagògics
fortament relacionats amb la improvisació, la creativitat i el llenguatge rítmic
expressat amb el cos. [58]
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10.2. SESSIÓ AMB L’ARNAU AL CRIV

L’Arnau Baulenas és un nen discapacitat que ha començat primer d’ESO
aquest any. És el sisè any que assisteix a sessions de musicoteràpia
individuals amb el musicoterapeuta Santi Serratosa. Quan era petit va patir un
accident de trànsit que li va quasi paralitzar la mobilitat de la part dreta del cos,
una mica de l’esquerra, va quedar parcialment cec i li va provocar un
endarreriment maduratiu. Actualment és dependent tant mentalment com física,
ha de caminar ajudat de dos motlles col·locats a les sabates i l’ajuda d’una
segona persona. Un dels principals objectius de les sessions setmanals d’en
Santi és millorar la mobilitat, sobretot de la mà dreta. Les sessions al llarg
d’aquests sis anys li han permès recuperar part d’aquesta mobilitat i va
millorant poc a poc. La descrita a continuació és una sessió realitzada el dia 27
de setembre de 2017 al CRIV, un centre de neurologia i fisioteràpia de Vic.
L’Arnau desprenia una vitalitat sorprenent i et contagiava amb la seva alegria.
Al principi de classe en Santi i l’Arnau s’han col·locat un davant de l’altre. Han
parlat una mica de l’institut i llavors han començat. Cadascú tenia una bateria
formada per quatre elements al seu davant (són dues petites bateries
encarades): un plateret i tres tambors. En Santi ha situat l’Arnau per tal que
pogués arribar a tots els tambors. Al principi han fet una espècie de cançó de
benvinguda. En Santi ha preguntat a l’Arnau <Hola, com esteu?> tocant un
element de la bateria d’acord amb cada síl·laba de la pregunta. Llavors l’Arnau
ha respost de la mateixa manera <Jo molt bé, boing, boing, benvinguts a
classe>. Han repetit el patró unes quantes vegades i llavors s’han intercanviat
els papers: l’Arnau preguntava i en Santi responia. Aquesta activitat la realitzen
al principi de cada sessió i l’Arnau recordava molt bé cada patró.
Durant aquests anys l’Arnau ha après a atribuir un so diferent a cada tambor (al
plateret li correspon l’onomatopeia <Txi>, i a cada tambor els sons <Pa>,
<Dum> i <Tam>. La següent activitat ha consistit en que en Santi tocava un
ritme (anava colpejant els diferents elements de la bateria mentre cantava el so
corresponent) i llavors l’Arnau ho repetia. Ho feia sense quasi cap error. Llavors
en Santi ha proposat intercanviar els papers. L’Arnau havia d’improvisar el
patró rítmic i en Santi repetir-lo. No obstant, al principi s’ha col·lapsat i en Santi
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li donava idees. Com que li agrada jugar, quan ha decidit fer un ritme l’ha fet
molt complicat. En Santi l’ha repetit i l’Arnau li ha dit que estava malament. En
Santi ha dit que li repetís el patró i ell l’ha canviat, i així successivament. En
Santi s’ho prenia amb molt humor.
Llavors en Santi ha proposat fer el <càmara ràpida>: la mateixa activitat però
repetint un mateix patró cada cop més ràpid. Durant aquestes activitats amb la
bateria, quan a l’Arnau no li sortia un ritme en Santi feia que primer el cantessin
sense tocar i llavors ho fessin tot junt.
A continuació han passat a la part més melòdica de la sessió. En Santi ha obert
una llista de reproducció que tenia a l’Spotify de cançons que li agraden a
l’Arnau (totes en català). M’han demostrat que l’Arnau té un munt de cançons al
cap: en Santi posava una cançó aleatòria i només sentir el primer acord ell ja la
reconeixia. Primer ha posar la cançó <Camins> del grup <Sopa de cabra>.
L’Arnau havia de cantar i mentrestant portar el ritme amb la mà dreta (la més
afectada) i aguantar amb l’esquerra un xurro de piscina. Se sabia perfectament
tota la lletra. Després ha posat la cançó <Músic de carrer> de <Txarango>.
Aquest cop l’Arnau havia d’aguantar un xurro amb cada mà. Les mans li
relliscaven i s’escapaven del xurro, i en Santi les recolocava. Agafar el xurro
ajuda a aprendre l’habilitat de pinçar objectes, i al fer-ho amb música es fa molt
més ràpid. A l’acabar les cançons l’Arnau preguntava quanta estona havia
durat.
En Santi ha tret una caixa on hi havia vuit campanes musicals de colors, cada
una corresponent a l’escala musical de Do major. Les anava traient de la caixa i
li preguntava a l’Arnau de quin color era cada campana i a quina nota
corresponia. Aquesta relació sí que la tenia present però tenia dificultats per
veure el color de les notes. Ha col·locat les campanes <Do>, <Mi>, <Sol> i
<Do> davant de l’Arnau, i la resta davant seu. Llavors feien l’escala pujant i
baixant. L’Arnau no tenia gaires problemes per tocar les dues primeres notes ja
que les tocava amb la mà esquerra, però li costava molt poder agafar les
restants amb la mà esquerra ja que a més tampoc les veia. En Santi li indicava
<Amunt>, <A la dreta>. Li havia posat les campanes <Sol> i <Do> ja que a
l’haver-hi una distància més gran tenia més temps a trobar la següent
campana. Després feien l’escala de Do canviant: en Santi podia tocar la
campana que anava cap amunt o la que anava cap avall i l’Arnau l’havia de
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seguir. També han fet l’escala cantant les notes i finalment sense cantar les
notes però si cridant el <Do> més agut.
La següent activitat l’anomenen <grulles Arnau>. En Santi ha posat música de
relaxació de fons en anglès i ha posat totes les campanes juntes sobre un
mateix tambor a l’abast de la mà esquerra de l’Arnau. Ell les havia d’anar
agafant una per una amb la mà esquerra, passar-les a la mà dreta i finalment a
en Santi. Ell li feia repetir la frase <He d’obrir per pinçar> com si fos un mantra i
li amava recordant que obrís el dit gros. Li costava molt agafar-les amb la mà
dreta i li queien.
L’última activitat s’anomena <Les pilotes se’n van de vacances>.Havia d’agafar
unes pilotes de goma i tirar-les tant lluny com fos possible (quatre cops amb
cada mà). Amb la mà esquerra se’n sortia però amb la dreta només les podia
deixar caure verticalment, no podia fer força. L’activitat es diu així perquè
l’Arnau explicava que si les pilotes arriben lluny és perquè marxen de vacances
i no volen estar amb ell. Mentrestant sonava una cançó del grup musical
<Manel> de fons, que formava part de les cançons de la llista de l’Arnau. Ell
l’anomenava la cançó de la paraulota i ens ha avisat quan ha sonat (la
paraulota era <collons>.
Finalment han dit adéu a la bateria. L’Arnau anava tocant cada element i dient
<Adéu tambor greu> o <Adéu plateret> i en Santi retirava aquella part de la
bateria fins quedar tot endreçat.
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10.3. ENTREVISTA

Aquesta entrevista va ser realitzada el dimecres 27 de setembre al CRIV de Vic
després de presenciar la sessió de musicoteràpia a l’Arnau.
-

Quins són els objectius proposats a les sessions amb l’Arnau?

El millor de l’Arnau és que qualsevol dinàmica a classe és musical i utilitza la
música per treballar aspectes no musicals. Sempre estem buscant aquest
treball d’autonomia amb la mà dreta. Durant l’any passat va ser treballar
l’autonomia de la mà dreta perquè ell pugui pinçar i això repercutirà en el seu
dia a dia i menjar ell sol. L’objectiu d’aquest any (me l’acaba de dir el seu pare)
és que pugui obrir les cames per rentar-se ell sol. El fet que no ho faci tot
correctament no altera que els resultats siguin positius.

-

Actualment no fas musicoteràpia amb més gent a part d’ell?

Faig sessions esporàdiques amb gent gran de tant en tant. Són avis sense
demència i és una activitat a nivell preventiu i de manteniment. En el seu cas
utilitzo més la percussió corporal que en l’Arnau. Els objectius proposats són el
manteniment cognitiu i motriu (recordar un patró...). Pel què fa a sessions amb
gent adulta en els objectius hi ha la part psicològica i emocional. Alguna cosa
que jo vull desenvolupar a la llarga és treballar més sovint, de forma regular,
però les meves circumstàncies laborals actuals no m’ho permeten ara mateix.
Amb el temps, quan pugui estar més per casa intentaré treballar més
regularment amb gent gran.

-

Utilitzes algun tipus de metodologia per verificar si les classes
obtenen bons resultats?

Jo no perquè mai he fet la part més científica de la musicoteràpia, mai he fet
investigació ni he pres dades. Tot i així, cada cop hi ha més estudis científics
per saber com funciona la musicoteràpia.

-

S’assoleixen objectius fent sessions esporàdiques?

Hi ha tota la part que es pot perdre però hi ha un aspecte emocional que deixa
marca. Al treballar amb cançons que ells coneixen hi ha tota aquesta part de
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connexió emocional que sempre que treballes amb musicoteràpia es queda. Hi
ha aquesta empremta que és important perquè l’experiència ho és molt,
d’important. Tot allò que es pugui produir en una sessió esporàdica pot tenir
conseqüències en el seu dia a dia. Queda gravat tot un procés vital. Avui per
exemple els patrons que has vist en l’Arnau (de pregunta i resposta) a la llarga
es pot quedar als aspectes de la seva vida. Encara que ell no faci la reflexió
reconeix un patró, una seqüència a l’hora de fer les coses. A les presentacions
que hem fet ja no li haig de dir quan ha de parar perquè reconeix una
seqüència. Durant tota aquesta part cognitiva està treballant de forma
inconscients i això també té repercussions en els seus aspectes vitals.

-

Ets partidari d’improvisar segons la resposta que estiguis rebent
del pacient o utilitzes una metodologia molt marcada?

Amb l’Arnau cada vegada he anat improvisant més, i en molts altres aspectes
també. Quan treballava amb salut mental, moltes de les sessions es basaven
en tècniques d’improvisació, que ja és una metodologia en si. Pel que fa les
sessions amb l’Arnau hi ha una improvisació perquè el conec molt, hi ha uns
objectius molt clars i ja m’he preparat mentalment a casa. Quan ha començat el
curs (com ara) sí que hi he de pensar més. Vull que cada cop hi hagi
seqüències més llargues. Preparo una dinàmica molt concreta però m’adapto
sobre la marxa.

-

I quan fas sessions més esporàdiques?

Jo tinc molts patrons fets. Com que porto molt de temps treballant, sobretot en
grup, sóc molt metòdic a l’hora de treballar, sobretot quan treballo amb gent
mentalment sana. Hi ha tot aquest control de la música i del llenguatge musical
que en el procés, que el tinc molt programat i sintetitzat, em dóna molta
flexibilitat i ara és molt modelable. Quan tens un control del llenguatge és com
qualsevol cosa de la vida: quan la controles hi ha llibertat. Per sort estic en
aquest punt que tinc molta llibertat del control. Quan no conec el grup o la
persona sí que m’ho haig de preparar més i fer un guió, però moltes vegades el
guió no em serveix per aquella sessió. Tot i així, el fet d’haver-me estructurat
em dóna seguretat a mi mateix i són estructures que es van quedant aquí.

174

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

-

INS Antoni Pous

Les persones amb qui treballes són músics o han treballat amb
música abans?

Hi ha de tot.

-

Tenen unes respostes diferents?

Sí, varien els objectius. Quan treballo amb músics és per un tema de formació
musical per ensenyar-los la didàctica de la percussió corporal, que és amb el
que més treballo. Però llavors ja no és percussió corporal. Com a usuaris de
musicoteràpia la majoria no són músics.

-

T’has trobat amb gent arrítmica? O no creus que existeixin?

És molt difícil, em costa molt respondre a això. Sí que m’he trobat amb gent
amb característiques així.

-

Estaven mentalment bé?

Sí, i tant. És que és molt curiosa la música. No et puc donar una explicació
científica perquè no estic preparat per fer-ho, però hi ha músics que tenen
dificultats per ballar. Hi ha gent que balla molt bé (a través de la percussió
corporal es veu molt clar) i no tenen un sentit rítmic i mètric del que interpreten.
Pots tenir les dues vessants desenvolupades o no, però ballar bé no t’assegura
que tot lo relacionat amb la música o facis bé.

-

És com que queda descompensat?

Depèn de la persona, però ser músic no t’assegura moltes coses com afinar
cantant o no tenir tendència a córrer. Hi ha molts músics que tenen la típica
tendència a córrer i no controlar el tempo, i es dediquen professionalment a
això. Hi ha gent que no es dedica professionalment a això i en canvi mantenen
el tempo, o gent que no és cantant i afina i tenen molta oïda.

-

T’has trobat també amb gent que, per exemple, no saben ni aplaudir
a un ritme constant? Què fas en aquestes situacions?

La majoria de gent que m’he trobat així era en un context de grup. Jo espero
que vegin la pauta i el procés d’aprenentatge, alguna dinàmica, i que entenguin
la importància d’anar a buscar l’arrel del patró en si. Hi ha gent que no pot
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combinar peus i mans, per exemple, i no els pots començar ensenyant tot de
cop. Has de buscar l’estratègia perquè ho entenguin, poc a poc. Hi ha gent que
no pot coordinar el cos així. Se’ls ha de donar pautes. Jo no les he pogut
treballar individualment, aquestes persones, i tractar aquest problema.

-

Treballant com a grup és un obstacle?

Clar, és el que passa. Però el grup et fa reforçar altres aspectes. Hi ha una
relació d’empatia constant i has de crear un ambient positiu perquè aquesta
empatia creada també ho sigui. L’error ha d’estar acceptat, en tu i en els altres.
La frustració es veu perquè d’alguna manera t’estàs exposant i quan t’exposes
es veu tot. Hi ha una estratègia que fa molta gent que és que ja t’ho diuen
d’entrada, que tenen dificultats. Quan arriben a la sessió diuen <Amb mi Santi
no faràs pas res que tinc això> i amb això ja s’han exposat socialment i tot el
seu esforç es veu minvat perquè ja ho han dit i ja se senten excusats com per
disculpar-se. És per això que a les primeres sessions intento que no parlin
gaire verbalment, que no diguin que tenen això. Tots volem mostrar el millor de
nosaltres mateixos davant dels altres, a la classe, amb els amics i en un
context social. La música, a nivell terapèutic, pot tenir aquesta part de no
verbalització perquè entenguin la metodologia i que estan treballant aspectes
de la seva persona que es poden treballar i millorar.

-

En les teves sessions de percussió corporal, la dificultat que
presenten els participants es troba més en l’edat o en la naturalesa
de cadascú?

L’edat influeix molt però la personalitat encara més. No es pot establir un
paràmetre. Caldria conèixer molt una persona i saber de què ha estat envoltada
des que va néixer, quin és el seu background, les experiències amb la música,
si té formació musical, si no perquè no la té si realment volia, si qualsevol idea
que has tingut ha influït en la teva predisposició a realitzar una activitat... Tot i
així, jo crec que hi ha una predisposició genètica o una configuració i en funció
de la teva formació i sistema vital et desenvolupes cap a un lloc o un altre.
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Tu consideres que el poder de la música rau en la fusió de tots els
seus elements (ritme, melodia...) o prefereixes treballar-los per
separat?

Jo prefereixo separar-ho sempre i que s’entengui com a coses independents o
interdependents. Tu estàs treballant aspectes diferents que complementats et
potencien com a persona. Si jo vull fer un ritme i el controlo i vull cantar a sobre
és més fàcil que no pas fer-ho directament. Necessites un procediment i que la
persona s’ho cregui per arribar a l’objectiu i millorar a nivell personal. S’ha
d’entendre que cada cosa és un terme independent per poder ajuntar-ho més
tard i entendre que funciona com un tot, encara que això depèn dels objectius
que es busquin. És diferent dur un ritme que dir els noms dels teus amics o
cantar una cançó, estàs activant coses diferents. Saber-ho fer per separat i
controlar-ho a nivell d’exercicis fa que després la gent vegi connexions que fa
que es desenvolupin més com a músics o com a persones. Això no t’ho puc
demostrar científicament però ho he pogut comprovar a base d’experiència.

-

Pel què fa a les cançons, prefereixes treballar amb cançons que
siguin familiars pel pacient? Els poses música clàssica?

És important treballar amb la música que els agradi. També els poso música
clàssica, però poqueta. Amb l’Arnau a l’exercici de <Grues Arnau> en poso
però durant la sessió juguem amb cançons que li agraden a ell i que ens hem
agafat com a excusa. Perquè tingui el pinçament durant tres minuts fem servir
cançons que li agraden perquè es distregui, el temps està regulat per una
estructura que ell no n’és conscient. Si li diguéssim <Aguanta tres minuts així>
seria avorrit, però dins una estructura entén la durada però d’una manera
positiva ja que ell la pot cantar i per tant reforces tot l’aspecte emocional i en
conseqüència el motivacional. Tens el repte creat d’una manera positiva. Són
aspectes emocionals que te’ls dóna cançó i a més te’ls dóna d’una forma
positiva.

-

Has treballat amb elements com els mantres o els bols tibetans?

No, com a usuari sí (m’han fet sessions a mi) però jo no els he utilitzat mai.
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Què n’opines? Tenen molts prejudicis per culpa de la seva poca
fiabilitat al primer cop d’ull.

No hi entenc, però en la musicoteràpia passa el mateix i hi ha un punt en què
es confon. Socialment es pensa que és cosa de hippies, molt ‘espirituals’, té
mala imatge. Sobretot a Catalunya s’està lluitant molt per reforçar l’aspecte
científic de la musicoteràpia i donar a conèixer a la societat aquest punt. Hem
de trencar aquest prejudici. La gent quan coneix l’Arnau o que ha vist algun
vídeo estan contents dels seus resultats i això ajuda molt a que la gent canviï la
seva imatge de la musicoteràpia.

-

Quin paper creus que té la medicina del futur reservada a la
musicoteràpia?

Ara a l’hospital de Sant Joan de Déu hi ha un grup de musicoterapeutes que
formen part de l’equip terapèutic de l’hospital. A Estats Units hi ha molts
hospitals en què la música hi és totalment present... Jo treballo al màster de la
UB i la directora, la Núria Escudé, esta fent moltes coses en l’acompanyament
del dol, en pal·liatius... S’està fent molta cosa amb això.

-

Creus que s’hauria de reforçar aquest vincle entre ambdues
tècniques?

Sí, crec que necessitem aquesta flexibilitat sobretot per part de la medicina
estàndard, que entenguin i vegin les coses positives que poden aportar als
pacients.

-

Creus que hi ha algun tipus de música que pot arribar a ser
perjudicial pels pacients?

Cada pacient és un món diferent. Utilitzar música que no li agrada gens o que li
ressona d’una forma negativa potser el porta emocionalment a ‘x’ situació o el
porta a alguna cosa que els perjudica i possiblement li estàs fent mal. Encara
que no sempre tinguis en compte les seves preferències, has de ser curós amb
quina música utilitzes. Jo intento ser molt conscient de les emocions implícites
que hi ha en les cançons. A més, en el cas de l’Arnau si no li agrada una cançó
a l’instant em dirà que no la vol i la canviaré. L’any passat em va passar. Volia
fer més cançons amb anglès perquè la seva mare m’ho va proposar però
178

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

algunes deia que no les volia i jo les treia, mai el forçaré. Ja l’has vist, ell és
molt fàcil. Intento estar molt conscient de com està aquell dia (encara que
normalment està molt predisposat) i no faré ús de cap cançó que no hi estigui
còmode. M’haig d’esforçar jo per trobar la música més adequada.

-

Creus que les persones es poden autoajudar des de casa amb la
música sense ser especialistes en el tema?

Dependrà dels objectius i de les seves necessitats. En música, com més
coneguin i controlin l’eina més pautes pots donar-te. Si jo sé que escoltant certa
música em puc provocar un estat anímic concret igual sí que puc fer aquest
esforç. A mi em passa que hi ha dies que em sento més trist i vaig a buscar
cançons que m’acompanyin amb aquesta situació.

-

Però quan estàs trist no tendeixes a escoltar cançons que et posen
més trist encara? No és una mica un cicle viciós?

Sí. Avui m’ha passat que portava molta estona treballant i m’he dit a mi mateix
que necessitava relaxar-me i m’he posat un disc que sé que ho faria. En aquest
cas la intenció era diferent: no volia que m’acompanyés sinó que em canviés
l’estat anímic, i sabia que ho faria. Llavors, com més coneguis això (conèixer
l’emoció i els paràmetres que hi ha implícits dins d’ella) millor. Si treballes amb
l’alegria el tempo serà més ràpid, l’harmonia serà una concreta... Si treballes
buscant la tristesa (que és el sentiment oposat) segurament els tempos seran
més lents, l’harmonia menor, la melodia també... Això t’acompanyarà en aquell
estat i si ho vols canviar ho hauràs de girar. T’has de conèixer a tu mateix i a
l’eina, encara que tampoc cal ser un expert.
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10.4. ASSISTÈNCIA A UNA SESSIÓ DE PERCUSSIÓ
CORPORAL
El dimecres dia 18 d’octubre vaig assistir com a alumna a una sessió de
musicoteràpia amb percussió corporal en mans del musicoterapeuta Santi
Serratosa. Aquesta va ser realitzada a dos quarts de vuit del vespre a l’Orfeó
Vigatà (Vic). Hi havia 20 assistents més, tots adults mentalment sans, i la
durada de la sessió va ser d’una hora i quart. Aquesta era la tercera sessió que
feien tots junts.
Al principi de la sessió ens vam disposar en forma de rotllana. Per començar a
entrar en contacte en Santi va posar una cançó tranquil·la de fons. Ell deixava
el seu lloc a la rotllana i començava a formar una segona rotllana al centre.
Primer tocava els palmells de la dona que tenia el costat, llavors aquesta s’unia
a la rotllana del mig i així successivament. D’aquesta manera es formaven dues
rotllanes simultàniament i quan hom acabava de donar la volta sencera i no
trobava ningú més per tocar-li les
mans es tornava a quedar al seu
lloc.

El

contacte

visual

que

implicava aquesta activitat feia
que et comencessis a integrar
amb la resta de participants i
entenguessis que ara formaves
part d’un conjunt.
A continuació va començar la part
més purament rítmica. En Santi
començava

a

construir

Figura 36: sessió de percussió corporal en mans
de Santi Serratosa

les

seqüències rítmiques poc a poc. Donava molta importància al fet de tenir
consciència del compàs que estava portant, i els ritmes estaven tots molt
estructurats. No és el mateix que fer una classe de ball, ja que no es dóna
importància al valor estètic sinó només a l’estructural. Per exemple, començava
tocant l’espatlla al company de la dreta i llavors es tocava les mans, tocava
l’espatlla al company de l’esquerra i llavors es fregava els braços, tocava
l’espatlla al company de la dreta i llavors es fregava les cuixes i finalment
180

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

tocava l’espatlla al company de l’esquerra i picava de peus. Cadascuna de les
quatre seqüències diferents ocupava un compàs de quatre pulsacions, i repetia
<Un, dos, tres, quatre> per deixar-ho clar. Les quatre seqüències tenien relació
entre elles perquè sempre començaven tocant l’espatlla a un company. Per tal
de deixar clar aquest patró feia repetir a tots els assistents paraules clau com
<mans>, <braços>, <cuixes> i <peus>, o feia dir-los les pulsacions del compàs.
A partir d’aquesta seqüència senzilla n’anava afegint més i canviava alguns
passos prèviament establerts per tal d’augmentar-ne la complexitat. Llavors
ajuntava diferents seqüències que s’havien treballat per separat. Encara que al
principi molts gent deia <Uf, que complicat> un cop ho posaves en pràctica
sortia de forma natural. No tota l’estona estàvem disposats en forma circular,
també ens feia realitzar les seqüències mentre ens movíem de forma aleatòria
per l’espai fent dues files enfrontades i movent-nos endavant i endarrere. Un
cop les seqüències estaven del tot perfilades ens les feia repetir amb música de
fons. Aquestes cançons eren totes peticions dels assistents, ja que com ell deia
tot el treball pren més significat quan ho portes al teu terreny.
Cal destacar el comentari fet per una alumna a mitja sessió. La dona va
preguntar que estava preocupada perquè durant aquesta última setmana havia
provat de posar-se cançons i portar el ritme amb la mà, però que no li sortia (la
dona no tenia cap tipus d’experiència musical). Tot i així, en Santi li va
respondre posant-li una cançó i li va dir que portés el ritme. Ella va començar a
doblegar els genolls al ritme de la cançó, i llavors va afegir-hi també tocs amb
les mans. Anava completament al ritme. En Santi li va respondre que tothom
porta el ritme a dins, i que segurament a ella li costava ni més ni menys que per
la pròpia pressió que es feia. Necessitava deixar-se portar.
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10.5. CONCLUSIONS
Igual que la resta de musicoterapeutes, la visió d’en Santi de l’ofici és una mica
diferent.
Gràcies a la sessió amb l’Arnau he pogut presenciar els efectes d’una
musicoteràpia continuada (és el sisè any que ell assisteix a sessions amb en
Santi) i els beneficis que aquesta pot provocar. Encara que cal remarcar que la
musicoteràpia no és medicina, una hora a la setmana de treball amb en Santi fa
que l’Arnau hagi millorat molt en la mobilitat de la mà dreta. El fet que a la
sessió s’estableixin uns patrons de pregunta i resposta fa que, durant el seu dia
a dia, ell detecti aquests patrons de forma inconscient i li sigui més senzill
actuar. El millor és que tots aquests canvis es poden aconseguir a partir d’una
estona divertida i amena de treball, cosa que fa que ell no s’adoni de l’esforç
que està fent. Un clar exemple és l’activitat d’agafar amb les mans dos xurros
mentre canta una cançó: el temps amb una música familiar passa molt més
ràpid i així l’Arnau no està al cas de l’esforç que ha de fer i no es queixa.
L’assistència a la sessió amb l’Arnau em va permetre veure també com es
poden treballar aspectes de mobilitat amb musicoteràpia (en els objectius de
les meves sessions hi vaig excloure aquest punt) mitjançant diversos exemples
com el mencionat exercici d’aguantar els xurros amb la música de fons, tirar les
pilotes el màxim de lluny possible, moure les campanes... En general en Santi
aprofita qualsevol excusa per tal de millorar la mobilitat de l’Arnau.
Pel què fa a l’efectivitat de les sessions esporàdiques, en Santi afirma que, si
bé no es pot assegurar quina part queda a nivell motriu i cognitiu, les sessions
deixen una empremta emocional i això es queda sempre gravat al cicle vital.
Es pot diferenciar la metodologia de treball d’en Santi respecte la resta pel fet
que, encara que moltes vegades utilitza cançons normals, ell és molt partidari
de diferenciar els diferents elements que formen la música (principalment ritme
i veu) a l’hora de treballar. Per tal que els pacients siguin conscients de com
s’han de manejar les dues coses, ell creu que el millor és treballar-ho per
separat i posteriorment fer-ho alhora. D’aquesta manera el nivell de dificultat
augmenta de forma progressiva i és més fàcil de seguir.
Pel què fa a la sessió de musicoteràpia amb percussió corporal que vaig
assistir en trec una experiència molt profitosa ja que és molt diferent realitzar o
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veure una sessió de musicoteràpia que no pas ser tu mateix el ‘pacient’ i veure
els afectes que aquesta produeix. La veritat és que, encara que pugui semblar
senzill des de fora, assistir a una sessió així et fa perdre el món de vista i t’has
de dedicar al cent per cent al que estàs fent. No pots pensar en dues coses
alhora perquè si no et descoordines i perds el fil. Moltes dones, durant la
sessió, comentaven <No puc pensar pas en res més, jo>, i és completament
veritat. Una sessió així, a part d’augmentar la teva capacitat de concentració, et
fa desconnectar completament del món. Un altre aspecte que cal destacar és
l’efectivitat que pot tenir una sessió de musicoteràpia per tal de millorar la
cohesió com a grup. La sensació que vaig obtenir va ser que, compartint la
mateixa activitat i expressant-nos amb percussió corporal, m’unia una mena de
vincle amb aquella gent que no coneixia de res. A la sessió no podien faltar els
somriures de complicitat i el contacte visual.
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ENTREVISTA A SANTI CARCASSONA

11.1. QUI ÉS EN SANTI CARCASSONA
Santi Carcassona és músic professional des de l’any 1998. Des de llavors ha
treballat per a diferents bandes i artistes (en estudi i en directe), ha fet
programes de televisió i espectacles de teatre musical. En el nivell de
l’educació ha sigut professor de bateria, de conjunt musical i ha fet classes
teòriques a escoles i a nivell particular. L’any 2011 va començar a informar-se
sobre els Drums Circles, i dos anys més tard va viatjar als EUA per tal
d’informar-se més sobre el tema. Actualment es dedica a realitzar Drum Circles
per a empreses: sessions de musicoteràpia per a tots els integrants d’una
empresa que consisteixen a
disposar la gent amb rotllana
amb

instruments

de

percussió. Ell és qui es situa
al mig del cercle com a
director i dóna forma a la
música que es genera. La
filosofia dels Drum Circles
parteix de la base que tothom
té ritme (l’únic que falta
de

vegades

és

la

Figura 37: Drum Circle en mans d’en Santi Carcassona a
ESADE

capacitat de controlar-lo). Cada Drum Circle comença reconeixent un ritme
integrat (com respirar o caminar) perquè cada persona es comenci a reconèixer
i a trobar còmode i tregui la seva part més ancestral i primitiva i la traspassi a
l’instrument i al grup. Mitjançant jocs, patrons i tècniques i utilitzant un
llenguatge no verbal l’objectiu es compleixen nombrosos objectius com
l’estimulació del pensament creatiu, la conscienciació de com d’important és la
suma de les individualitats, l’experiència com a poder de grup i com a unificació
dóna a conèixer el poder del treball conjunt amb un objectiu comú, trenca
barreres generant noves connexions no verbalment (la música és un llenguatge
comú que no discrimina a cap ésser en cap de les seves formes ni ideologies),
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amb el feedback es millora la capacitat d’escoltar als altres i a un mateix. En
una empresa aquest treball d’equip pot fer que els departament es comuniquin
millor, que no hi hagi barreres a l’equip, que augmenti la motivació i la
productivitat. El millor és que és un espai per divertir-se, descarregar adrenalina
amb una eina tant potent com és la creació. Fins ara han provat els Drum
Circles d’en Santi empreses com Gas Natural, ESADE, Fundació Nexe, Ciba
Vision, Disproquimia, Habaluc, La Tutela... [59]
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11.2. ENTREVISTA
Aquesta entrevista va ser realitzada el dissabte 21 d’octubre a les 10 del matí
via telèfon.
-

Com va néixer la idea dels Drum Circles? Com et vas interessar en
el tema?

Tot això va sorgir perquè la mare de la meva exparella treballava a ESADE i
em va dir (jo tocava la bateria i coses així) per què no fas una activitat de
percussió quan venen diferents estudiants d’arreu del món (els fan unes
trobades). Ella és d’Estats Units i em va parlar dels Drum Circles, que estaven
de moda allà. Em vaig informar però no em veia en cor de fer-ho i al moment
no em semblava correcte. Tot i així, em va quedar una ‘espineta’. Van passar
dos anys i, coincidint amb el 15N i la gent protestant als carrers i un llibre que
es deia <Els mestres de la República> i un company que porta les filles a Sant
Andreu de Llavaneres m’ho va presentar de nou. Ho vaig provar allà, em vaig
sentir còmode, vaig tornar a parlar amb la gent d’ESADE. Em van comprar el
Drum Circle i des de llavors fins que el vaig fer van passar 4 o 5 mesos en els
quals em vaig dedicar a investigar (mirar vídeos, llegir llibres, trobar gent a
l’estat espanyol però no vaig trobar ningú...). Amb tot lo que vaig trobar vaig fer
la meva pròpia còpia de la disciplina. Dos anys més tard vaig anar als EUA a
conèixer gent que ho fes a veure com ho feien. Els quinze primers dies va ser
molt xocant i pensava que ho feien d’una manera concreta però no. Vaig
pensar <Ho he estat fent malament durant aquests dos anys>, però
senzillament és que ho havia interpretat a la meva manera i funcionava igual.
Vaig forjar el meu propi mètode sense ser-ne conscient.

-

A part dels Drum Circles has fet sessions de musicoteràpia seguint
un altre model?

No, no. Mai he fet coses de musicoteràpia. Quan vaig començar amb els Drum
Circles (és una disciplina molt inclusiva, té una riquesa interessaNt). Conec
molt a la Queralt Prats que té una empresa que es diu Art Transformer i ella Fa
sessions amb música i persones amb diversitat funcionals. A partir de
començar a treballar amb ella (he fet moltes coses amb aquests col·lectius.
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Han fet l’orquestra integrada, que barreja persones amb diversitat funcional i jo
n’he format part). La música en si ja és terapèutica (el primer que faig al matí és
posar-me una cançó per començar bé el dia) i per tant ja té aquest component
terapèutic. Jo no m’he format en aquest sentit i quan ho he fet he utilitzat
aquest valor propi de la música per desenvolupar una sèrie de coses més que
no pas el sentit purament terapèutic que té.
Les 10 sessions era un grup tancat (8 o 9 persones) i venien durant 10
setmanes i fèiem desenvolupament rítmic. Ho vaig fer perquè el Drum Circle és
d’una sola sessió (normalment, de vegades em demanen més) i no hi ha la
possibilitat de desenvolupar-ho més, i hi havia jocs que volia desenvolupar.

-

Només ho fas en empreses o també ho has provat en altres
col·lectius? Els objectius sempre són millorar la cohesió?

A altres col·lectius però últimament tinc molta feina amb el tema de l’empresa
per fomentar treballs d’equip, treball l’empatia, la llibertat d’expressió, l’escolta,
l’aportació de l’individu en la unitat global... El que ara fa molt temps que no faig
és Drum Circles comunitaris. Obria un espai i podia venir qui volgués durant
una hora o una hora i mitja. En aquests casos els objectius són més musicals.
Al cap i a la fi el que passa és pràcticament el mateix però si ho fas en una
empresa dones més èmfasi en el què l’empresa vol. En aquesta situació els
participants el que volen és passar la tarda, fer percussió i passar una estona
en comunitat que a la gent li agrada molt.

-

Per què, de totes les característiques musicals, et bases
exclusivament en el ritme? Creus que aquest pot tenir més
repercussions a nivell mental? Per què?

No necessàriament passo això. El fet de treballar sense notes musicals per
començar treballes una part molt ancestral en què pel ritme no necessites
coneixements musicals previs per tal de treballar-los en comunitat (encara que
també es pot treballar amb altres instruments). En canvi, en els meus Drum
Circles jo pràcticament no parlo ni els explico com s’han de tocar els
instruments. Ells els toquen en funció de com pensen que s’han de tocar. Si els
poso una trompeta o un piano se’ls ha d’explicar. Des de fa tres anys o quatre
m’he començat a especialitzar en els boomwhackers, uns tubs de colors que
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fan notes. Amb això ja intervé l’harmonia i la melodia. La disciplina a l’hora
d’utilitzar-los (encara que intento que sigui sent a partir de la intuïció) un cop
tens notes per allà s’han de coordinar. Per fer melodies i harmonies s’ha de
coordinar tot. Com a Drum Circles només treballo una part rítmica molt
important.

-

Creus que l’efecte de la música funciona com un tot o és important
separar el ritme de la melodia?

No crec que sigui important separar-ho. És senzillament pensar-ho al revés i
valorar què pot aportar cada una de les parts. Una melodia és una melodia
perquè té un ritme implícit i si toques dues notes ja determines una harmonia, o
sigui que també està implícita. No crec que es pugui dividir. Jo només treballo
el ritme. Tot i així, quan treballes en un Drum Circle hi ha instruments més
aguts i d’altres més greus. Potser no fas una harmonia com la coneixem
convencionalment però amb els greus i aguts sí que pots crear una sensació de
contrast. Potser no està afinada però pots fer jocs de aguts, mitjos i greus. Al
cap i a la fi el ritme, la melodia i l’harmonia sempre hi són, encara que el ritme
sigui el més explícit en els Drum Circles.

-

En els Drum Circles es treballa a nivell cognitiu o també a nivell
emocional?

Sempre, jo crec que sí. El fet de treballar amb música... Quan t’ho passes bé
intervé l’emoció (com quan fas música) et genera un interès i et fa voler créixer
i formar-te. Si t’ho estàs passant bé mentre toques t’emociones i tens ganes de
tornar-ho a repetir i seguir estirant d’aquell fil.

-

La dificultat per seguir les teves sessions està relacionada amb
l’edat o depèn de la formació individual de cada persona?

No ho relacionaria amb res d’això. Crec que hi ha diferents motius...
Segurament molts cops està relacionat amb alguna cosa emocional. Algunes
vegades em trobo persones que tenen ganes de sobresortir, no escolten i es
dediquen més a tocar per ells que pel grup. Ara em tiraré pedres a la teulada
perquè penso que no hi ha ningú que sigui arrítmic però hi ha sessions que hi
ha gent que li costa molt seguir el ritme. No crec que ningú sigui arrítmic però hi
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ha gent que li costa més comprendre una activitat rítmica. És com que hi ha
gent que li costa molt afinar i no saben reproduir una nota idèntica a una que
acaben de sentir. Això depèn molt també de l’educació musical que hagi rebut
l’orella. Es podria comparar amb la gent daltònica que té problemes per
percebre els colors. Podria passar el mateix amb els sons o amb el ritme.

-

Tinc una amiga que no és capaç ni d’aplaudir de forma contínua.
Ella tampoc seria arrítmica?

Sí que seria arrítmica, encara que aquesta paraula la sento molt gruixuda. Jo
he tingut gent absolutament arrítmica en Drum Circles que han pogut estar allà
i desenvolupar-se. També penso que és una plataforma molt bona per aquesta
gent perquè formes part d’una comunitat i no es senten ni jutjats ni prejutjats.
Simplement estan allà i poden participar. Molts cops la participació és senzilla, i
en altres ocasions pots tocar menys notes i igualment sents que formes part
d’una comunitat. Si com a participant arrítmic tens l’oportunitat de poder-te
integrar tocant poques notes podrà fer que cada cop millori i aquesta afectarà la
millora del grup global.

-

Així doncs, creus que les persones ‘arrítmiques’ poden acabar
canviant les seves capacitats rítmiques?

Sí, òbviament.

-

Has treballat amb gent gran?

Vaig tenir una experiència molta maca quan estava treballant a Okland. Vaig
anar amb una noia (Katy Quain) que estava treballant en una residència. Als
EUA hi ha gent de tot arreu i clar, amb els avis no els pots fer fer tot. Ella és
musicoterapeuta. Si tenien dificultats per tocar el tambor els feia cantar, o picar
de mans... Coses que tinguessin a veure amb el moviment (cosa bona per
moure les articulacions)... Tenia un punt de gimnàstica. Va ser molt bonic
perquè en un moment ella es va posar a cantar una cançó i una senyura
coreana va dir que sabia aquella cançó però al seu país la lletra parlava d’una
altra cosa, i una senyora brasilenya va dir que li passava el mateix. He tingut
ganes de repetir l’experiència a Catalunya. Tinc una amiga que treballa a la
residència de Torelló i en vam parlar però al final es va dissoldre la idea.
189

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

-

INS Antoni Pous

Creus que amb l’edat es perd el sentit del ritme o la incapacitat de
dur a terme una activitat va més relacionada amb la lentitud del
cos?

Crec que el sentit del ritme no el perds, el que pots perdre és la mobilitat, et fas
gran i et toca manejar-ho...

-

Tens algun mètode per avaluar l’efectivitat de les sessions?

A vegades demano a la gent que comparteixin l’experiència perquè és una
forma que s’autoavaluin la feina feta. Et refereixes al grau de satisfacció?

-

Em refereixo més a l’efectivitat que al grau de satisfacció.

Aquesta setmana vaig fer una sessió a una empresa automobilística en què es
reunien els caps de tot el món a Barcelona i volien fer una activitat molt de
cohesió de grup. Em vaig preparar d’una manera i quan vaig arribar allà vaig
veure que volien el contrari. La clienta m’havia demanat que fos molt rigorós i
quan vaig arribar allà em van donar una copa de cava, per exemple... Al final li
vaig enviar un correu a la clienta per explicar-me el punt de vista per avaluar el
grau de satisfacció i l’efectivitat, i va dir que estaven molt contents. Al cap i a la
fi, això és una cosa que t’ha de dir el client.

-

Creus que els canvis que aconsegueixes amb les sessions
perduren en la posteritat o caldria repetir les sessions?

Depèn... Per exemple, un dia a Lluçà, quan vam acabar el Drum Circle, una
dona em va dir que hi havia gent del poble amb qui no parlava però que durant
la sessió va somriure. Llavors has trencat una cadena, us heu somrigut i ja us
heu reconegut. De cara a les empreses és molt interessant. Moltes vegades el
treball interdepertamental no existeix, hi ha gent que ni es coneix quan es veu
pels passadissos. Fer una cosa en comunitat fa que es trenquin aquestes
barreres i això ja perdura (en principi). Si es pot desenvolupar i pots aprofundir
molt més en molts aspectes

-

Improvises? Com t’inventes l’esquema de la sessió?
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M’agrada molt personalitzar molt cada esdeveniment perquè cada col·lectiu té
uns requeriments concrets. No puc anar a fer una cosa amb l’orquestra
integrada i fer-los fer coses molt difícils. Cal saber quin col·lectiu tinc al davant i
de totes les eines que tinc quina és la més adequada. El que no faig és fer un
guió i cenyir-m’hi. Una de les coses que són interessants és escoltar què et
demana el grup en aquell moment i tenir la perspicàcia de respondre allà. Hi ha
un dels meus mestres, de nom Helani, que té una frase que diu <Jo no em
preparo les sessions, vaig preparat a les sessions>. Ell té molts recursos i sap
llegir perfectament què li falta a cada grup. Hi ha molts cops que he pensat que
faré unes coses però quan arribo veig que has de canviar. Una cosa que sí que
em preparo molt amb els boomwhakers és que hi ha empreses que em
demanen una cançó molt personalitzada (has de compondre la cançó, la
lletra...) i això és més exclusiu. Hi ha moltes activitats que tenen la mateixa
base però que les adapto en funció del col·lectiu.

-

Per què t’agrada comptar amb instruments de percussió a part de
tenir el propi cos com a eina musical?

Jo començo les sessions fent exercicis de percussió corporal molt senzills.
Molta gent li poses un tambor davant i entra en pànic, gent que diu que no en
sabrà o farà el ridícul... Molts cops començo fent coses molt naturals (com
caminar) perquè la gent es senti còmoda. Parteixes d’una cosa que saben fer i
a partir d’aquí els vaig dirigint cap a una cosa més complexa fins a
desenvolupar-se amb els instruments de percussió ja siguin timbals, shakers,
boomwhakers... És una cosa procedimental, partint d’unes coses molt fàcils fins
a una cosa més complexa però partint d’un lloc on es sentin còmodes. Parlo
molt poc a les sessions.

-

Creus que l’espectacularitat de les teves sessions produeix algun
efecte incident en els participants? Els pot generar respecte?

No ho sé... Suposo que cada persona és particular i ho sent d’una manera
diferent. Tot i així, l’avantatge d’un grup gran és que el que té vergonya es
camufla millor i no n’hi fa tant (si t’equivoques no es nota) i hi ha aquell punt de
seguretat. El que passa de vegades és que en grups molt grans la gent hi ha

191

Musicoteràpia aplicada a la geriatria

INS Antoni Pous

un punt en què pot ser que es dispersin una mica i sigui més difícil fer depèn de
què.

-

Quins són els aspectes més significatius de la teva feina?

Una cosa que m’agrada molt de la meva feina és la capacitat o la possibilitat de
poder fer música amb gent que no són músics ni se’n consideren i, a més,
poder-ho fer des del primer minut. Des de que jo començo és tot musical, i
aquesta és una cosa que m’apassiona. També hi ha una cosa que per a mi va
ser un gran aprenentatge al principi que és que quan vaig fer el meu primer
Drum Circle pensava que si ells tenen dret a equivocar-se jo també. Moltes
vegades per com hem estat educats (la majoria hem rebut una educació molt
‘encorsetada’ de què està bé i què està malament) i en un Drum Circle hi ha
això està bé això està malament però també hi ha una llibertat. Per a mi va ser
com trencar un motlle, no fer que la gent faci el que vull sinó que (encara que
els condueixo) cadascú faci el que vulgui i llavors jo m’adaptaré.

-

Creus que una persona es pot ‘autoajudar’ des de casa amb música
o amb ritmes?

Per exemple, tota la informació està a internet. No et fa falta un professor de
guitarra per aprendre-la a tocar. La possibilitat de tenir informació la tenim a
l’abast. Si tu vols aprendre a tocar un instrument és més ‘guai’ la postura del
mestre que la del professor, que et fa com de guia. Segueix sent interessant el
mestratge.

-

Creus en la utilitat d’eines com els mantres o els bons tibetans?

Depèn del que tu entenguis per utilitat... S’entén que són útils perquè hi ha gent
que els utilitza i els va bé. Partint d’aquesta premisa hem de considerar que sí
que ho són. No controlo el tema però el tema dels mantres no deixa de ser una
música molt repetitiva i una instrumentalització de la música per aconseguir un
estat concret. La música té moltes utilitats i una pot ser aquesta. Un mantra
molt repetitiu pot fer que entris en un estat emocional i de concentració que si
no no hi arribaries.
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11.3. CONCLUSIONS
Aquesta entrevista amb en Santi Carcassona m’ha estat molt útil en molts
sentits de la paraula. Per començar, m’ha fet entendre que, si de normal cada
musicoterapeuta adapta l’ofici al seu terreny, fins i tot dins un propi mètode com
són els Drum Circles hi poden haver moltes interpretacions. Durant el seu
viatge als EUA en Santi va conèixer moltes vessants de la mateixa pràctica, i la
conclusió que se’n pot extreure és que no hi ha un mètode marcat sinó que
diferents interpretacions de la pràctica poden tenir resultats igual de bons.
Gràcies a la seva explicació referent als Drum Circles no aplicats a empreses
he entès que, encara que en una sessió de musicoteràpia no s’està buscant un
objectiu concret a nivell cognitiu o físic, el fet de passar-ho bé és quelcom que
sempre hi és present i que té una repercussió més que important.
Per altra banda, també m’he adonat del fet que normalment el ritme, l’harmonia
i la melodia són tres factors que van molt lligats i que depenen els uns dels
altres (una melodia sempre implica un ritme i una harmonia i viceversa). Tot i
així, la moda de la percussió corporal no parteix de la idea que el ritme és la
part més important de la música, sinó del fet que és més fàcil treballar-hi
perquè és una part ancestral que posseeix tothom.
També m’he adonat que els Drum Circles tal com els enfoca en Santi (l’objectiu
és millorar la cohesió i no es busca explícitament canvis a nivell cognitiu) s’han
d’interpretar d’una manera diferent pel que fa a l’efectivitat. Compartir una
experiència i els somriures que la música implica fa que la cohesió com a grup
augmenti notablement pel simple fet que has compartit una experiència amb
altres persones i que estàveu totes al mateix nivell (he relacionat aquest punt
amb com em vaig sentir jo a l’acabar la sessió com a alumna amb en Santi
Serratosa). Per tant, encara que sempre és beneficiós, potser no és necessari
fer sessions de forma continuada com sí que ho seria en altres casos (com els
avis del centre de dia de Manlleu o l’Arnau, l’alumne d’en Santi Serratosa).
Encara que és important seguir reforçant la relació amb les altres persones
molts cops s’aconsegueix fent un canvi de xip, compartint una mirada i un
somriure. És per aquesta raó que l’efectivitat d’un Drum Circle no es pot
avaluar omplint una graella com en altres casos. Parlant amb les persones per
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tal de veure el seu grau de satisfacció ja es pot comprovar si han funcionat o
no.
Un punt que Carcassona té en comú amb la resta de musicoterapeutes
entrevistats és el fet que és important tenir un conjunt d’activitats i idees
preparades però que el més important és adaptar-se en funció de la resposta
rebuda per part del grup. He trobat molt escaient la seva cita al mestre Helani
<Jo no preparo les sessions sinó que vaig preparat a les sessions>. De fet,
crec que la clau d’un bon musicoterapeuta és tenir un bagatge en l’àmbit que et
permeti adaptar-te i conduir la sessió.
Un punt fort que trobo que tenen els Drum Circles respecte altres formes de
musicoteràpia és la pèrdua de la vergonya. Molta gent es sent pressionada pel
fet que no són músics, no consideren que ho són i una activitat implicada amb
la música els fa pensar que no seran capaços de fer-la i que quedaran en
ridícul. Tota aquesta vergonya és més fàcil de dissoldre tocant amb un grup tan
gran perquè passes desapercebut i no et veus forçat a treballar tota l’estona
sinó a fer el que ets capaç, tot sense sentir-te exclòs i formant part d’una
comunitat.
Per últim, cal comentar la visió d’en Santi respecte el tema de la gent arrítmica.
Pel què he descobert fins ara, aquest és un tema en el que no s’ha
experimentat gaire i la gent té molts punts de vista diferents. Encara que al
principi en Santi assegurava que ningú és arrítmic (al cap i a la fi caminar o
bombejar la sang és ritme, i això són coses que fa tothom) hi ha gent que pot
tenir mancances en el ritme (no només que els sigui difícil sinó que siguin
incapaços d’aplaudir de forma continuada, per exemple). El seu punt de vista
del tema és que, igual que una persona pot ser daltònica, algú pot tenir una
deficiència en la interpretació del ritme. Tot i així, assegura que és quelcom que
es pot millorar mitjançant un treball.
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ENTREVISTA A XEVI COMPTE

12.1. QUI ÉS EN XEVI COMPTE

En Xevi Compte és pianista, compositor i musicoterapeuta. A part de la seva
activitat musical realitza sessions de musicoteràpia activa i receptiva en escoles
d’educació especial i altres col·lectius (sociosanitaris, centres ocupacionals,
unitats de salut mental...). Intercala la musicoteràpia receptiva i la
musicoteràpia activa-creativa en funció del perfil de les persones. Pel que fa a
la musicoteràpia receptiva la seva intenció és proporcionar una relaxació
profunda a la persona mitjançant el sistema Massatge Sonor RPM
(Ressonància Musical Profunda), del qual és el creador. Es basa en l’ús de bols
tibetans que corresponen a una nota determinada amb uns resultats musicals i
terapèuticsi que ja porta10 anys d’experiència. En canvi, la musicoteràpia
activa-creativa vol proporcionar una experiència interactiva. A través del piano,
en Xevi crea i improvisa cançons que inciten l’alumne a participar (amb el piano
o amb instruments de percussió), partint de la base que l’ésser humà té
musicalitat de forma innata i fomentant així el potencial creatiu dels participants
i atenent als objectius plantejats.[60]

Figura 38: Xevi Compte realitzant una sessió de massatge sonor amb bols
tibetans a una escola d’educació especial
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12.2. ENTREVISTA

Aquesta entrevista va ser realitzada el diumenge dia 22 d’octubre de 2017 a les
nou de la nit. La seva durada va ser d’uns tres quarts d’hora.
-

Com et vas endinsar en el món dels bols tibetans i les teràpies
orientals?

Tinc formació musical (tocava el piano…) i hi va haver un moment que em vaig
interessar per temes de creixement personal i em vaig formar en temes
d’arteràpia i aleshores vaig veure les possibilitats de l’art i la música per incidir
en les persones. Vaig estar investigant molt en temes de teràpia del so, bols
tibetans, diapasons… i vaig anar confeccionant un sistema amb bols tibetans
(que per a mi és molt important que estiguin afinats en diferents sons) i vaig
crear un sistema de massatge sonor. Posteriorment vaig centrar-me en
musicoteràpia a la Universitat de Barcelona. Ara el que faig és relacionar
musicoteràpia activa amb tots aquests instruments ètnics. L’altra musicoteràpia
és activa o creativa (amb piano, veu, instruments de percussió..)

-

Aquesta musicoteràpia és més convencional?

Sí, però diem que en la musicoteràpia hi ha moltes branques encara que
reconegudes només n’hi ha cinc. Jo em sento més còmode amb la
musicoteràpia creativa o el sistema Nordoff Robbins quant a musicoteràpia
activa. Pel que fa a la musicoteràpia passiva utilitzo els mètodes que t’he
explicat.

-

Podries explicar-me a grans trets com funciona el teu mètode de
massatge sonor?

Els bols tibetans tenen una peculiaritat en el seu so que és que tenen molts
harmònics, moltes capes en vertical… Per altra banda té una durada en el
temps molt llarga. Quan toquem diferents bols no hi ha només una seqüència
melòdica sinó que es forma també un fil harmònic (sonant diferents bols
alhora). Realitzant diferents intervals es poden buscar diferents efectes. Porto
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uns anys aplicant-ho sobretot en escoles d’educació especial i la veritat és que
funciona molt bé.

-

Les sessions les portes programades des de casa o els intervals
realitzats els improvises durant la sessió?

Hi ha com uns protocols que ja estan fets i a la sessió naturalment segons cada
persona s’apliquen uns intervals o uns altres.

-

Els

objectius

que

planteges

amb el

massatge

sonor

són

exclusivament de relaxació o també n’hi ha d’altres?
La relaxació és el principal. Busquem una relaxació profunda… Tot i així depèn
de la persona. En l’educació especial de vegades simplement si aconseguim
que la persona estigui calmada ja ens donem per satisfets.

-

De quina manera creus que incideixen les vibracions creades en els
pacients?

Hi has diferents aproximacions de la vibració en la persona. Per una banda hi
ha la via aèria, per l’oïda de la persona, i afecta directament en l’estat mental.
Crec que amb el timbre que tenen i amb la durada de la nota (que és molt
llarga) agafen d’alguna manera la ment i l’atenció de la persona i enlloc d’anar
rebotant d’una banda a l’altra agafen aquest so que es prologa en el temps i es
calma. En seguir durant un temps un estímul la ment no està anant d’un lloc a
l’altre com acostuma a fer. Una altra de les aproximacions és a través de la
vibroacústica. És la vibració directe sobre el so; se li col·loca un bol sobre el
cos i li arriba la vibració directament. Afecta directament l’organisme. La
incidència més beneficiosa en les persones (sí que hi ha estudis fets però no
sobre bols tibetans sinó pel que fa a mitjans per crear aquestes freqüències
que

s’emetien

en

altaveus,

a

Suècia).

També

hi

ha

estudis

de

musicoterapeutes a Argentina que han treballat amb bols tibetans i amb el
sistema de la vibroacústica,

-

Ets conscient de si s’han realitzat gaires estudis a nivell científic
pel que fa a la incidència dels bols tibetans en les persones?

La veritat és que no.
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Les dues vies en les quals incideixen les vibracions del bols tenen
a veure amb com col·loques els bols al voltant de la persona?

Sí. De fet la col·locació dels bols és molt important per equilibrar els diferents
intervals. Per exemple, a un costat i l’altre és fàcil que hi hagi sempre un
interval de quinta justa (un interval que en principi equilibra). És molt diferent un
interval de quinta que un interval de segona. En un interval de segona es
produeix un batec que xoquen les ones. Això té un efecte ‘més de sacsejar’,
per dir-ho d’alguna forma. En canvi, una octava o una quinta justa té un efecte
més de calma, tranquil·litat...

-

Les sessions amb bols tibetans són una activitat passiva?

Depèn... És una eina que segons les sessions varia. Normalment és una
activitat passiva, però quan hi ha diferents usuaris i tenen capacitat per tocar
els bols o seguir un ordre llavors faig diferents activitats on, a més de fer el
massatge sonor, ells segueixen les seqüències o diferents tipus de dinàmiques.

-

Hi ha una forma correcta de tocar els bols tibetans?

Evidentment hi ha maneres que sonen millor i maneres que sonen pitjor. Hi ha
dues tècniques per tocar-los: amb una maça (com la maça d’un timbal gran,
gruixuda), que fa que el so no sigui tan fort,o un estic (un pal folrat amb una
pell), que fregant l’exterior del bol aconsegueix el so característic.

-

Quines són les diferències?

La principal és que canvia el so. Tot i així, al cap d’una estona s’iguala bastant i
la diferència es troba en la manera de percutir-lo. Amb l’estic, com que no ho
colpeges directament sinó que fregues el bol, el so entra d’una manera més
suau mentre que amb l’altre, encara que el so queda esmorteït per la forma de
la massa, és més percussió i entra més directe.

-

A part dels bols tibetans també utilitzes altres instruments ètnics?

Sí. Hi ha el didjeridú, un instrument que ve dels aborígens australians que és
una branca de fusta foradada pel mig, normalment d’eucaliptus, i es bufa amb
una respiració determinada i s’aconsegueix un so greu però amb molts
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harmònics encara que només tingui una nota. També els diapasons, que són
diapasons especials (no com els típics utilitzats en música) i tenen unes
freqüències molt greus (les que utilitzo jo són d’entre 64 i 128 Hz) perquè
considero que a nivell vibroacústic són les que tenen una incidència més
positiva en el nostre cos i faig intervals sobretot de segona menor, quinta i
octava.

-

Un interval de segona menor no és un interval molt tens?

Sí, és molt tens, però és el que es busca de vegades. Si vols fer una sacsejada
es busca un interval molt dissonant.
-

Així doncs, depenent dels intervals utilitzats el massatge sonor pot
utilitzar-se per relaxar o per activar?

Sí, és que aquest tipus de relax que s’aconsegueix amb els bols és peculiar.
D’una banda sí que relaxes però d’altra banda també estimules i actives. És
una mica difícil d’explicar però també hi ha com una activació energètica, una
calma a nivell mental.
-

Es podria dir que després de les sessions els pacients queden
relaxats però no endormiscats?

És difícil generalitzar però es podria dir això encara que depèn molt de la
persona i el moment. Funciona a nivell de l’activació encara que la persona es
pugui adormir (m’ha passat més d’un cop).
-

Creus que l’ús del massatge sonor pot ser beneficiós per a tots els
col·lectius?

Sempre has d’estar atent en la resposta de la persona. Tot i així, jo et diria que
en un noranta llarg per cent jo he trobat que les persones ho accepten i ho
toleren perfectament. Tot i així, sempre hi pot haver una persona que, per
associacions o perquè hi ha una ‘hiperacúsia’ relacionada amb les freqüències
que emeten els bols, pot sentir un rebuig cap aquests sons i s’ha de parar.
-

Les sessions amb bols les fas sempre en grup?
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Depèn. La màxima intensitat s’aconsegueix quan hi ha una persona envoltada
pels bols. Tot i així, pot ser que es faci en grup i hi hagi una persona al mig i els
altres tocant als costats. Pot ser també que ho estiguin escoltant a distància
mentre que algú que està al mig ho està rebent més intensament.
-

Utilitzes els mantres?

He fet un disc i tot, amb mantres, però no els utilitzo terapèuticament. Els
utilitzo per cantar, si m’interessa fer una sessió en què vull que canti l’usuari...
Tot i així, com a eina terapèutica no utilitzo la seva vibració com fan a Orient.
-

Quina imatge sol tenir la gent dels bols tibetans?

Jo penso que hi ha un gran desconeixement i s’ha estès molt unes pràctiques
errònies que no tenen en compte la musicalitat. Hi ha molta gent que hi treballa,
els aplica o fa concerts i si no tenen en compte la musicalitat crec que no és un
bon sistema i pot arribar a ser fins i tot perjudicial.
-

Així doncs, l’ús dels bols pot arribar a ser perjudicial?

Segons com s’apliqui? I tant! La música i el so poden ser perjudicials depèn de
com s’apliquin. Són unes eines molt potents i s’ha de saber què es fa i com es
fa, no es pot fer a la babalà. És per això que hi ha la musicoteràpia i que
s’estudia. En els bols, com que sonen tan bé i si en toques uns quants es crea
una atmosfera sonora, hi ha gent que pensa que es poden utilitzar així com així
i ho fa. Un sol bol és molt més aplicable que molts alhora. En la meva opinió, si
no estan afinats pot ser contraproduent: enlloc de formar una harmonia
generen un caos. Com que el tema de la ressonància és un factor determinant,
si tu ressones amb estructures amb una coherència bé, però si ressones amb
un caos ressones amb un caos.
-

Els bols tibetans els pots afinar tu mateix?

No. Una de les dificultats que ens trobem quan volem treballar amb bols és
que és com buscar una agulla en un paller. Els bols estan fets i els constructors
no busquen un to concret sinó un so determinat que tingui uns harmònics que
sonin bé i una durada.
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Com els trobes tu?

Has d’anar provant. Quan m’interessa comprar bols vaig amb el meu proveïdor
i em prepara fins a 300 bols a una sala i jo vaig seleccionant en funció de si
formen intervals adequats. Escoltar els bols en unes freqüències desordenades
pot ser molt perjudicial. Pensa que quan faig la selecció, que sens freqüències
que no tenen res a veure les unes amb les altres, has de parar o t’entra mal de
cap i et mareges.
-

Ara mateix a nivell de Catalunya o de l’Estat espanyol hi ha algú
que faci la teva pràctica?

Jo no conec a ningú, almenys que faci aquest sistema. Conec gent que treballa
amb bols i que en té tres o quatre que encaixen musicalment. Tot i així, que en
tingui 15 o 17 i que puguis fer un treball amb tots.
-

Aquesta és la mitjana de bols que fas servir alhora? Entre 15 i 17?

A vegades sí.
-

Treballes amb avis, també... Els apliques a ell el sistema de
massatge sonor?

Sí, de vegades vaig a unes llars d’avis a Barcelona a fer sessions esporàdiques
i faig dos tipus d’activitats. Unes són actives pels que tenen més capacitat (amb
el piano, fem cançons per treballar la reminiscència...) i els avis que tenen
demències els treballem amb bols tibetans, un treball més receptiu.
-

En aquest cas catalogaries la musicoteràpia com una activitat
preventiva, de manteniment, per millorar...?

És preventiu si es fa amb certa serietat. On jo vaig a fer les sessions són
bastant esporàdiques o sigui que és més aviat per l’experiència que tenen en
aquell moment que no pas una prevenció. Vaig a l’Hospital de Santa Caterina
de Salt, allà hi vaig cada setmana i els objectius són més d’estimulació i
prevenció.
-

Quan treballes amb avis busques més aviat que és relaxin o una
manera d’activar-los i motivar-los?
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Normalment ho faig més amb musicoteràpia activa, o sigui que treballo la seva
participació i l’experiència musical.
-

Utilitzes alguna metodologia per tenir un control sobre l’efectivitat
de les teves sessions?

Sí, tinc un seguit d’escales de valoració (varien en funció de les sessions i dels
col·lectiu) i amb aquestes observo i valoro diferents ítems: la participació, la
resistència, la connexió musical, l’atenció... Intento tenir aquests ítems de forma
general i observacions de cada persona. El que intento valorar són valors
musicals. En la musicoteràpia hi ha dues vessants: utilitzar la música en la
teràpia (es fa una teràpia i en aquesta s’utilitza la música però l’experiència
musical no és l’eix principal) i fer música amb la teràpia. Jo sóc més partidari de
la música en la teràpia /musicoteràpia receptiva i creativa). És per això que en
les valoracions dono importància sobretot al fet musical i per tant es pot aplicar
més a escala psicològica o a allò que ens interessi.
-

Hi ha una certa incidència en una sessió esporàdica o hi ha d’haver
una continuïtat perquè la musicoteràpia tinguin efecte?

Sempre és aconsellable que hi hagi una continuïtat. En una sessió poden
passar coses interessants però si hi ha una continuïtat el procés és sempre
molt més ric.
-

Dels diferents aspectes de la música (ritme, melodia, harmonia...)
prefereixes centrar-te més en l’harmonia?

No té per què. La musicoteràpia receptiva l’harmonia sí que té un pes molt
important però en l’activa tot té la seva importància: el ritme, la melodia, els
timbres...
-

Aquests aspectes de la música creus que s’han de treballar de
forma separada o funcionen millor com un conjunt?

Depèn de quin interès tinguem. Per aprendre música és bo treballar-ho per
separat i potser serà més efectiu el treball d’aprenentatge. Quan parlem de
criteris musicoterapèutics tot és important ja que la música és el conjunt. Jo de
vegades ho treballo per separat i de vegades en conjunt, depèn dels objectius,
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el col·lectiu... Tot i així, pel que fa a un aprenentatge musical és millor per
separat perquè et centres més en el que t’interessa. Amb la musicoteràpia
depèn.
-

Creus que realment hi ha gent arrítmica?

Crec que hi ha gent que no ha fet un aprenentatge adequat. Penso que la
música està en tots com la capacitat per parlar, a no ser que hi hagi unes
disfuncions o unes discapacitats orgàniques que ho impedeixin penso que
tothom té capacitat per parlar i tothom té capacitat per fer música. A l’hora de
la veritat hi ha persones que no sembla que tinguin ritme, o que no afinen,
sembla que siguin incapaces. És un problema d’aprenentatge perquè no han
seguit unes pautes adequades en l’aprenentatge. És a dir, tothom aprèn a
parlar de forma natural (abans de començar a parlar un nen absorbeix tot el
que li passa a l’entorn). Amb la música passa el mateix: hi ha d’haver una
observació, una assimilació, una imitació, una interiorització... Si no hi ha
aquesta seqüència o hi ha algun problema es poden generar bloquejos.
-

Aquestes mancances es poden arreglar?

Oi tant, jo crec que sí. El que passa és que d’alguna manera has de començar
des del principi. Com aquell que vol aprendre a caminar primer gateja, llavors
coordina els moviments... No et pots saltar les etapes.
-

Jo tinc el cas d’una amiga que no sap aplaudir perquè no és capaç
de portar una seqüència rítmica de forma regular. Creus que és
perquè té un buit en el procés d’aprenentatge?

No ho sé, ho hauria de veure... No et puc parlar d’un cas particular. En general
quan un té problemes de ritme o d’afinació és perquè ha passat alguna cosa en
el procés d’assoliment de la música. Les etapes s’han de fer totes.
-

Quins són per a tu els aspectes més significatius de la teva feina?

Jo em considero superafortunat per poder fer el que estic fent. Molt, em sento
un privilegiat. És tan gratificant que és difícil d’explicar. Quan estic fent sessions
en escoles d’educació especial i formo part d’un equip que aboca tot el seu
amor per acompanyar aquestes persones en els seus moments musicals...
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Passen coses molt màgiques: nens que no només es calmin sinó que una nena
que tingui els músculs garratibats i pugui estirar el braç, cosa que no fa mai... O
nens que no poden parlar i tenen una discapacitat intel·lectual greu i veus que
estan fent música. Poden participar en una experiència musical i realment són
brutals les coses que passen. És molt gratificant i em sento molt afortunat de
poder-ho fer encara que actualment en aquest país la musicoteràpia no està
reconeguda com hauria d’estar. En altres països rep un tractament més
d’acord, i aquí no es reconeix. Em sento molt afortunat d’haver trobat un espai
on es reconeix la seva importància i es pot desenvolupar aquest treball amb
reconeixement dels altres professionals que veuen els beneficis.
-

De cara al futur creus que la musicoteràpia i al medicina haurien
d’anar més lligats?

I tant! Això és inevitable i acabarà passant, tardi més o menys. Ara mateix hi ha
un gran desconeixement per part dels metges i la musicoteràpia en aquest país
està molt inicial; hi ha països que ens porten molt avantatge i hem d’anar
millorant més la pràctica musicoterapèutica. Ens hem d’anar formant més, hem
de saber explicar millor què passa, mostrar-ho i demostrar-ho... És uns dels
treballs que hi ha en aquest camp ara mateix. Hi ha persones que estan fent un
treball molt important en aquest aspecte de donar-li un toc més científic i saberho explicar més bé.
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12.3. CONCLUSIONS
La principal conclusió que extrec de l’entrevista amb en Xevi és el
desconeixement absolut que té la població de l’ús de la musicoteràpia i en
concret de l’ús de tradicions pròpies d’Orient (com són els bols tibetans) amb
finalitats terapèutiques. La musicoteràpia en si gaudeix d’un mal nom per molta
gent i actualment s’està fent molta divulgació i experimentació en l’àmbit
científic per tal de trencar tots aquests prejudicis. Tot i així, dins la mateixa
musicoteràpia hi ha prejudicis per tècniques com són els bols tibetans. En Xevi
porta molts anys emprant aquesta tècnica i les respostes que ha obtingut
sempre han estat molt bones; segons ell, el massatge sonor crea un estat de
relaxació però no en el sentit de caure en un sopor profund. Pot ser també
revitalitzant, relaxa però no adorm. El seu treball, principalment centrat en
escoles d’educació especial, ha obtingut uns resultats francament bons: nens
que començaven a parlar, persones que de mica en mica recuperaven la
mobilitat dels braços... A simple visita i utilitzant escales com a control sembla
ser que la incidència és més que positiva. Tot i així, ell mateix es troba en molts
problemes i creu que en general se’n fa un ús equivocat, tot fruit de la
desinformació. Per començar, trobar uns bols que concordin musicalment i que
reprodueixin les notes de l’escala per tal de crear els intervals adequats no és
gens fàcil. Els fabricadors de bols tibetans no els fan amb aquesta intenció. A
més, cal afegir el punt que un ús inadequat dels bols tibetans (sobretot si es
treballa amb més d’un alhora) poden crear sons desagradables a l’oïda i, en
conseqüència, malestar. Tenint en compte els resultats extremament
beneficiosos que s’han obtingut d’aquesta pràctica opino que seria essencial fer
una divulgació adequada de la pràctica i, sobretot, estudis a nivell científic per
comprovar-ne l’efectivitat. Una de les poques investigacions que s’han fet en
aquest àmbit fan referència a l’apartat 4.7.1 del meu treball. Quan el cervell
sent un so amb una determinada freqüència es sincronitza amb un estat
diferent. En el cas dels bols tibetans, la seva freqüència habitual (entre 4 i 7
Hz), un estat de relaxació i meditació. Les reflexions d’en Xevi corresponents
als resultats de les sessions -no fan adormir sinó que creen un estat de
relaxació i revitalització- fan referència al fet que l’estat creat és de meditació i
no de dormir ja que aquest correspondria amb l’estat Delta (<3’5 Hz).
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Un altre punt de l’entrevista d’en Xevi al qual cal fer referència és el seu punt
de vista pel que fa a la gent arrítmica. D’acord amb la musicoterapeuta Alina
Ballosada (prèviament entrevistada), ell creu que la falta del ritme es deu a un
mancança durant el procés d’aprenentatge. Segons ell, la música s’aprèn i
s’interioritza de la mateixa manera que un nen aprèn a parlar: primer observa,
llavors ho intenta i finalment ho assimila. De totes maneres, ell creu que aquest
és un problema que treballant-lo es pot acabar solucionant. Cal dir que aquest
punt també pateix un gran desconeixement a nivell social i científic.
Un últim punt que en Xevi està d’acord amb la visió d’altres musicoterapeutes
té a veure amb el futur de la musicoteràpia. És conscient de tota la investigació
i la divulgació i assegura que en un futur la musicoteràpia i la medicina
s’acabaran unint i complementant. El problema actual és el desconeixement
dels efectes beneficiosos d’aquesta teràpia i la mala imatge que té, sobretot
parlant de l’Estat espanyol en concret. El seu punt de vista pel que fa a aquest
tema és molt optimista i tranquil·litzador.
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CONCLUSIONS GENERALS

Després de realitzar tot aquest treball he arribat a la conclusió que estudiar els
efectes de la musicoteràpia i comprovar l’efectivitat d’aquesta pràctica és molt
complicat, igual que preveure els resultats que s’obtindran realitzant certes
activitats. La incidència positiva que pot tenir la musicoteràpia al nostre cervell
ha estat comprovada gràcies a la neurociència. No és casualitat que ens sentim
millor després d’escoltar una cançó que ens agrada o que tinguem l’oportunitat
de millorar a nivell cognitiu gràcies a la pràctica d’activitats relacionades amb la
música. Tot i així, el fet que els efectes de la música en cada persona són
diferents fa que no es puguin establir patrons gaire precisos pel que fa a la
resposta dels pacients. Cadascú és un món i molts cops el que podem copsar
amb els nostres sentits no és la realitat. Per tal de poder interpretar els resultats
de les sessions de musicoteràpia amb més eficàcia el millor hagués estat
disposar d’instruments per mesurar la velocitat cardíaca, el ritme respiratori o el
funcionament del cervell en aquell moment, però no tenia ni els recursos ni les
capacitats per fer-ho. És per això que és tan complicat establir quina és
l’efectivitat de les sessions.
Les millores a nivell emocional es poden verificar amb l’observació de
l’expressió facial i el canvi en el seu comportament dels assistents (millora en
l’estat d’ànim, augment de la cohesió i de l’expressió personal). Sobretot en el
col·lectiu de la tercera edat aquests canvis són força fàcils de percebre ja que
en general no intenten amagar els seus pensaments i les seves emocions. En
el cas del centre de dia de Manlleu, les posteriors entrevistes amb les
cuidadores del centre i l’enquesta que van omplir els avis de la primera planta
m’han donat a entendre que la imatge que va rebre el centre de dia era bona i
que estaven molt contents amb els resultats de les sessions. Pel que fa a
canvis a nivell cognitiu, mitjançant les graelles d’efectivitat i avaluant si els avis
duien a terme els diferents paràmetres relacionats amb cada activitat vaig
arribar a la conclusió que les millores en la memòria i en l’augment de la
concentració anaven lligades, principalment, al seu índex de participació. Pel
simple fet de participar en una activitat i estar atent estàs acostumant el teu
cervell (‘neuroplasticitat’ explicada a l’apartat 4.3) a treballar la concentració i la
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memòria. Treballar aquests aspectes fa que es mantinguin latents i que es
puguin aplicar també en altres situacions de la vida quotidiana, fent així que no
disminueixi el nivell vida. A part d’aquests aspectes a nivell cognitiu i a nivell
emocional, les sessions també tenien la intenció de millorar la cohesió com a
grup. No puc assegurar que en aquest punt s’hagi pogut millorar gaire però
almenys, tal i com deia la cuidadora Marta, els avis tenien un tema per parlar a
l’hora de dinar i això els unia d’alguna manera.
Un dels meus dos grans objectius inicials consistia a posar el meu granet de
sorra a l’hora d’ajudar el col·lectiu de la gent gran. Sense tenir en compte que
els resultats de les sessions fossin més o menys bons a nivell cognitiu, a nivell
emocional almenys van funcionar. Els avis estaven molt contents, molts d’ells
es mostraven interessats, em van valorar molt positivament a l’enquesta de
satisfacció i fins i tot em van donar les gràcies l’últim dia. El simple fet de
dedicar-los una estona ja els va fer feliços. Gràcies als resultats obtinguts he
arribat a la conclusió que les sessions també els van ajudar a l’hora de
mantenir la concentració, començar a establir uns patrons de conducta,
treballar la memòria... Tot i així, encara que segons en Santi Serratosa en les
sessions espontànies és fàcil perdre la part cognitiva, a nivell emocional
sempre hi queda una empremta. Cal dir que no és el cas del centre de dia.
Encara que les meves sessions en concret no puc assegurar que obtinguessin
uns resultats excel·lents a nivell cognitiu, com que el personal del centre de dia
segueix utilitzant la musicoteràpia amb els avis setmanalment, la concentració i
la memòria són dos ítems que allà es treballen de forma continuada. Això fa
que el seu estat anímic millori en general però també que el deteriorament
cognitiu s’endarrereixi.
Inicialment volia treballar amb avis amb un diferent grau de deteriorament
cognitiu per tal de veure les diferències en la seva conducta i la seva resposta a
la musicoteràpia. La diferència és més que notable. Els avis en una fase més
avançada d’una demència eren incapaços de fer moltes activitats perquè no les
entenien, mentre que els avis de la planta 1 eren molt participatius tots. Tot i
així, quan els posava una cançó molts dels que no parlaven ni es movien
començaven a moure el cos portant el ritme, sense que jo els hagués dit res
anteriorment. Això feia adonar-me de com interioritzat tenim els humans el
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ritme i com de beneficiós pot ser començar a treballar a partir d’aquest punt per
tal d’acabar millorant la nostra qualitat de vida. Haig de repetir que, encara que
els resultats no van ser dolents, en els avis amb demència el millor seria deixar
el cas en mans de professionals del tema ja que jo no sabia com actuar davant
de certes situacions. Són persones que estan en una situació molt delicada i
se’ls ha de tractar de forma estudiada i professional.
El meu segon gran objectiu, forjar una idea forta de què és la musicoteràpia,
també s’ha complert amb escreix. A part de la part teòrica, les entrevistes i les
assistències a sessions d’altra gent m’han servit per veure com és la
musicoteràpia real, no la part que està escrita, així com les diferents variants de
cada especialista. M’han servit per lligar tot el tema i per acabar de perfilar la
imatge de la musicoteràpia i del musicoterapeuta. És un àmbit que cadascú
l’adapta al seu propi estil i que pot prendre moltes interpretacions diverses, i
considero que és molt interessant conèixer altres punts de vista per tal
d’ensenyar una visió més perfeccionada i completa del col·lectiu. Haig d’afegir
també que, gràcies a l’ampli ventall d’activitats que he fet, he aconseguit
experimentar la musicoteràpia des de tots els punts de vista possibles: he
parlat amb professionals del tema, he realitzat jo mateixa sessions, he assistit a
altres com a oient i he participat a una. Això m’ha ajudat molt a enriquir la meva
imatge d’aquest ofici tan complex i m’ha format més com a persona.
Pel que fa a les musicoterapeutes de la Fundació Pere Relats de Barcelona, a
part d'ensenyar-me el tractament més adequat amb la població de la tercera
edat, em van mostrar de forma -potser subconscient- la principal diferència
entre la musicoteràpia aplicada a la geriatria i aquesta aplicada a la resta de
grups d’edat. Mentre que en sessions com les que en Santi Serratosa fa a
l’Arnau l’objectiu és aconseguir unes millores, en els avis el que es busca és
mantenir les qualitats que tenen, no millorar-les. No es tracta de fer-los treballar
de forma insistent sinó d’acompanyar-los en els últims anys de la seva vida i,
d’alguna manera, fer que el seu final sigui més feliç. Per altra banda,
l’entrevista amb en Carles Solà ha estat crucial per evidenciar els efectes d’una
pràctica tan beneficiosa des del punt de vista d’una persona que, tot i no ser
experta en el tema, de forma inconscient ajuda diàriament una malalta
d’Alzheimer mitjançant la música.
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Gràcies a l’Alina Ballosada he pogut conèixer un punt de vista més tècnic i
científic, basat en la lectura d’estudis científics i l’anàlisi metòdica dels resultats.
Tot i així, em va aclarir exhaustivament que la musicoteràpia no cura, sinó que
ajuda. Aquesta no pot substituir la medicina però pot ajudar a l’hora d’accelerar
el procés i és per aquest motiu que en un futur s’hauria de valorar una unió més
estreta entre la musicoteràpia i la medicina per tal d’aconseguir tractaments
més efectius.
Gràcies a en Santi Serratosa i l’experiència com a alumna a una sessió de
musicoteràpia ara puc afirmar que, efectivament, la musicoteràpia pot ajudar
molt a l’hora de cohesionar un grup. El fet de compartir una activitat durant la
qual tothom està al mateix nivell (tothom parteix pràcticament des del primer
punt, no hi ha prejudicis ni preferències) fa que es generi un cercle d’empatia i
que et sentis identificat amb tothom.
Amb l’ajut d’en Santi Carcassona he conegut la seva metodologia pròpia per
realitzar musicoteràpia. Té molts semblances amb en Santi Serratosa en el
sentit que comparteixen una predilecció per la percussió corporal i els agrada
treballar en grup. La seva experiència m’ha ensenyat com es pot aplicar la
musicoteràpia en un col·lectiu totalment oposat a la geriatria: les empreses.
Per últim, en Xevi Compte m’ha mostrat la tècnica del massatge sonor i m’ha
explicat com funcionen els bols tibetans. M’ha conscienciat profundament pel
que fa al desconeixement d’aquesta pràctica i com de perjudicats en podem
sortir si seguim en aquesta línia.
Després de fer tantes entrevistes amb professionals del tema he establert
algunes semblances i diferències en el seu pensar. Els experts opinen diferent
en temes com són l’autoajuda des de casa mitjançant la música i el tema de la
gent arrítmica. Per una banda, en Santi Serratosa considera que et pots ajudar
tu mateix amb música, fent un treball d’autoconeixement i posant les cançons
que en aquell moment saps que et serviran d’ajut. Tot i així, l’Alina creu que no
és recomanable perquè pot ser que l’estat anímic de la persona empitjori.
Tothom té tendència a escoltar cançons que concordin amb el seu estat anímic
(escoltar una cançó trista quan estàs deprimit), i això et pot fer entrar en un
cicle viciós del qual no pots sortir. La tasca del musicoterapeuta és reconduir la
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situació, posant-se al lloc de la persona i a partir d’aquí modelar els seus
sentiments. Fer-ho un mateix pot ser perillós. L’altre punt en el qual no
coincideixen els seus punts de vista és en el tema de la gent arrítmica. En Santi
Serratosa parlava que un arrítmic es pot comparar amb un daltònic (en lloc de
tenir dificultats per distingir els colors tenen dificultats per diferenciar els ritmes)
mentre que l’Alina, en Santi Carcassona i en Xevi coincidien en què són
persones que tenen una mancança en l’aprenentatge de la música o els falta
un pas important en el desenvolupament d’aquesta activitat (com qui aprèn a
parlar o a caminar). Tot i així, tots coincidien en què és un problema que a base
de treballar-lo es pot acabar millorant. El més curiós de la situació és que quasi
tots al principi negaven que una persona pogués ser arrítmica (asseguraven
que el ritme és una cosa innata, caminar i fer bategar el cor de forma constant
ja es considera tenir ritme) però al comentar el cas de la meva amiga que no
sap aplaudir rectificaven l’afirmació. En concret, s’ha de dir que la plataforma
de treball d’en Santi Carcassona és una molt bona manera de desenvolupar-se
rítmicament sense tenir vergonya. Personalment trobo que aquest és un tema
molt interessant que requereix atenció i estudis a nivell científic, ja que no és
quelcom que es treballi i hi ha moltes persones que podrien millorar estudiant el
seu cas.
Un punt en el qual coincideixen tots els musicoterapeutes és que les sessions
s’han de programar però no cal seguir-les al peu de la lletra. El més important
(en paraules de l’Alina) és portar una motxilla plena de recursos, un bagatge a
nivell musicoterapèutic que permeti realitzar el convenient en cada situació
depenent de la resposta dels pacients. El més important és saber-los escoltar i
reaccionar en funció de les seves respostes, mai obligar-los a res i fer que es
sentin còmodes. Tot i així, el punt més destacable en què coincideixen tots els
entrevistats és el fet que en general es té una molt mala imatge de la
musicoteràpia i la gent està força desinformada del tema. A més a més, pel que
fa a la formació en musicoteràpia hi ha molts pocs màsters a nivell català i
tampoc hi ha la possibilitat de cursar un grau. Un cas clar sobre la mala imatge
que té la musicoteràpia és el de l’Alina Ballosada: feia sessions a un centre
d’estimulació precoç (el NIU) on havien de denominar l’activitat <estimulació
musical> i no <musicoteràpia> ja que el nom no els inspirava confiança als
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pares de les criatures. Ara mateix s’està treballant molt en aquest aspecte:
s’estan fent estudis científics pel que fa a l’efectivitat de la musicoteràpia i
també una tasca molt important a nivell de divulgació. La musicoteràpia té
molts

efectes

beneficiosos

i

s’han

de

donar

a

conèixer.

Tots

els

musicoterapeutes coincidien també en la idea que, en el futur, la musicoteràpia
i la medicina haurien d’anar molt lligats. Encara que la primera no podrà
substituir mai la medicina, pot accelerar els processos de curació o fer-los més
suportables. Una coexistència de les dues teràpies podria tenir unes efectes
summament positius. A més, dins la pròpia musicoteràpia hi ha sectors que
encara estan més marginats que la musicoteràpia convencional, com és l’ús de
bols tibetans i instruments orientals amb fins terapèutics. En Xevi Compte és
l’única persona reconeguda en tot l’Estat espanyol que utilitza la tècnica del
massatge sonor (crear intervals que puguin crear un efecte beneficiós en les
persones mitjançant l’ús de bols afinats segons l’escala musical). Els efectes
d’aquesta tècnica són, pel que s’ha comprovat, molt beneficiosos. Un mal ús
dels bols tibetans podria suposar conseqüències molt negatives en els pacients
i és per això que es necessita comprovar la seva efectivitat mitjançant estudis
científics per tal de poder oferir explicacions dels seus efectes. Com diu el
mateix Xevi, és important mostrar però també demostrar.
A nivell terapèutic i diari, una proposta molt interessant aplicable a cada centre
educatiu seria fer més present la música de forma global i diària. Al meu parer,
la forma més útil d’implantar-la seria realitzant activitats amb música que
permetessin millorar els conflictes socials, la cohesió com a grup-classe i fins i
tot en el col·lectiu del professorat. Un model semblant als Drum Circles
realitzats per en Santi Carcassona seria molt efectiu i milloraria molts dels
problemes actuals en educació. No obstant, per sobre de tot el més important
és que la societat trenqui aquests prejudicis preestablerts i aprengui a escoltar.
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VALORACIÓ PERSONAL

Recórrer aquest camí no ha estat gens fàcil. Per començar, trobar un tema pel
famós treball de recerca no va ser gens senzill per a mi. Després d’un parell de
reunions, la meva tutora Aina Solà em va donar la idea de realitzar-lo sobre
musicoteràpia. Cal dir que al principi de tot no em cridava gaire l’atenció ja que
em sonava molt ‘pseudocientífic’. Tot i així, a l’anar investigant la meva idea
sobre la musicoteràpia ha anat canviant. El fet de relacionar-ho amb aspectes
més científics de la neurociència -per tal d’acabar de confirmar la seva
efectivitat- ha fet que acabés essent el treball idoni per mi, ja que he mesclat
les dues facetes que ara mateix defineixen la meva vida: la música i els meus
estudis del batxillerat científic. Toco el violí des dels sis anys, he estudiat
música clàssica tota la vida i actualment estudio al Conservatori de Vic. Sé que
no seguiré amb els meus estudis musicals l’any que ve, així que la idea de
realitzar un treball mesclant ambdues vessants de la meva vida ha estat una
mena de comiat d’aquesta etapa tan bonica de la meva vida i una benvinguda
al que m’espera al futur.
Durant aquests mesos m’he trobat amb molts entrebancs, moments d’eufòria i
també d’estrès, incertesa i por. Sovint em preguntava si el que estava fent era
suficient com per fer un treball de recerca, si no em faltava informació, si
acabaria a temps... Tenia por, com tothom, de fer les coses malament. Del
treball en si, les parts que m’han costat més han estat les de relacionar-se amb
persones (encara que han estat, alhora, les més amenes i les que m’han
agradat més). Pel que fa a les sessions amb els avis, trobar el punt mig entre
l’experimentació (i si provo això...) a l’hora de dissenyar les activitats i el que
realment serien capaços de fer i els faria sentir còmodes em va ser molt difícil.
És per això que vaig arribar a la conclusió que el millor de tot era tenir uns
exercicis principals preparats però anar improvisant durant la sessió i adaptantho tot a la resposta dels avis, cosa encara més complicada ja que no convenia
perdre els nervis i la improvisació pot arribar a ser molt estressant. Referent a
les entrevistes, em passava el mateix. Mai sabia si les persones entrevistades
eren molt xerraires i caldria tallar-les o si més aviat caldria insistir molt per
extreure’ls la informació. També calia vigilar el to de veu i no qüestionar depèn
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de quines conviccions de l’entrevistat. És per això que, igual que en les
sessions al centre de dia, preferia que sobrés que no pas que faltés: elaborava
una llista molt llarga de preguntes i depenent de la situació les adaptava a la
persona.
A part d’endinsar-me en un àmbit totalment desconegut per mi, aquest treball
m’ha ajudat molt en altres aspectes a nivell personal com pot ser sortir de la
meva zona de confort. No em considero una persona gaire vergonyosa però
em posa molt nerviosa entrar en contacte amb gent que no conec. L’ull crític
d’alguns avis o dels mateixos musicoterapeutes i del personal del centre feia
que abans de començar cada sessió i de fer cada entrevista estigués histèrica.
Tot i així, al cap d’un parell de minuts d’haver començat em passaven tots els
mals, em relaxava i, de fet, gaudia molt fent-ho. Suposo que és normal, tenir
por de l’incert, però la realització d’aquest treball m’ha ajudat molt en aquest
aspecte i m’ha ensenyat que puc fer tot allò que em proposi.
Mirant-ho en perspectiva, haig de reconèixer que m’alegro molt de la casualitat
que va fer que acabés coneixent els ancians de les plantes 1 i 2 del centre de
dia de Manlleu. A part de la ciència que hi ha amagada darrere la
musicoteràpia i el verdader impacte que aquesta pot provocar, les emocions
juguen un paper més que important en aquesta pràctica. Qui em diria fa tres
mesos, justs abans de començar, que acabaria empatitzant tant amb els avis?
Hi va haver dies que em baixava molt la moral el fet que alguns avis no
entenguessin qui era jo ni què feia allà (sobretot a la planta 2), el fet que no
recordessin el nom d’un color o que creguessin que a la cançó <El senyor
Ramon empaita les criades> en Ramon en qüestió se n’anés a la banyera.
Se’m glaçava el cor. Al principi em sobresaltaven els seus pensaments, que
deixaven anar sense importar les conseqüències: <Que fresca vas tu!> o <Les
meves sabates són més maques que les teves>, però al final m’hi vaig anar
acostumant i hi vaig acabar trobant el seu encant. Tot i així, he après a valorar
aquest sector de la societat que de vegades passa una mica desapercebut
però que és tan especial. M’ha fet pensar que dedicar-los una mica del nostre
temps els alegra moltíssim i pot incidir de forma molt positiva en la seva qualitat
de vida, fent que gaudeixin i tinguin l’oportunitat d’esprémer l’etapa final de la
seva vida al màxim.
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Abans d’acomiadar-me haig de mencionar el que m’ha marcat més de tot el
treball. La musicoteràpia no m’ha canviat la vida, però m’ha ensenyat a donar
una oportunitat a les coses que a primer cop d’ull ens causen repulsió o que
rebutgem directament per prejudicis. Jo no creia en la musicoteràpia abans de
començar. No coneixia pràcticament res de l’ofici però no m’inspirava un bon
auguri. Tot i així, li vaig donar una oportunitat i m’ha acabat sorprenent. La
meva imatge de la musicoteràpia ha canviat radicalment i, després de tants
mesos de treball, haig de confessar que confio totalment en la teràpia amb
música i crec que amb aquesta es poden obtenir uns resultats summament
beneficiosos. Aquest treball m’ha deixat, d’alguna manera, marca a nivell
emocional. Em vaig adonar que quan acabava de fer una entrevista o de
realitzar una sessió estava molt animada i lluïa un somriure enorme a la cara.
Em vaig adonar també que això és quelcom que una pastilla no pot aconseguir.
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